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La cei cinci ani ai săi, AMVAC-ul se poate 
mândri deja cu cinci congrese. Cum am 
por nit la drum? În 2005 a avut loc primul 
din tre ele la Academia Evanghelică din 
Sibiu: 60 de medici veterinari practicieni 
pe animale mici şi şase companii. Cel din 
ur mă avea să întrunească deja 480 de 
me dici, 220 de studenţi şi 35 de companii. 
Între ele, un efort susţinut, o preocupare 
con ti nuă pentru a oferi oamenilor ca li ta-
tea şi munca unei echipe ce s-a sudat de-a 
lun gul anilor.
În fond, cum se face un congres? Este 
ne voie de bani, de idei şi de convingerea 
profundă că vei reuşi să pui laolaltă toate 
elementele necesare. Banii au venit prin 
participarea sponsorilor care au înţeles 
că oferă sprijin unei organizaţii tinere 
afla tă în plină dezvoltare şi cărora le mul-
ţu mesc încă o dată. Ideile au venit de la 
membrii organizaţiei şi reflectau ne voi-
le de informare ale acestora. În ceea ce 
pri veş te convingerea profundă, aceasta 
n-ar fi putut supravieţui făra echipa care 
a muncit la organizarea congreselor din 
fie ca re an.
Ceea ce defineşte această echipă stă din co-
lo de activitatea susţinută, un entuziasm 
re mar cabil. De la reprezentanţii com pa nii-
lor, membrii AMVAC şi până la studenţii 
voluntari, toţi au contribuit la buna 
des fă şu ra re a celui de-al cincilea congres. 
Ne-am străduit ca toţi invitaţii noştri să 
aibă sentimentul că participă la un eve-
ni ment de calitate, cu nimic mai prejos 
de cât manifestările similare organizate 
de asociaţii cu vechime şi tradiţie, după 
mo de le le congreselor internaţionale de 
renume.

Ca pentru fiecare din congresele ante-
rioa re, şi la acesta din urmă am adus 
lu cruri noi, învăţăm şi creştem alături de 
dumneavoastră. Astfel, în urma co la bo ră-
rii cu World Small Animal Veterinary As-
sociation (WSAVA) am organizat WSAVA 
day, o zi cu lectori propuşi de aceas tă 
organizaţie. De asemenea, în par te ne-
riat cu Asociaţia Veterinară Ecvină din 
Ro mânia (AVER), am desfăşurat prima se-
siu ne ştiinţifică dedicată calului ca animal 
de companie.
De la an la an, complexitatea organizării 
con greselor a devenit din ce în ce mai 
evi den tă şi o dată cu succesul a apărut şi 
un prag sporit al exigenţelor. Preocupările 
noastre merg în prezent către dezbaterea 
unor teme de interes imediat în practica 
ve te ri na ră pe animale mici, cum ar fi de 
pil dă, creşterea calităţii serviciilor şi a 
ac tu lui medical în acest domeniu. Cheia 
suc cesului stă în calitate!

Dr. Nicolae Valentin
Redactor-şef
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Gustul produsul existent in prezent Prescription DietTM Feline c/dTM 
Multicare a fost îmbunătăţit şi există noi dovezi ştiinţifice pentru eficacitatea 
dizolvării calculilor struvitici sterili(1). În plus, produsul c/dTM Multicare 
bucatele de carne în sos, la plic, care oferă proprietarilor de pisici şansa 
administrării unei hrane proaspete la fiecare masă, este disponibil cu o noua 
textura şi un gust nou. Prescription Diet c/d Multicare Reduced Calorie 
pentru pisică este un produs nou care ajută la controlul incidenţei ridicate 
a BTUIP în cazul pisicilor supraponderale - BTUIP are o prevalenţă cu 49% 
mai mare în cazul pisicilor supraponderale şi obeze(2). S-a docvedit clinic că 
ni ve lu rile controlate de grăsimi şi calorii din produsul c/d Multicare Reduced 
Ca lorie împreună cu nivelurile de L-carnitină ajută la reducerea depunerilor 
de grăsimi şi menţinerea masei musculare fără grăsime. Ca şi Multicare, 
for mula sa dizolvă în mod rapid şi uroliţii struvitici sterili. 

Formula Prescription Diet c/d Multicare Reduced Calorie conţine 
acizi graşi Omega 3 pentru reducerea suferinţei şi disconfortului în urma 
unor afecţiuni precum CIP (cistită idiopatică la pisică); în plus, obezitatea a 
fost asociată cu inflamaţia(3) sistemică pentru care acizii graşi Omega 3 sunt 
benefici(4,5). Un produs cu un număr redus de calorii este alegerea perfectă 
pentru pisicile supraponderale şi cu tendinţă de obezitate.  

Gustul produsului Prescription Diet Feline c/d Multicare cu pui este 
în mod semnificativ îmbunătăţit, iar studiile indică faptul că acesta este cu 
un procent ridicat(6) superior produselor concurente. Întrucât produsul este 
potrivit atât pentru managementul nutriţional iniţial al pisicilor care suferă de 
BTUIP, cât şi pentru managementul pe termen lung al struviţilor, oxalaţilor şi 
anumitor uroliţi şi cristale de fosfat de calciu, obstrucţii uretrale şi CIP, gustul 
excelent este esenţial pentru a încuraja clienţii să respecte recomandările 
medicilor veterinari. 

Noile dovezi au demonstrat că pietrele struvitice sterile pot fi 
dizolvate în doar 14 zile prin administrarea produsului Feline c/dTM 
Multicare(1). Pe parcursul acestui studiu, pisicile cu uroliţi struvitici au fost 
hrănite cu Prescription Diet c/d Multicare Feline - formulă cu nivel scăzut 
de magneziu pentru acidifierea nutriţiei în scopul reducerii recurenţei crista-
luriei de tip struvitic şi oxalat. Dizolvarea rapidă a calculilor de tip struvitic a 
apărut în doar două săptămâni. 

Studii clinice:
În cadrul Forumului Colegiului American de medicină veterinară din luna 

mai 2010, MacLeay a prezentat raportul rezultatelor preliminare ale unui 
studiu în perspectivă care demonstrau dizolvarea uroliţilor sterili de tip struvit, 
la pisici cu urolitiază apărută în mod natural, prin administrarea unei hrane* 
uscate de întreţinere cu formulă pentru scăderea şanselor de recurenţă a 
urolitiazei de tip struvitic(7).

Au fost diagnosticate 5 pisici cu urocistolitiază pe baza anamnezei şi a 
examenelor radiografice. Toate pisicile au fost hrănite exclusiv cu o formulă 
de hrană uscată* având 0,06% magneziu şi 35% proteine (substanţă uscată) 
pentru a produce un pH urinar de 6,2-6,4.

Radiografiile săptămânale au dovedit dizolvarea uroliţilor la 4 din 5 pisici; 
descompunerea s-a putut deja observa în doar 2 săptămâni (n=2), 4 săptămâni 
(n=1) sau 5 săptămâni (n=1). În cazul unei pisici, urolitul care nu s-a descom-
pus după 6 săptămâni a fost îndepărtat pe cale chirurgicală, iar la analiză s-a 
constatat a fi 100% urat de amoniu. 

Uroculturile efectuate în faza iniţială de examinare au fost negative la 4 
din 5 pisici. Rezultatul uroculturii la cea de-a cincea pisică a fost pozitiv. Fiind 
considerată urocultură contaminată, pisica nu a fost tratată. 

Acest raport reprezintă un rezultat preliminar al unui studiu în perspectivă 
cu caracter permanent care vizează un eşantion mai larg. Rezultatele iniţiale 
reprezintă dovada că prin administrarea unui tip de hrană pentru reducerea 
recurenţei uroliţilor struvitici, aceasta poate efectiv să îi şi dizolve. Întrucât 
aceste rezultate au fost obţinute în cazul pisicilor cu calculi struvitici apăruţi 
în mod natural, gradul de evidenţă este mai ridicat decât in vitro(8).

La pisici, infecţiile tractului urinar inferior joacă un rol minor în etiologia 
uroliţilor de tip struvitic, intervenţia dietetică constituind elementul principal 
pentru control(9,10).

Formula Hill’s™ Prescription Diet™ c/d™ Multicare Feline hrană 
uscată contribuie la reducerea formării atât a uroliţilor de tip struvitic, cât şi 
a uroliţilor de tip oxalat de calciu, fiind potrivită pentru hrănirea pe termen 
lung a pisicilor adulte.  Acest produs este dovedit acum că se poate utiliza şi 
pentru dizolvarea pietrelor struvitice sterile în doar 14 zile.

Împreună, c/d Multicare, c/d Multicare Reduced Calorie şi noul c/d 
Multicare plicuri cu bucatele de carne în sos pun la dispoziţia medicilor 
veterinari soluţia de succes pentru managementul BTUIP. 

*Hill’s™ Precription Diet™ c/d™ Multicare Feline hrană uscată

Diete Hill’s recomandate în tratamentul
bolilor determinate de uroliţi,  

la nivelul tractului urinar inferior la pisică

Compania Hill’s Pet Nutrition a făcut cunoscut un număr de inovaţii care vor pune  

la dispoziţia medicilor veterinari un portofoliu de produse a căror eficacitate a fost de

monstrată clinic pentru controlul BTUIP (bolile tractului urinar inferior la pisică). 

P
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Nu o să ascund faptul că, în momentul în care am în ce 

put să scriu acest articol, am fost tentat să scriu cu to  tul 

alt ceva, ceva legat de situaţia actuală, legat de pro ble  me 

le actuale, despre frustrări ale momentului sau de  spre 

câte nu se fac sau, dimpotrivă, se fac, între noi, me  di  cii 

veterinari, între noi, medicii veterinari de liberă prac

ti că şi cei din “sistemul de stat”, între cabinetele de pe 

aceeaşi stradă, între veşnic reînceputul unor greşeli... 

re  pe ta bile, legate de cât de “gratuite” facem consultaţiile sau al te servicii veterina

re, doar pen tru că nu reuşim să avem o privire de ansamblu asupra profesiunii, 

asu pra cos tu rilor şi chiar şi asupra societăţii în care trăim!

soluţii management

  Am fost tentat să scriu altceva şi din cauza faptului că trăiesc 
în România de azi, când calea de a realiza ceva este din ce în 
ce mai des şi pentru din ce în ce mai mulţi: “să moară şi capra 
vecinului”, delaţiunea, senzaţia predominantă că cel de aproape, 
coleg, prieten, vecin, a reuşit ceva şi că nu merită, că... e mai prost 
în general, e mai fraier, e mai moale şi... oare cum o fi reuşit el? 
Trebuie să fie o hoţie la mijloc, nu putea altfel. Şi uite aşa hai 
să-i dăm în cap, că prea a reuşit, prea ocupă el toate funcţiile de 
director, şef de serviciu, şef de... ceva.

În logica asta ajunsesem şi eu să mă întreb de ce să scriu 
despre experienţele mele, despre notiţele mele luate în ani 
de participări pe la diverse simpozioane unde mi-am cheltuit 
de cele mai multe ori toţi banii economisiţi cu greu, în ani de 
experienţă “pe banii mei“ în cabinetele cărora le-am dat viaţă, 
toate acele lucruri, idei, principii, reguli care mă ajută să merg 
mai departe, să răzbat printre zilele astea din ce în ce mai grele, 
mai stresante, mai nervoase. Toate articolele mele sunt, la urma 
urmei, experienţe sau notiţe din experienţa altora şi m-au ajutat 
atât pe mine, cât şi pe ei să mergem înainte. De ce aş spune şi 
altora, de ce aş ajuta şi pe alţii? Să-mi cultiv concurenţa? Să-mi 
creez competitori mai bine pregătiţi şi mai cunoscători ale unor 
aspecte practice din cabinetul veterinar?

După care mi-am revenit. Sunt parte a unei profesii în care 
(cred eu) cel mai mare duşman, am fost şi continuăm să fim noi, 
cei care facem parte din ea. Noi suntem cei care facem bine sau 
rău profesiei şi profesionalismului în medicina veterinară. Noi 
nu reuşim să ieşim din logica individualismului şi în zilele pe 
care le trăim şi din logica delaţiunii şi răutăţii gratuite pe care 
o învăţăm zi de de zi de la mai marii noştri conducători care ne 
servesc circ cât cuprinde pe toate posturile tv, pe toate căile, în 
toate domeniile în care încercăm să muncim, să ne asigurăm ziua 
de mâine. Nu o să încep să fac şi eu politică, şi mai ales nu o să 
fac politică aşa cum se practică azi, fără început, fără sfârşit, fără 
conţinut, doar circ şi... din ce în ce mai puţină pâine. O să mă 
limitez la lucruri trăite, experimentate, citite sau notate pe la 
diferitele simpozioane şi întâlniri pe care le-am avut de-a lungul 
ultimilor ani pe tema managementului cabinetelor veterinare, 
aspecte care sunt convins că le-am întâlnit cu toţii, dar cărora 
nu le-am dat, atunci când au apărut, atenţia necesară, nu le-
am cuantificat corect, aspecte care la un moment dat ajung să 
cântărească enorm de mult pentru că se acumulează în sens 
negativ de cele mai multe ori.

Şi iată-mă cu picioarele pe pământ, în logica normală a unei 
profesiuni care are nevoie să fie unită şi percepută la valoarea 
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ei. Suntem medici, fie că unora le place sau nu să constate că e 
aşa. Facem parte volens nolens dintre cei care citesc şi învaţă tot 
timpul şi oricum mai mult decât marea majoritatea oamenilor 
de-a lungul unei vieţi.

O mare, şi sper nu foarte plicticoasă, dizertaţie asupra mo-
mentului în care ne aflăm noi, medicii veterinari (şi care nu 
oglindeşte din nefericire decât o foarte mică parte din realitatea 
în care trăim), se opreşte aici şi va continua, poate, altădată, 
dacă voi avea semnalele necesare că am fost citit şi că aţi reuşit 
să şi rezumaţi ceva din aceasta, pentru că de ”texte” suntem 
sătui cu toţii.

De aici încolo nu o să mai fac decât să vă aduc aminte şi vouă, 
colegilor mei, că noi am vrut la revoluţie economie de piaţă cu 
tot ce înseamnă ea, inclusiv cu regula de aur (era să spun de fier): 
clientul nostru-stăpânul nostru. Deci, CLIENTUL: nu poţi CU EL 
(uneori devine... imposibil de ascultat, de înţeles, de suportat), 
dar mai ales nu poţi FĂRĂ EL. Şi atunci ce e de făcut? Pai hai să 
vedem, dacă nu putem fără el şi..clar nu putem, să ne punem 
puţin în pielea lui.

În marea majoritate a cazurilor când mergem la un spital 
uman nu o facem cu plăcere. Cu excepţia naşterii unui copil, 
marea majoritate a experienţelor noastre în mediul spitalicesc 
au de-a face cu situaţii problematice care ne-au creat o anumită 
nelinişte sau temere. În acelaşi fel, multe din vizitele pacienţilor 
şi clienţilor la cabinetul nostru veterinar constituie un motiv 
de stres pentru ei.

O sa începem prin observaţia că ar trebui să avem în vedere, 
de fiecare dată şi pentru oricare din vizitele clienţilor noştri, 
următoarele obiective:
n să le creăm o experienţă plăcută;
n  ca toate elementele din jurul îngrijirii medicale (telefon, re-

cepţie, interacţiune cu persoane, procese administrative) să 
fie plăcute şi eficiente pentru clienţii şi pacienţii noştri;
n să le oferim linişte sau mai bine spus liniştire;
n  să le transmitem clienţilor noştri în orice moment siguranţa 

că au luat o bună decizie încredinţându-ne sănătatea ani-
malelor lor, căci le vom trata cu profesionalism şi dragoste. 
Dorim ca să-l facem pe client să se vadă pe sine ca pe un 
proprietar responsabil care face tot binele posibil pentru 
animalul său (anglo-saxonii denumesc această senzaţie 
folosind expresia “peace of mind”);
n să le comunicăm corect valoarea serviciului prestat.
Clientul trebuie să perceapă şi să înţeleagă beneficiile pe 

care atât el, cât şi animalul său le primeşte în schimbul banilor, 
deoarece aceasta se va reflecta în nivelul său de satisfacţie 
pentru serviciul nostru. Totul însoţit, desigur, de o decizie 
profesională a situaţiei medicale pe care a generat-o vizita 
pacientului.

În cursul acestui articol o sa încerc să dezvolt o metodologie 
îndreptată spre atingerea acestor obiective.

Gestionarea agendei
Mulţi proprietari de cabinete veterinare cu ani de experienţă 

în spate recunosc fără să roşească că persoana cea mai greu 
substituibilă din echipă este o bună recepţionistă/un bun 
recepţionist. Pe lângă faptul că reprezintă faţa şi vocea firmei 
în faţa clienţilor, personalul de la recepţie este responsabil de 
gestionarea cu eficienţă a agendei cabinetului, de impactul 
corespunzător pentru organizarea internă a activităţii.

Întâlnire programată sau “clienţii să vină când vor”?
Tendinţa spre consolidarea întâlnirilor programate ca sistem 

de organizare a muncii în cabinetele veterinare este imbatabilă. 
În ultimii ani, acest sistem s-a extins foarte mult. Superioritatea 
acestui mod de lucru se bazează pe avantajele pe care le oferă 
atât pentru client, cât şi pentru cabinetul veterinar:
n avantaje pentru client;
n mai puţin timp de aşteptare.
În societatea actuală este din ce în ce mai de neacceptat să ceri 

unui client să aştepte 40 sau 50 de minute pentru a primi un 
serviciu. Un sistem de consultaţii programate bine gestionat ne va 
ajuta să reducem drastic timpul de aşteptare în clinica noastră.

O mai bună atenţie oferită pacientului şi clientului
Una din cele mai mari avantaje ale programării consultaţiilor 

este că ne permite să ştim cu anticipaţie cine ne va vizita şi pen-
tru ce ne va vizita. În acest fel vom putea să oferim o mai bună 
atenţie personală şi medicală clienţilor şi pacienţilor noştri.

Avantaje pentru cabinetul veterinar
1. O mai bună organizare internă a activităţii.
Repartizând prestarea serviciilor noastre proporţional de-a 

lungul săptămânii, evitând tipicele perioade “de vârf” de muncă, 
urmate de perioade de frustrantă inactivitate, ajutând în acest 
fel să dimensionăm corect structura personalului cabinetului.

Adaptarea serviciilor la diferite categorii de clienţi sau la 
diferite situaţii medicale

Oare nu ar avea sens să rezervăm cele mai bune segmente 
orare din săptămână “clienţilor A”? Sau să programăm durata 
consultaţiilor pentru diferite situaţii medicale?

2. Creşterea imaginii profesionale a veterinarului
Ne-am gândit vreodată să mergem la un arhitect, la un avocat 

sau la un notar fără să fi cerut o întâlnire în prealabil? Nu am 
face acest lucru pentru că ne-am gândi că aceşti profesionişti 
calificaţi sunt persoane ocupate, a căror timp este preţios şi, 
foarte probabil, nu stau şi aşteaptă relaxaţi în biroul lor pe 
acel client impulsiv care să vină pentru o consultaţie. Urmând 
aceeaşi logică de gândire, de ce îi educăm pe clienţii noştri să 
facă contrariul? Dorim să ne vadă ca pe nişte profesionişti ai 
sănătăţii sau ca pe nişte magazine cu amănuntul unde lumea 
se opreşte să facă cumpărături neplanificate? Să răspundem la 
această întrebare cu sinceritate şi să acţionăm în consecinţă.

3. Gestionarea pro-activă a relaţiei cu clientul
Aceasta este o altă problemă-cheie pentru buna funcţionare 

medicală şi de afaceri a cabinetului veterinar. Dacă îi spunem 
unui client: “veniţi peste câteva zile” sau “veniţi anul viitor” 
sau “veniţi dacă vedeţi că animalul nu se simte bine”...  când 
consideraţi că acest client va reveni la cabinetul nostru? De ce 

Exemplu de repartizare a agendei
Tipul consultaţiei Timp din agendă
Consultaţie normală 20 de minute

Consultaţie de urmărire 10 minute
Consultaţie de specialitate 45 de minute

Consultaţie pentru pui (prima) 30 de minute
Consultaţie pentru pubertate 30 de minute
Analiză pentru diagnostic A 30 de minute
Analiză pentru diagnostic B 45 de minute
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să lăsăm la aprecierea clienţilor noştri responsabilitatea asupra 
deciziei când trebuie să meargă la veterinar?

N-ar fi, oare, mai logic ca noi, în calitatea noastră de admi-
nistratori ai sănătăţii animalelor lor, să le stabilim frecvenţa 
vizitelor?

Alt mare avantaj al sistemului de consultaţii programate este 
că ne permite să le facem clienţilor noştri o recomandare con-
cretă asupra faptului când trebuie să revină la cabinetul nostru: 
“Doamnă Ionescu, doctorul îmi spune că trebuie să vă consultăm 
animalul de companie săptămâna viitoare. Când vă convine mai 
bine, marţi la 17:30 sau miercuri la 9:30 dimineaţa?”

Să ne facem temele: pregătirea consultaţiei
Cea mai bună pregătire a unei consultaţii este aceea care începe 

înainte ca pacientul şi clientul să vină la cabinetul veterinar. 
Pentru aceasta recomandăm să se efectueze următoarea rutină: 
telefoane de aducere-aminte (mail-uri sau mesaje pe telefonul 
mobil) pentru toate vizitele stabilite înainte cu mai mult de 
două săptămâni. În acest fel, vom reduce semnificativ numărul 
de uitări sau de întârzieri din partea clienţilor.

Revizuirea în prealabil aspectele aflate în suspensie din me-
dicina preventivă.

O posibilă metodologie pentru pregătirea vizitelor este ur-
mătoarea:
n în fiecare după-amiază, un recepţionist sau un auxiliar poate 

trece în revistă fişele medicale ale pacienţilor cu întâlnire stabilită 
pentru ziua următoare. Excludem din această analiză pe acei pacienţi 
programaţi pentru operaţii sau pentru analize de diagnosticare;
n vor fi identificate informaţiile de tip administrativ în curs de ob-

ţinut (de exemplu, adrese de e-mail sau numere de telefon mobil).
În acelaşi fel, vor fi semnalate procedeele de medicină preven-

tivă (cum ar fi vaccinări, deparazitări, sterilizări etc.), din care 
să reiasă vreo scăpare de efectuare sau despre care nu dipunem 
de informaţii actualizate.

În ziua următoare, vor fi trecute în revistă împreună cu clien-
tul aceste probleme (chiar la recepţie) şi se vor face adnotările 
corespunzătoare pe fişă pentru a uşura munca asistenţilor şi a 
medicului care consultă.

Partea bună a acestui sistem constă în faptul că îi lasă timp 
veterinarului să se concentreze pe consultarea pacientului, 
pe punerea diagnosticului şi recomandarea tratamentelor. De 
asemenea, transmite clientului senzaţia de abordare exhaustivă 
a sănătăţii animalului său.

Protocolul de atenţie către client  
în timpul consultaţiei

După unii, sala de consultaţie reprezintă templul medicinei veteri-
nare. În raport de ceea ce se întâmplă aici şi de cum decurg lucrurile 
va depinde în mare măsură percepţia pe care şi-o va forma clientul 
despre serviciul nostru. De aceea este foarte important să stabilim un 
protocol de atenţie către client şi pacient în timpul consultaţiei. Acest 
lucru îi va determina pe clienţii noştri să aibă o experienţă omogenă 
în timpul consultaţiilor, indiferent de ziua din săptămână în care se 
prezintă sau de veterinarul din echipă care îi primeşte.

Este uimitor să constaţi lipsa de consideraţie în efectuarea 
controlului fizic al pacienţilor şi în tratamentul clienţilor care 
se observă în multe cabinete veterinare. Este semnificativ faptul 
că unele din cărţile de medicină internă dintre cele mai presti-
gioase dedică primul capitol propunând un protocol amplu de 

urmat în timpul consultaţiei, incluzând recomandări specifice 
despre cum să te adresezi clientului. Şi este, de asemenea, foarte 
semnificativ numărul mare de veterinari care trec repede peste 
acest capitol pentru a se concentra direct asupra capitolelor pe 
care le percep ca fiind mai adecvate medicilor.

În cazul nostru vom propune următorul protocol de atenţie 
dedicată clientului în timpul consultaţiei:
n să prezentăm un aspect profesional;
n să nu uităm, clientul nostru nu poate judeca calitatea 

actelor noastre medicale şi, de aceea, va căuta semnele exte-
rioare care să-l liniştească; o uniformă curată cu identificarea 
corespunzătoare şi un aspect personal curat, discret şi îngrijit 
sunt factori care ajută la transmiterea imaginii de profesionist 
din mediul sanitar;
n să salutăm în mod profesional, dar amabil;
n să ne prezentăm spunând numele şi responsabilitatea de-

ţi nută în cabinet;
n să zâmbim şi să dăm mâna cu clientul;
n să stabilim o apropiere de animal de la început;
n să spunem animalului pe nume, să stabilim un contact 

fizic cu el şi să facem un comentariu amabil care să-l relaxeze 
pe proprietar;
n să ne scuzăm dacă suntem în întârziere;
n să-i lăudăm pe clienţii care sunt punctuali; pe lângă faptul 

că dovedeşte un gest de politeţe, aceste practici transmit către 
clientelă şi către echipă un mesaj clar despre valoarea timpului 
lor şi al timpului nostru. Pe aceeaşi linie, este recomandabil, de 
asemenea, a-i suna pe clienţii care nu s-au prezentat la întâlnire 
după 20 de minute de la ora convenită. Telefonul trebuie să fie 
politicos şi amabil, dar ne va servi pentru a-i aminti acestui client 
că un veterinar din cabinetul nostru îl aşteaptă de ceva timp;
n să folosim numele proprietarului şi al animalului cel puţin 

o dată în timpul vizitei;
n îmbunătăţeşte legătura şi dovedeşte orientare către serviciu; 

chiar şi acei clienţi mai sceptici care cred că am citit numele lor 
în fişa clinică cu câteva minute înainte de vizită, vor aprecia 
pozitiv efortul nostru ca pe un semn de profesionalism;
n să efectuăm un control fizic complet, explicând în perma-

nenţă proprietarului ce facem şi ce descoperim;
n adesea uităm că ceea ce este evident pentru noi este o 

necunoscută pentru clienţii noştri, mai ales dacă nu explicăm 
în cuvinte. Jumătate de minut de control tăcut al urechii in-
terne a animalului poate fi o aşteptare eternă pentru un client 
temător;
n să oferim întotdeauna o informaţie scrisă.
Îmbunătăţeşte înţelegerea clientului, amplifică gândul despre 

cabinetul nostru veterinar şi, în definitiv, măreşte percepţia de 
valoare a serviciului primit. Un astfel de exemplu este un raport 
de consultaţie care constituie un excelent instrument educativ 
pentru clienţi. În plus, utilizarea lui produce un valoros efect 
secundar: îi îndreaptă pe toţi veterinarii cabinetului pe o cale 
comună şi sistematică pentru efectuarea explorărilor fizice ale 
pacienţilor.

Să stabilim contactul vizual cu clientul, în special în momentul 
în care îi transmitem un mesaj important.

Trebuie să evităm să scriem sau să ne uităm în calculator când 
facem unui client o recomandare de sănătate.

Să combinăm explicaţiile verbale cu mijloacele vizuale ori de 
câte ori este posibil.
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S-a demonstrat că utilizarea desenelor, atlaselor grafice, mo-
delelor articulare, înregistrările video etc. îmbunătăţesc sensibil 
gradul de înţelegere (şi, prin urmare, probabilitatea de acceptare 
şi de memorare) din partea clienţilor. În prezent există o largă 
varietate de instrumente de comunicare de calitate la îndemâna 
veterinarilor preocupaţi de aceste probleme.

  Să utilizăm un limbaj ce este familiar clientului, dar fără să 
cădem în banalităţi şi inexactităţi

O greşeală obişnuită a veterinarilor mai tineri este încerca-
rea de a-i impresiona pe clienţi cu o terminologie sofisticată, 
având credinţa falsă că asta ar influenţa pozitiv imaginea lor 
profesională. În multe situaţii, din contra, rezultatul este un 
client blocat, care se simte intimidat şi îndepărtat de veterinar 
şi care, cu puţin noroc, va sfârşi prin a-i cere auxiliarului sau 
recepţionistei să-i repete “explicaţia doctorului”.

Să rezumăm clientului informaţiile principale şi să ne asigurăm 
că a înţeles totul.

O tehnică eficace pentru a rezolva această problemă constă 
în a rezuma la sfârşitul fiecărei consultaţii ceea ce s-a întâmplat 
mai important pe parcursul ei:
n Ce am constatat?
n Ce vom face începând din acest moment ?
n Ce trebuie să facă proprietarul de acum înainte?
n Când trebuie să revină pacientul la clinică?
De asemenea, este recomandabil să încheiem conversaţia cu 

proprietarul animalului cu o dublă întrebare: “Dle. Popescu, aţi 
înţeles totul? Doriţă să revedem vreo indicaţie?”. Această între-
bare va clarifica multe neînţelegeri, se vor evita telefoanele cu 
neclarităţi ale clienţilor şi vor îmbunătăţi sensibil îndeplinirea 
şi respectarea recomandărilor de sănătate.

Protejaţi relaţia cabinet-client: urmărirea 
după vizită

Nu este ceva neobişnuit să vedem cabinele veterinare care 
pierd între 20% şi 40% din pacienţi de la un an la altul. Aceasta 
înseamnă o adevărată “hemoragie” pentru oricare firmă, care-i 
limitează serios posibilităţile de dezvoltare şi o poate supune 
unui risc de supravieţuire.

Care sunt cauzele cele mai obişnuite de pierdere a pacienţilor 
(clienţilor) pentru un cabinet veterinar?

O să încerc să stabilesc o clasificare a acestor cauze, pe baza capa-
cităţii clinicii de a le influenţa cu sistemele proprii de gestiune:
n Motive din afara sferei de influenţă a clinicii:
� decesele pacienţilor (între 8% şi 12% anual);
�  mutări (schimbări de domiciliu) ale clienţilor (1-2% anual);
�  pierderea animalului, donarea către o altă persoană sau 

unui centru de adopţie (2-3% anual).
n Motive din interiorul sferei de influenţă a clinicii:
�  nemulţumirea clientului, cu schimbarea intenţionată la alt 

cabinet veterinar (de la 2% la 5%);
�  clienţi pierduţi din cauza unei comunicări deficiente din 

partea clinicii (până la 20% anual !!!!). Destul de des, mulţi 
clienţi uită data când se presupune că ar trebui să revină la 
cabinetul veterinar şi, neprimind nici o comunicare eficace 
în acest sens, pur şi simplu renunţă să mai vină.

Cifrele sunt orientative şi se bazează atât pe experienţa per-
sonală în calitate de consilier al cabinetelor veterinare, cât şi pe 
diverse studii publicate.

Clinicile care au fost preocupate în anumite împrejurări de a 
chema clienţii care încetaseră să mai vină la cabinetul lor veterinar 
de mai bine de un an, au descoperit cu surprindere că un procentaj 
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important dintre aceştia nu erau conştienţi că ”încetaseră de a-i 
mai fi clienţi”. De aceea este recomandabilă utilizarea sistematică 
a unui protocol secvenţial de memento-uri pentru vaccinări.

Vă propun următoarea metodologie:
n Prima scrisoare (sau e-mail sau mesaj text pe telefonul 

mobil) după 11 luni de la administrarea ultimului vaccin.
n A doua comunicare (prin scrisoare, e-mail sau mesaj scris 

pe telefonul mobil) acelor clienţi care, după scurgerea a 30 de 
zile de la trimiterea primei comunicări, nu s-au prezentat la 
cabinet şi nici nu au cerut o programare.
n Apelul telefonic. Adresat acelor clienţi care nu au răspuns 

nici la a doua comunicare. Acest telefon ar trebui să urmeze un 
scenariu structurat şi să înceapă întotdeauna prin a ne arăta 
interesul şi grija pentru sănătatea animalului. Obiectivul aces-
tui telefon trebuie să fie obţinerea informaţiei despre situaţia 
animalului şi, dacă e posibil, să genereze o programare pentru 
întoarcerea acestuia la cabinetul veterinar.
n Atenţia telefonică: închiderea cercului în relaţia 

cabinet-client
În continuare, voi comenta câteva idei-cheie referitoare la 

atenţia telefonică în cabinetul veterinar.
n Salutul profesional şi standardizat
“Cabinetul veterinar ABC, bună ziua, vă vorbeşte Daniela, cu ce vă 

pot fi de folos?” Dacă linia este aglomerată şi nu avem timp pentru a 
comunica un salut complet, se consideră obligatorii macar următoarele 
elemente: “Cabinetul veterinar ABC, cu ce vă pot fi de folos?”
n Filtrarea şi întoarcerea apelurilor adresate veterinarilor
Când clientul doreşte să vorbească cu un veterinar din cabinet, 

persoana care răspunde la telefon ar trebui să încerce să obţină 
cel puţin următoarele informaţii:
� numele clientului/pacientului;
� ora apelului;
� motivul apelului.
Prima opţiune trebuie să fie aceea de a încerca să rezolve neînţelegerea 

proprietarului direct, fără a trece pe la veterinar. Dacă acest lucru nu e 
posibil şi veterinarul nu poate răspunde la telefon în acel moment, se 
va oferi clientului opţiunea de a fi chemat de cabinet în cursul zilei.

Şi aici o să fac o paranteză mai largă şi o să încerc să vă ofer 
nişte sfaturi legate de cum să abordezi conflictele cu clienţii.

Conflictele apar din cauza clienţilor nemulţumuiţi, incorecţi şi 
a acelora cu care nu reuşim să comunicăm eficient. Cheia pentru 
reducerea stresului este în a lua măsuri pentru:
� recunoaştrea posibilelor situaţii conflictuale;
� dezamorsarea animozităţilor;
� negocirea soluţiilor la diferite probleme;
� rezolvarea situaţiilor nefericite.
n Înţelege perspectivele clientului! Este necesar ca fiecare să 

privească anxietatea şi prin ochii clientului. Nu toate situaţiile stresante 
pot fi evitate. Atunci când ne ocupăm de animale de companie, suntem 
adesea (aş spune eu, de fiecare dată) puşi în situaţia de a avea grijă şi 
de sentimentele clienţilor îndureraţi. Felul în care tratăm sentimentele 
acestora este foarte important atât pentru client, cât şi pentru activi-
tatea medicului. Prima reacţie la durere este „de a da vina pe partea 
responsabilă”. Ajutând clientul să treacă în mod treptat peste durere 
poţi evita sporirea unui conflict într-o bătălie dezagreabilă. 

Să vă spun eu de ce se enervează clienţii, nu o ştiţi foarte bine, 
eu doar enumăr cauzele:
� neînţelegerile: Ascultă?;
� mulţi clienţi nu sunt atenţi şi nu ascultă ceea ce spunem.

Pentru a micşora aceste neînţelegeri:
� repetă instrucţiunile de mai multe ori;
� cere clientului să repete instrucţiunile;
� oferă instrucţiuni scrise pentru acasă;
� cere şi altor membri ai echipei să întărească ceea ai spus:
n Disputele legate de plăţi. Nemulţumirile sunt legate de 

obicei de plăţi aparent abuzive/frauduloase, costuri mai mari 
decât în alte părţi, proceduri care par a nu fi necesare, eşecul 
în furnizarea extraselor de cont tipizate. Furnizarea în scris a 
politicilor financiare şi a estimărilor clare este importantă.
n Întrebări privind îngrijirea şi tratamentul. În societatea 

noastră plină de conflicte, oamenii au fost învăţaţi în primul rând 
(mulţumim din inima conducătorilor) să pună la îndoială competenţa 
furnizorilor de îngrijire medicală. Aici se poate face referire şi la medicina 
veterinară. Adesea, clienţii care au refuzat punerea unui diagnostic sau 
nu au permis aplicarea celui mai bun tratament sunt cei care se plâng cel 
mai tare. Cea mai bună apărare în acest caz este documentarea. O fişă 
medicală bine întocmită îţi oferă informaţia de care ai nevoie pentru 
a vorbi cu autoritate şi încredere. Această imagine plină de încredere 
linişteşte clientul, în timp ce o imagine dezorganizată îl poate face pe 
client să se îndoiască de competenţa clinicii.
n Problemele legate de politeţe. Fiecare client în parte 

trebuie tratat politicos de fiecare dată. Impoliteţea este una din 
cele mai comune nemulţumiri a clientului.
n Furia prost direcţionată. Uneori personalul devine ţapul 

ispăşitor pentru toate frustrările clientului. Un client îndurerat 
sau unul care se află în faţa unei decizii grele privind îngrijirea 
animalului de companie, poate da vina pe angajaţi sau pe me-
dicul veterinar pentru starea animalului său. Soluţia este să nu 
fii surprins în faţa unei astfel de furii.
n Cum să contracarezi agresivitatea clientului:
� rămâi calm, fii profesionist;
�  nu încerca să vorbeşti raţional cu un client care este foarte 

agitat;
� ascultă;
�  respectă sentimentele clientului. Niciodată nu-l pune la 

zid. Într-o bună negociere, participanţii părăsesc masa cu 
„concluzia de câştig”. Soluţia ideală permite ambelor părţi 
să îşi păstreze demnitatea şi să fie mulţumit de rezultat;

� respectă durerea/frustrările;
� exprimă-ţi condoleanţele când este cazul;
� reafirmă motivele/calificările;
�  trimite-l la persoana potrivită care să se ocupe de plângerea 

clientului;
� relatează experienţe personale;
� nu evita problema;
� nu vorbi prea mult;
� nu lua responsabilitatea greşelilor pe care nu le-ai făcut;
�  nu te simţi presat să rezolvi problemele pe loc (deşi este 

de preferat);
� nu renunţa la ce ai câştigat.
O să închei într-o notă optimistă, contrară introducerii la 

acest articol, şi o să vă doresc un An Nou bun şi fericit, un an cu 
mulţi clienţi buni şi suficient de destepţi să înţeleagă că medicina 
nu este mecanică sau chimie unde întotdeauna, dacă introduci 
formula corectă, rezultă şi reacţia dorită, iar medicul nu este 
nici Messia să ştie totul, nici Dumnezeu să dea viaţă.

Vă doresc mai presus de toate un an în care să vă menţineţi echi-
librul şi în care să răzbateţi dincolo de previziuni şi prognoze!   n
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Corelaţii clinico-imagistice  
la pacienţii cu sindrom nefrotic

Doppler ultrasonography is a non-invasive method and 
provides in real-time anatomyc and dynamic vascular 
flow information and can be used to evaluate renal 
vas  cu lar flow velocities and its characteristics. Renal 
-pulsed wave Doppler can be obtained in the renal 
ar tery, or in interlobar or arcuate arteries. Resistive 
in dex and pul satility index are indirect measurement 
of blood flow re sistance that may be used to evaluate 
vas cu lar changes in renal or systemic diseases. Re-
nal RI and PI have been used inhealthy sedated and 
non-sedated animals, also were correlated with 
dif fe rent pathologic conditions, CBC, biochemical 
pro file, urinalysis and systolic blood mea sure.
Keywords: Doppler ultrasonography, re-
sis   tive index, pulsatility index

Examenul Dopler este o metodă de diagnostic non-invazivă şi 
per mi te obţinerea de informaţii în timp real privind anatomia vas-
cu lară şi a fluxului vascular, putând fi folosită pentru apre cie rea/
evaluarea vi te zei fluxului vascular şi a caracteristicilor acestuia. 
Pentru aces te aprecieri Doppler-ul cu emisie pulsatorie se poate 
folosi pe ar te ra renală, arterele arcuate şi interlobare. In dicele 
de rezistenţă (IR) şi indicele de pulsatilitate (IP) sunt mă su rători 
indirecte a re zis ten ţei fluxului sangvin şi pot fi fo lo site pentru 
evaluarea mo di fi că ri lor vas cu la re în afecţiunile re nale şi/sau 
sistemice. IR şi IP au fost efec tua te/apreciate la ani ma le le sănătoase, 
sedate şi nesedate,  precum şi la pacienţii cu diferite stări pa to-
lo gi ce în corelaţie cu rezultatele he mo leu co gra mei, examenului 
bio chi mic sangvin, exa me nul urinar şi pre siunea sistolică.
Cuvinte-cheie: examen Doppler, indice de re-
zis  ten ţă, indice de pulsatilitate
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Efectul Doppler defineşte comportamentul lungimii de undă a 
undei recepţionate, atunci când sursa undei care emite un fascicul 
constant de US cu o anumită frecvenţă de emisie (FE) constantă 
şi receptorul undei, care recepţionează ecourile cu frecvenţă 
reflectată (FR), se află în mişcare unul faţă de celălalt.

Variaţia de frecvenţă sau frecvenţa diferenţială (FD) repre-
zintă diferenţa dintre frecvenţa reflectată şi frecvenţa emisă şi 
se calculează după formula: FD = FR - FE

Cu ajutorul FD se poate calcula viteza fluxului sangvin, folo-
sindu-se ecuaţia Doppler:

, în care v este viteza fluxului sangvin, c este 
viteza de propagare a US în mediul respectiv, iar Θ este un-
ghiul de abordare dintre fasciculul de US emis şi direcţia de 
mişcare a sângelui. La examenul Doppler acest unghi trebuie 
să fie cât mai mic, fiind optim între 10-20°, dar nu mai mic de 
60° (figura 1).

Rinichiul este un organ foarte bine vascularizat, el primind 
aproximativ 20% din debitul cardiac. Multe din bolile renale au 
o componentă vasculară importantă, iar unele boli sistemice, 
cum ar fi hipertensiunea, sunt mediate vascular prin aparatul 
juxtaglomerular. Toate acestea fac ca rinichiul să se preteze 
pentru examenul Doppler, deoarece pentru bolile renale şi reno-
vasculare se aşteaptă modificări vasculare arteriale şi venoase, 
dar şi a circulaţiei microvasculare.

Tulburările hemodinamice care scad perfuzia renală se ca-
racterizează prin vasodilataţie sistemică. Această vasodilataţie 
sistemică determină creşterea fluxului sangvin în regiunea 
splahnică, care va determina la rândul ei creşterea compensatorie 
a debitului cardiac. În acest caz rinichiul nu se poate adapta de-
oarece mecanismele de autoreglare a circulaţiei renale sunt func-
ţionale doar la presiuni arteriale medii de peste 50-70 mmHg. 
Sistemul renină-angiotensină-aldosteron este activat pentru a 

compensa statusul hipovolemic. În acest fel, deşi flxul sangvin 
renal este scăzut rata de filtrare glomerulară este prezervată prin 
creşterea fracţiei de filtrare. Utilizarea inhibitorilor enzimei de 
conversie în această situaţie determină hipotensisune sistemică 
şi scăderea filtratului glomerular.

Scopul lucrării
Obţinerea valorilor normale ale IR şi IP intrarenale la câini şi 

pisici nesedate şi sedate, atât sănătatoase, cât şi cu diverse afecţi-
uni renale, hepatice şi cardiace. Protocolul de sedare la animalele 
cu diferite afecţiuni a fost selectat în funcţie de aceste afecţiuni, 
urmărindu-se astfel dacă au apărut modificări semnificative ale 
IR ŞI IP. De asemenea, au fost studiate şi corelaţiile dintre IR 
şi IP şi diferitele afecţiuni asociate cu hipertensiune vasculară 
sistemică la câini şi pisici. Pe aceleaşi coordonate investigaţionale 
s-a urmărit identificarea eventualelor corelaţii între elementele 
de profil biochimic cu indicii IR şi IP.

Figura 1. Unghiul de abord al unui vas de sânge în tehnica Doppler
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Protocol de examinare
Indicaţii. Ca şi indicaţii pentru ecografia Doppler renală amin-

tim: evaluarea prezenţei fluxului arterial şi venos renal (gradul 
de perfuzie tisulară în stări de hipertensiune arterială sistemică, 
obstrucţii ureterale, blocuri aderenţiale ale bontului ovarian, tumori 
etc.), caracterizarea circulatorie a unei mase intrarenale (chistice 
sau solide), monitorizarea răspunsului terapeutic etc.

Examenul ecografic şi Doppler renal. Modalităţile de exami-
nare imagistice folosite au fost ecografia Doppler color, Doppler cu 
emisie pulsatorie şi Doppler cu codificarea color a puterii semnalului 
Doppler (angio-Doppler/Doppler vascular). Informaţiile fundamen-
tale obţinute prin examenul Doppler sunt: prezenţa, sensul, viteza 
şi caracterul fluxului sangvin, precum şi estimarea numărului de 
hematii care contribuie la generarea semnalului Doppler.

Ecografia Doppler color se foloseşte la examinarea în modul 
B, în care se selectează o anumită regiune de interes. Din această 
regiune de interes, fiecare punct de interes este denumit eşanti-
on Doppler şi se studiază ulterior prin metoda Doppler pulsat. 
Codificarea Doppler a imaginii constă din următoarele: prezenţa 
fluxului sangvin este determinată prin colorarea acestuia; sensul 
fluxului sangvin este indicat de culoare - fluxul care se apropie de 
transductor este colorat în roşu, iar fluxul care se îndepărtează de 
transductor este colorat în albastru; viteza fluxului sangvin este 
indicată de intensitatea culorii - cu cât viteza este mai mare, cu 
atât intensitatea culorii este mai deschisă (spre alb); caracterul 
fluxului sangvin este apreciat prin adăugarea de culoare verde 
la culoarea de bază, rezultând nuanţe de portocaliu şi turcoaz, 
sau poate avea aspect de mozaic la un flux sangvin turbulent cu 
viteză mare.

Examenul Doppler cu codificarea color a puterii semnalului 
Doppler (angio Doppler) analizează intensitatea sau puterea sem-
nalului Doppler. Prin această tehnică se detectează doar prezenţa 
fluxului sangvin şi numărul de hematii care determină semnalul 
Doppler. Comparativ cu tehnica Doppler color, are o sensibilitate 
mult mai mare deoarece poate detecta fluxuri sangvine mult mai 
lente, în vase cu calibru mult mai redus. Avantajul acestei metode 
este că nu are o dependenţă de unghiul de abordare a vasului şi nu 
prezintă fenomenul de ambiguitate. Dezavantajul major derivă 
din faptul că nu poate fi aplicată la structurile profunde, nu indică 
sensul fluxului sangvin şi este foarte sensibilă la mişcările tisulare 
care pot genera artefacte numeroase şi diverse.

Examinarea Doppler cu emisie pulsatorie (Doppler pulsat) 
se caracterizează prin faptul că acelaşi transductor emite şi recep-
ţionează ultrasunetele emise în mod alternativ (pulsator). Prin 
această tehnică se poate selecta zona din profunzime care trebuie 
examinată (eşantionul Doppler). În acest caz, curba Doppler are 
un aspect similar cu cea obţinută la examenul Doppler cu emisie 
continuă, cu menţiunea că între linia timpului şi traseul Doppler 
există o zonă fără semnal (neagră), denumită fereastră Doppler 
(fereastră spectrală). Imaginea ecografică bidimensională în care 
se alege zona de amplasare a eşantionului şi care se afişează conco-
mitent cu imaginea traseului Doppler pulsat se numeşte examinare 
ecografică Duplex (modul B + Doppler pulsat). Avantajul acestei 
metode este că permite examinarea fluxului sangvin numai în zona 
selectată de examinator. Dezavantajul derivă din prezenţa unui 
număr apreciabil de artefacte. Viteza fluxului sangvin care poate fi 
înscris pe traseul Doppler are o limită superioară, denumita limita 
Nyquist (care nu poate fi depăşită), iar în cazul în care se depăşeşte 
această limită apare artefactul de ambiguitate.

Pregătirea pacientului. Timpii de pregătire pentru examenul 
ecografic sunt similari cu timpii de la orice examen ecografic ab-
dominal standard. În unele cazuri s-a efectuat sedarea animalului 
examinat, protocolul de sedare fiind corelat şi adaptat cu starea 
de sănătate a fiecărui animal în parte examinat, pe baza analizelor 
de sânge (hemoleucogramă, profil biochimic, electroliţi), ECG şi 
presiune arterială. Cu excepţia examenelor ecografice de urgenţă, 
pacienţii au respectat o dietă absolută timp de 12 ore.

Determinarea presiunii arteriale. Presiunea sistolică a fost 
determinată cu 5-10 minute înainte de examinare, pentru a oferi 
timpul necesar pacientului să se relaxeze. Presiunea sistolică a fost 
determinată cu un tensiometru cu oscilometrie de înaltă definiţie, 
prin aplicarea unei manşete pe tarsul proximal pentru a compresa 
artera tibială cranială (figura 2). Pentru fiecare pacient examinat 
s-au efectuat cel puţin trei determinări, luându-se în calcul valoarea 
medie obţinută.

Tehnica de examinare propriu-zisă. Pentru examenul eco-
grafic şi Doppler au fost folosite două tipuri de ecografe - Ixos şi 
Mylab 30 (Esaote Pie Medical). Pentru modul B au fost folosite 
sonde microconvexe de 5-7,5-10 MHz în funcţie de talia şi specia 
animalului examinat, iar pentru examenul Doppler, sonde micro-
convexe de 5 MHz. Abordarea/interogarea arterelor arcuate s-a 
făcut cu un eşantion de 1,5-2 mm, scala de măsurare reglându-se la 
nivelul minim pentru a evita apariţia fenomenului de ambiguitate. 
Indicele IR şi IP au fost obţinute din media valorilor a cinci unde, la 
cel puţin trei niveluri/locuri diferite. Examinarea s-a realizat prin 
poziţionarea pacientului în decubit dorsal şi lateral, iar rinichiul 
drept s-a abordat şi pe la nivelul ferestrelor intercostale. Înainte 
de examinarea Doppler a rinichilor s-au determinat dimensiunile 
acestora ecografic, atât în secţiune transversală, sagitală, cât şi co-
ronară (figura 3). De asemenea, s-a apreciat ecogenitatea corticalei 
în raport cu cea a splinei şi ficatului, dar şi raportul dintre corticală 
sau medulară. La o parte din animalele examinate la care a fost 
indicată eutanasia aceste dimensiuni ecografice, au fost corelate 
cu cele post-mortem.

Deplasarea sângelui în arterele renale are un caracter pulsatil 
datorită înaintării coloanei de sânge permanent sub formă de 
accelerări sau decelerări succesive. Acest caracter pulsatil este 
influenţat de doi factori principali: contracţia ritmică a cordului 
şi de elasticitatea pereţilor arteriali. La nivelul venelor deplasarea 
are un caracter continuu, dar în funcţie de activitatea cardiacă şi 
respiratorie.

Figura 2. Tensiometru MD PRO (câini şi pisici)
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Investigaţia ecografică vasculară începe cu aprecierea anatomiei 
vasculare (figura 4) şi apoi aprecierea hemodinamicii vasculare. Eva-
luarea anatomică se face în modul B şi apreciază dispoziţia anatomică 
a vasului de examinat, traseul acestuia (liniar sau sinuos), apreciarea 
pereţilor şi a diametrului vascular. Pentru hemodinamica vasculară 
se foloseşte Doppler-ul, urmărindu-se în primul rând prezenţa 
fluxului vascular, sensul de deplasare al acestuia, determinarea 
vitezei fluxului sangvin (maximă, minimă şi medie), evaluarea 
rezistenţei periferice şi a debitului sangvin prin vas.

Artera renală se identifică prin urmărirea aortei medial de rinichi 
şi posterior de artera mezenterică cranială. Ambele artere renale 
sunt recunoscute la acest nivel foarte uşor datorită aspectului curbat 
al acestora şi a fluxului pulsatil sincron cu pulsul cardiac. Pentru 
examenul Doppler se creşte viteza de baleiere pentru a defini mai 
bine debitul sistolic. Imediat după aceea se comută în modul Doppler 
pentru a identifica artera renală dreaptă sau stângă, care pleacă din 
peretele lateral al aortei imediat distal de vena renală. Înregistrările 
se fac pe toată lungimea arterelor, urmărindu-se orice variaţie a 
parametrilor obţinuţi. La nivelul hilului renal artera renală poate 
fi vizualizată numai cu rinichiul în secţiune transversală.

Plasarea sondei pe secţiune longitudinală în porţiunea dorsală 
a regiunii paralombare asigură unghiul optim pentru evaluarea 
Doppler a rinichiului, a arterelor interlobare şi arcuate. Secţiunile 
sagitale au un rol redus în evaluarea microcirculaţiei renale, dar se 
pot folosi numai pentru abordarea arterei renale. IR şi IP au fost 
determinaţi prin examenul Doppler cu un eşantion de 2,5 mm 
sau mai mic (1-2 mm) în funcţie de mărimea vasului examinat. La 
începutul examinări se poate folosi şi un eşantion mai mare pentru 
a se vedea dacă apare un grafic Doppler şi care este morfologia 

acestuia. În afară de acestea se vor urmări şi aspectele nevasculare 
cum ar fi chiştii, tumorile, hidronefroza sau calculii.

Evaluarea IR şi IP sunt foarte importante pentru aprecierea 
prognosticului afecţiunilor renale, dar şi pentru elaborarea şi ma-
nagementul tratamentului. În insuficienţa renală acută se perturbă 
homeostazia mediului intern şi capacitatea de a elimina reziduurile 
metabolice (obişnuit consecutiv agresiunilor ischemice, traumatice 
sau septice). Insuficienţa renală cronică constă în diminuarea per-
manentă a funcţiei renale, ce contribuie la instalarea în organism 
a unor perturbări ale homeostaziei hidro-electrolitice, eliminarea 
produşilor de metabolism, secreţia de hormoni (renina sau eritro-
poietina), cu evoluţie şi caracter ireversibil.

Valorile IR şi IP au fost calculate automat de software-ul ecogra-
fului după măsurarea valorii maxime a vitezei sistolice şi diastolice 
după următoarele formule:

Frecvenţa cardiacă a fost calculată, de asemenea, automat de 
software-ul ecografului în modul Doppler pulsat în funcţie de 
distanţa dintre unde.

Rezultate şi discuţii
La compararea dimensiunilor rinichilor ecografic (lungime, înălţime 

şi grosime) şi cele determinate post-mortem nu s-au constatat diferen-
ţe importante din punct de vedere statistic, ceea ce face ca ecografia 
să fie o metodă exactă de interpretare a dimensiunilor renale.

Dificultăţi în evaluarea dimensiunilor renale şi, în special, a indicilor 
vasculari au fost întâmpinate la animalele nesedate, urmare a paternu-
lui respirator la animalele stresate, agitate, cu dificultăţi de respiraţie 
sau cu afecţiuni cardiace. În mod similar, erori de măsurare au apărut 
şi la animalele obeze sau la cele cu ţesut adipos perirenal abundent, 
cauză a estompării conturului polului cranial sau caudal. La feline 
erori au apărut din cauza mobilităţii accentuate a rinichilor, poziţia 
sau axul acestora fiind modificată prin apăsarea excesivă a sondei pe 
peretele abdominal. La unele dintre animalele la care nu s-a putut 
respecta dieta absolută de 12 ore, nu s-au putut măsura cu precizie 
dimensiunile renale din cauza obsturării polului cranial de gazele din 
stomac sau a polului caudal de gazele din ansele intestinale.

Aspectul morfologic de referinţă al circulaţiei arteriale şi 
venoase renale este prezentat în figurile 5 şi 6.

Indicele de rezistivitate şi pulsatil s-a calculat la nivelul arterelor 
renale, arterelor interlobare şi arterelor arcuate. Relevanţa cea mai 

Figura 3. Aprecierea dimensiunilor renale (A. plan transversal, B. plan transversal, C. plan sagital)

Figura 4. Vascularizaţia arterială a rinichiului

 

 

 

imagistică
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mare pentru diagnostic şi prognostic a fost determinarea acestor 
indici la nivelul arterelor arcuate şi renale. Diferenţele IR şi IP între 
rinichiul stâng şi cel drept au fost sub 2-3%. IP la nivelul arterelor 
intrarenale a fost aproximativ similar cu cel pe arterele renale, dar 
pentru arterele situate mai periferic valorile au fost mult mai mici, 
iar în unele cazuri a fost aproape imposibil de determinat.

Indicele de rezistenţă reprezintă raportul dintre viteza sistolică 
şi diastolică. Deoarece creşterea rezistenţei vasculare scade viteza 
diastolică, orice modificare care determină creşterea IR, fie ca 
urmare a obstrucţiei sau vasoconstricţiei, reduce fluxul sangvin 

renal. Prin scăderea fluxului sangvin renal scade şi rata de filtrare 
glomerulară.

Obţinerea IR intrarenal este util pentru confirmarea bolilor 
renale în condiţiile în care la examenul ecografic în modul B as-
pectul rinichiului este normal sau se constată o hiperecogenitate 
a parenchimului renal.

Deoarece funcţionarea la parametrii normali ai rinichiul este 
în coreIaţie directă cu gradul de perfuzare al acestora, IR şi IP 
se folosesc şi la evaluarea răspunsului renal vascular la diferite 
grade de hipovolemie.

Valorile dimensiunilor ecografice obţinute la pisici

Valorile dimensiunilor ecografice medii obţinute la câini

Lungime (cm) Înălţime (cm) Grosime (cm)

2,7-4,7
Media 3,5 cm

1,7-2,8
Media 2,1 2,65

Talie/Greutate Lungime (cm) Înălţime (cm) Grosime (cm)

Mică
2-10 kg 5,1 3,2 2,9-3,2

Medie
10-30 kg 6,6 5,1 3,0-3,6

Mare
≥30 kg 8,6 6,2 3,3-3,8

Figura 5. Morfologia graficului Doppler al arterei renale (A), arterei arcuate (B), arterei interlobare (C) şi arterei interlobulare (D)
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Pentru câine valoare renală medie a IR obţinută a fost ≤1,55, iar 
pentru IP a fost ≤0,66. La pisică valoarea medie a IR pentru artera 
renală fost ≤1,09 şi pentru IP a fost ≤0,53. La animalele sănătoase, 
nu s-au constatat corelaţii ale valorilor între talia, greutatea şi sexul 
animalului examinat. Valorile obţinute au fost similare cu valorile 
citate în literatura de specialitate (tabelele 1, 2, 3 şi 4).

Este cunoscut faptul că sedativele şi anestezicele pot, de asemenea, 
modifica indicele vascular. Astfel, administrarea de atropină, diazepam, 
acepromazină şi ketamină sau la narcoza inhalatorie cu izofluran, atât 
la câini, cât şi la pisici, a determinat o creştere semnificativă a IR, care 
se consideră a fi din cauza efectului cronotropic al acestora, care reduc 
perfuzarea renală şi rata de filtrare glomerulară. Aceste acţiuni pot fi 
modificate printr-o expansiune volemică corectă. De aceea, evaluarea 
funcţiei renale devine imperioasă, anterior oricărei anestezii.

În acest fel, efectuarea analizelor înaintea oricărei anestezii permite 
alegerea substanţelor şi tehnicilor anestezice, care vor avea ca obiectiv 
prezervarea funcţiei renale prin menţinerea unei presiunii de perfuzare 
renală la valori normale, evitarea răspunsului vasoconstrictor, absenţa 
sau limitarea acţiunii nefrotoxice. Cea mai mare valoare a IR şi IP este 
indusă în cazurile de asociere a midazolamului cu butorphanolul.

La narcoza inhalatorie cu izofluran potenţialul nefrotoxic îl constituie 
producerea prin metabolizare a ionului de fluor liber, ce are o acţiune 
nefrotoxică tubulară. Nefrotoxicitatea poate fi accentuată prin admi-
nistrarea de aminoglicozide (Gentamicină). Spre deosebire de izofluran, 
sevofluranul produce mai mult fluor, dar nu este nefrotoxic.

Analizele de rutină sangvine şi urinare pot identifica în stadiu preco-
ce (stadiile I şi II), respectiv în timp util o insuficienţă renală (întrucât 

semnele clinice în acel moment sunt minime până în stadiul avansat 
de insuficienţă renală). La examenul sângelui se pot decela anemie, 
creşterea ureei şi creatininei serice, modificări electrolitice şi dezechi-
libre acidobazice. La examenul urinar se pot decela infecţii, creşterea 
concentraţiei urinare, glucozurie şi modificări ale pH-ului.

În cazurile de icter mecanic (posthepatic), sărurile biliare leagă 
endotoxinele din intestin, absenţa lor permiţând accesul endo-
toxinelor în circulaţia portală. Endotoxinele ajung în circulaţia 
generală sistemică datorită incapacităţii funcţionale a celulelor 
Kupffer şi prin intermediul şunturilor porto-sistemice. La nivelul 
rinichiului endotoxinele induc vasoconstricţie renală, cu activarea 
intensă a retenţiei tubulare de apă şi sare (explicând nefrotoxicitatea 
endotoxinelor).

Ascita în tensiune exacerbează disfuncţia renală prin creşterea 
presiunii în venele renale şi cu afectarea consecutivă a filtrării 
glomerulare.

În cazurile de septicemie a apărut necroza tubulară acută is-
chemică sau toxică, ceea ce a dus în final la insuficienţă renală. În 
insuficienţa renală cronică valorile IR şi IP au fost mărite, compa-
rativ cu insuficienţa renală acută unde majoritatea pacienţilor au 
înregistrat valori normale ale IR şi IP.

În tumorile renale, au apărut vase anormale la periferia tumorii cu 
un flux sangvin caracterizat prin viteză mare şi flux turbulent.

În litiaza renală se întâlnesc artefacte rare, de tip particular, 
calculii produc un artefact de emisie acustică secundară (twinck-
ling), caracterizate prin apariţia unei zone cu aspect de mozaic la 
examenul Doppler.

Figura 6. Morfologia graficului Doppler al venor renale (A), venelor arcuate (B), venelor interlobare (C) şi venelor interlobulare (D)

imagistică
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Valorile VMS şi VMD la câine (după Götz, 2001)Tabelul 1

Valorile VMS şi VMD la pisică (după Depken, 1999)Tabelul 2

Indice Artera renală stângă Artera renală dreaptă

Viteza maximă sistolică
(cm/s)

X±SD
Min.
Max.

n

75,99±13,0
53,82

104,40
18

X±SD
Min.
Max.

n

76,62±12,4
54,64

102,64
18

Viteza maximă diastolică
(cm/s)

X±SD
Min.
Max.

n

25,91±3,54
18,19
31,40

18

X±SD
Min.
Max.

n

27,15±3,86
20,58
33,40

18

Indice Artera interlobară stângă Artera interlobară dreaptă

Viteza maximă sistolică
(cm/s)

X±SD
Min.
Max.

n

51,14±6,31
44,57
67,32

18

X±SD
Min.
Max.

n

51,15±6,33
44,93
67,10

18

Viteza maximă diastolică
(cm/s)

X±SD
Min.
Max.

n

19,29±1,87
16,04
22,66

18

X±SD
Min.
Max.

n

18,99±3,14
15,17
26,72

18

Indice Artera renală stângă Artera renală dreaptă

Viteza maximă sistolică
(cm/s)

X±SD
Min.
Max.

n

48,35±6,32
32,3
59,9
19

X±SD
Min.
Max.

n

48,29±4,77
38,3
59,7
19

Viteza maximă diastolică
(cm/s)

X±SD
Min.
Max.

n

21,35±2,29
13,1
30
19

X±SD
Min.
Max.

n

21,06±3,01
14,8
28,9
19

Indice Artera interlobară stângă Artera interlobară dreaptă

Viteza maximă sistolică
(cm/s)

X±SD
Min.
Max.

n

25,89±2,79
19,1
3,8
19

X±SD
Min.
Max.

n

25,77±2,78
19,5
32,3
19

Viteza maximă diastolică
(cm/s)

X±SD
Min.
Max.

n

12,18±1,8
8,97
18
19

X±SD
Min.
Max.

n

11,77±1,54
8,16
15,9
19

În caz de insuficienţă renală cronică s-a constatat reducerea di-
mensiunilor renale, fenomen ireversibil, în timp ce în insuficienţele 
renale acute sau consecutiv fluidoterapiei s-a constatat o creştere 
pasageră a dimensiunilor renale. 

Valori mari ale IR şi IP se înregistrează la carnivorele cu diabet 
şi hiperadrenocorticism.

Concluzii
1. La nivel renal cu relevanţă deosebită în evaluarea fluxului sangvin 

s-au apreciat IR şi IP la nivelul arterelor renale, arterelor interlobare 
şi arterelor arcuate, cu specificitate superioară în stările patologice 
(diagnostic şi pronostic) fiind determinarea acestor indici la nivelul 
arterelor arcuate şi renale.

2. Diferenţele IR şi IP între rinichiul stâng şi cel drept au fost 
sub 2-3%. IP la nivelul arterelor intrarenale a fost aproximativ 
similar cu cel pe arterele renale, dar pentru arterele situate mai 

periferic valorile au fost mult mai mici (uneori aproape imposibil 
de determinat).

3. Creşterea indicelui de rezistenţă (raportul dintre viteza sistolică 
şi diastolică) scade viteza diastolică şi reprezintă un indicator fidel al 
reducerii fluxului sangvin renal (indicând scăderea ratei de filtrare 
glomerulară).

4. Determinarea şi aprecierea IR intrarenal este util pentru con-
firmarea nefropatiilor în cazurile în care modificările ecografice de-
pistate la examenul ecografic în modul B sunt reduse, inexistente 
sau irelevante.

5. În stările de hipovolemie, IR şi IP se folosesc şi la evaluarea răs-
punsului renal vascular (prin prisma corelaţiilor directe cu gradul de 
perfuzie tisulară).

6. La câine valoare renală medie a IR a fost ≤0,71, iar pentru IP a fost 
≤1,66, iar la pisică valoarea IR a fost ≤0,71 şi pentru IP a fost ≤1,30 (în 
consonanţă cu valorile descrise de literatura de specialitate).
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7. În cazul folosirii sedativelor şi anestezicelor s-a înregistrat o 
creştere semnificativă a IR, consecutiv efectului cronotrop al acestora, 
(care reduc perfuzia renală şi rata de filtrare glomerulară), subliniind 
importanţa obligativităţii screening-ului renal preoperator, anterior 
oricărei anestezii (pentru identificarea stadiilor precoce de insuficienţă 
în stadiile IRIS I şi II).

8. Evaluarea ecografică a evidenţiat în insuficienţa renală cronică 
valori ale IR şi IP superioare celor de referinţă, asociate cu reducerea di-
mensiunilor renale (fenomen ireversibil), iar în insuficienţa renală acută, 
s-au înregistrat valori normale ale IR şi IP (la majoritatea pacienţilor) şi 
o relativă şi pasageră creştere a indicilor morfologici specifici.

9. Nefropatiile neoplazice au fost permis identificarea vascula-
rizaţiei de neoformaţie (anormale) la periferia tumorii cu un flux 
sangvin caracterizat prin viteză mare şi flux turbulent.

10. La examenul Doppler, nefropatiile litiazice au fost dominate 
de prezenţa unor artefacte de tip particular, emisie acustică secun-

dară (twinckling), caracterizate prin apariţia unei zone ventrale cu 
aspect de mozaic.   n

Valorile IR şi IP la câine (după Götz, 2001)Tabelul 3

Valorile IR şi IP la pisică (după Depken, 1999)Tabelul 4

Indice Artera renală stângă Artera renală dreaptă

IR
X±SD
Min.
Max.

n

1,45±0,20
1,14
1,84
18

X±SD
Min.
Max.

n

1,387±0,26
0,99
1,88
18

IP
X±SD
Min.
Max.

n

0,70±0,04
0,63
0,77
18

X±SD
Min.
Max.

n

0,58±0,05
0,58
0,77
18

Indice Artera interlobară stângă Artera interlobară dreaptă

IR
X±SD
Min.
Max.

n

1,20±0,11
0,93
1,39
18

X±SD
Min.
Max.

n

1,22±0,11
0,10
1,38
18

IP
(cm/s)

X±SD
Min.
Max.

n

0,65±0,036
0,56
0,71
18

X±SD
Min.
Max.

n

0,66±0,03
0,60
0,71
18

Indice Artera renală stângă Artera renală dreaptă

IR
X±SD
Min.
Max.

n

0,85±0,13
0,61
1,2
19

X±SD
Min.
Max.

n

0,86±0,14
0,58
1,33
19

IP
X±SD
Min.
Max.

n

0,56±0,05
0,45
0,68
19

X±SD
Min.
Max.

n

0,56±0,05
0,44
0,69
19

Indice Artera interlobară stângă Artera interlobară dreaptă

IR
X±SD
Min.
Max.

n

0,77±0,11
0,58
1,08
19

X±SD
Min.
Max.

n

0,80±0,13
0,60
1,22
19

IP
X±SD
Min.
Max.

n

0,53±0,015
0,43
0,65
19

X±SD
Min.
Max.

n

0,54±0,05
0,45
0,69
19

1. Badea I.R., Dudea S.M., Mircea P.A., Stamatian F. (2007), Tratat de ultrasonografie 
clinică. Vol. I Principii, abdomen, obstetrică şi ginecologie. Editura Medicală, 
Bucureşti.

2. Barr F.J., Holt P.E., Gibbs C. (1990), Ultrasonographic measurement of normal renal 
parameters. J. Small Anim. Pract. 31, 180-184.

3. Feeney D.A., Johnston G.R., Walter P.A. (1991), Ultrasonography of the kidney and 
prostate gland. Prob. Vet. Med. 3, 619-646.

4. Heitz F., Carlier B., Guinet P., Legrand J.J., Viard P.F. (1980), Exploration 
echotomographique du rein normal et pathologique du chien et du chat. Rec. 
Med. Vet. 156, 363-369.

5. Konde L.J. (1989), Renal sonography. Semin. Vet. Med. Surg. 4, 32-43.
6. Nautrup C.P., Tobias R., Cartee R.E. (2001), An Atlas and Textbook Diagnostic 

Ultrasonography of the Dog and Cat. Manson Publishing Ltd.
7. Penninck D., d’Anjou M.A. (2008), Atlas of Small Animal Ultrasonography. Blackwell 

Publishing.
8. Probst A., Kunzel W. (1993) Sonographisch-anatomische Untersuchungen an den 

Nieren des Handes. Wien Tierarztl. Mschr. 80, 338-334.

Bi
bl

io
gr

af
ie

imagistică

R
ec

la
m

ă 
PV

2(
1)

0
11

7 






Anul II • Nr. 2 • 1/2011
22

Precizarea diagnosticului de hipotiroidism primar do-
bândit se face prin însumarea datelor examenului clinic 
cu cele ale profilului hematologic şi biochimic sangvin, 
examenului sumar de urină şi cu investigaţiile imagistice. 
Confirmarea diagnosticului este dată de testele hormo-
nale bazale sau dinamice. Răspunsul pozitiv la terapia 
cu înlocuitori sintetici de tiroxină validează acurateţea 
diagnosticului.

Pentru orientarea diagnosticului de hipotiroidism primar 
se realizează un examen clinic general şi o serie de examene 
de specialitate: cardiovascular, neurologic, dermatologic, 
oftalmologic şi al aparatului reproducător. Examenul clinic 
general urmăreşte depistarea semnelor clinice sugestive, 
ca: letargie, intoleranţa la efort, obezitate, status mental 
alterat, intoleranţa la frig, hipotermie. Examenul cardio-
vascular poate identifica bradicardia şi aritmiile cardiace. 
Examenul neurologic poate pune în evidenţă modificări 
specifice în hipotiroidism la caine, ca: slăbiciune muscu-
lară, convulsii, ataxie, paralizie de nerv facial, paralizie 
laringiană, megaesofag, deficit proprioceptiv, sindrom 
vestibular, mers în manej. Examenul oftalmologic caută 
să depisteze depozite lipidice în cornee, ulcere corneene şi 
uveite. Examenul aparatului reproducător identifică: ciclu 
estral neregulat, anestru prelungit sau permanent, libidou 
scăzut, nou-născuţi cu greutate redusă, avort spontan, 
galactoree, atrofie testiculară. Examenul dermatologic are 
ca scop evidenţierea modificărilor la nivel cutanat şi ale 
învelişului pilos: alopecie, coadă “de şobolan”, blană fără 
luciu, hiperpigmentare cutanată, seboree, otită externă 
cronică, îngroşarea pielii (mixedem), vindecare lentă a 
plăgilor, infecţii cutanate cronice (piodermite).

Diagnostic diferenţial:
n hiperadrenocorticismul;
n sindromul de HAC iatrogen;
n diabetul zaharat;
n dermatita atopică;
n obezitate

Pentru orientarea diagnosticului în cazul câinilor su-
spicionaţi de hipotiroidism primar se pot doza următorii 
parametri serici: AST, ALT, GGT, fosfataza alcalină, co-
lesterolul total, fructozamina, confirmarea suspiciunii 
de diagnostic fiind dată de valori crescute ale acestora. 
Examenul hematologic poate releva prezenţa anemiei 
neregenative. Examenul sumar de urină este util pentru 
diagnosticul diferenţial.

Metode de diagnostic. Pentru precizarea diagnosticului de 
hipotiroidism primar se utilizează în mod curent două proto-
coale de diagnostic:

1. dozarea tT4 şi TSH;
2. realizarea testului de stimulare cu TSH.
1. Dozarea tT4 şi TSH. Interpetarea rezultatelor a fost făcută 

luând în consideraţie şi valorile T4 serice, după cum urmează:
n  TSH crescut + tT4 scăzut + semne clinice ale hipotiroidis-

mului = hipotiroidism primar;
n TSH normal + tT4 normal = hipotiroidism exclus;
n  TSH crescut + tT4 normal = posibil hipotiroidism primar 

incipient;
n TSH normal + tT4 scăzut = hipotiroidism primar posibil.
Orice altă combinaţie de valori obţinute este dificil de in-

terpretat şi nu poate fi considerat diagnostic cert. Ca regulă 
generală, în cazul în care concentraţia tT4 este <0,8 ng/dl de 
preferat asociat cu concentraţia TSH >0,6 µg/dl, s-a considerat 
diagnostic pozitiv.

2. Testul de stimulare cu TSH. Etapele realizării testului 
de stimulare cu TSH sunt:
n  colectarea probei de sânge în tuburi fără anticoagulant şi 

fără aditivi;
n injectarea TSH i.v. în doză de 50 µg/animal;
n timp de aşteptare 6 ore;
n colectarea celei de-a doua probe de sânge.
Interpretarea rezultatelor se face după următorul prin-

cipiu: la câinele eutiroidian valoarea tT4 post TSH trebuie 
să crească cu cel puţin 50% faţă de valoarea bazală şi să 
atingă o valoare de cel puţin 3 ng/dl . Creşterea sub acest 

Cât de des ne întâlnim  
cu hipotiroidismul primar  

la câine?

The diagnosis of primary hypothyroidism in dogs is based 
on the physical exam, confirmed by the hormonal tests 
results, basal or dinamic. Both diagnostic protocoles 
used in the common practice, have advantages and 
dis ad van tages. For a correct diagnosis is necessary 
to have an accurate interpretation of the test results 
and a good correlation with the clinical signs.
Keywords: primary hypothyroidism, T4, TSH

Diagnosticul de hipotiroidism primar dobândit la câine se 
ba zea ză pe însumarea datelor examenului clinic cu re zul-
ta te le testelor hormonale bazale sau dinamice. Cele două 
pro to coa le de diagnostic de laborator, utilizate în prezent 
în mod curent, au fiecare o serie de avantaje şi dezavantaje. 
In ter pre ta rea cu acurateţe a rezultatelor şi corelarea cu da-
te le clinice este importantă în stabilirea diagnosticului.
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procent este puţin semnificativă şi nu a fost interpretată 
ca diagnostic pozitiv. În cazul în care valoarea bazală este 
mare, aceasta sugerează de la început faptul că pacientul 
este normal şi este puţin probabil să apară o creştere cu 
50% a valorii tT4 după administrarea de TSH. În acest 
caz pacienţii ar trebui consideraţi eutiroidieni. Ca regulă 
generală, în cazul în care valoarea concentraţiei tT4 după 
administrarea de TSH este >3 ng/dl atunci diagnosticul 
se consideră pozitiv.

Interpetarea rezultatelor la dozarea tT4 şi TSH. În unele 
cazuri, câinii hipotiroidieni au o concentraţie plasmatică 
de tT4 mai mare decât limita inferioară a valorilor de 
referinţă. Anticorpii antitiroxinici circulanţi pot produce 
rezultate fals ridicate la măsurarea concentraţiei tT4. La 
câinii cu sindrom non-tiroidian, concentraţia plasmatică 
a tT4 este, în general, semnificativ mai ridicată decât la 
cei cu hipotiroidism primar. Uneori, totuşi, s-au obţinut 
valori foarte scăzute ale tT4 la câinii cu boli non-tiroidiene. 
Aceste rezultate confirmă faptul că, deşi sensibilitatea 
metodei este ridicată, specificitatea este scăzută. De aceea, 
există o suprapunere între valorile tT4 obţinute la cele 
două categorii de pacienţi, ceea ce poate conduce la un 
diagnostic fals pozitiv, ce are drept consecinţă începerea 
unui tratament îndelungat ce nu este necesar.

Se constatată existenţa unui număr relativ mare de câini cu 
hipotiroidism primar, ce au titrul de TSH aflat în intervalul 
de referinţă pentru câinii eutiroidieni. Există câteva expli-
caţii pentru acest fenomen, ca de exemplu hipotiroidismul 
secundar simultan, incapacitatea metodei de laborator de a 
detecta toate izoformele de TSH circulant, scăderea treptată 
a secreţiei de TSH la câinii cu hipotiroidism, fluctuaţiile 
circadiene ale concentraţiei de TSH circulant. A fost, de 
asemenea, afirmat faptul că valoarea TSH circulant este 
semnificativ mai mare la câinii cu sindrom non-tiroidian 
faţă de cei sănătoşi. Explicaţiile posibile pentru aceste 
rezultate sunt date de: natura pulsatilă a secreţiei TSH în 
cursul a 24 de ore, de o stare hipotiroidiană tranzitorie a 
câinilor în perioada de convalescenţă sau ambele variante 
concomitent. Concluzia generală este că la oamenii şi câinii 
cu boli non-tiroidiene, concentraţia de TSH rămâne în limi-
tele normale, în cele mai multe cazuri. O altă explicaţie este 
dată de existenţa anticorpilor antitireoglobulinici semnalaţi 
atât la om, cât şi la câine.

Un alt studiu porneşte de la ipoteza conform căreia va-
loarea TSH plasmatic poate fi corelată cu o anumită etapă a 
bolii: la debutul hipotiroidismului valoarea TSH este peste 
limitele de referinţă (efectul feedback), iar apoi pe măsură 
ce capacitatea secretorie a hipofizei este epuizată, valoarea 
TSH scade în limitele normale, iar apoi sub valoarea limită 
a intervalului de referinţă.

2. Interpretarea rezultatelor testului de stimulare cu 
TSH. În ultimii 20 de ani, testul cel mai relevant pentru 
confirmarea diagnosticului de hipotiroidism primar la câine 
se baza pe obţinerea unei concentraţii scăzute a tT4, care 
nu răspunde după 4-6 ore la stimularea cu TSH. De ase-
menea, a fost considerată a fi cea mai importantă metodă 
de diferenţiere a câinilor hipotiroidieni de cei cu sindrom 
non-tiroidian. Dar studiile recente concluzionează că rezul-
tatele obţinute la testul de stimulare cu TSH au fost foarte 

asemănătoare la cele două categorii de câini. Într-adevăr, la 
unii din câinii cu sindrom non-tiroidian, s-a observat doar 
o creştere minoră a concentraţiei plasmatice de tT4 după 
administrarea de TSH. Dacă am fi utilizat regula generală 
pentru obţinerea unui diagnostic cert (valoarea tT4 post-TSH 
mai mare de 0,8 ng/dl şi cel puţin dublă faţă de valoarea 
bazală), câţiva dintre aceşti câini cu sindrom non-tiroidian 
ar fi fost diagnosticaţi greşit, ca fiind hipotiroidieni. De 
aceea, testul de stimulare cu TSH nu este neconcludent 
pentru a diferenţia hipotiroidismul primar de sindromul 
non-tiroidian la câine.

Concluzii
Concentraţiile plasmatice ale hormonilor tT4 şi TSH se 

suprapun la cele două categorii de câini (hipotiroidieni şi 
cu sindrom non-tiroidian). În cele două grupuri de câini, 
rezultatele obţinute la testul de stimulare cu TSH nu au 
condus la un diagnostic de certitudine ori s-au suprapus, 
indicând faptul că “testul de bază” pentru diagnosticarea 
hipotiroidismului canin a fost greşit clasificat astfel. Din 
moment ce un sfert dintre câinii cu hipotiroidism primar 
au concentraţia plasmatică a TSH în limitele normale, se 
recomandă alte proceduri de investigare pentru a confirma 
diagnosticul.

Măsurarea tT4 este o metodă disponibilă, puţin costi-
sitoare şi obţinerea unor valori normale deseori exclude 
diagnosticul de hipotiroidism. Dezavantajele metodei sunt: 
o valoare tT4 scăzută nu poate fi un test de diagnostic de 
certitudine, deoarece alte boli sistemice (sindrom non-
tiroidian) şi administrarea unor medicamente pot avea ca 
efect scăderea nivelului de tT4 plasmatic (test cu specifi-
citate redusă).

Măsurarea TSH este de asemenea larg disponibilă şi 
necostisitoare, dar trebuie avut în vedere faptul că apro-
ximativ ¼ din câinii hipotiroidieni au valoarea TSH în 
limitele de referinţă (test cu sensibilitate redusă). Din 
acest motiv, este indicată combinarea celor două teste 
(tT4 şi TSH).

În ceea ce priveşte testarea componentei autoimune prin 
măsurarea titrului anticorpilor antitireoglobulinici, datele 
de literatură indică faptul că acesta nu reflectă funcţia ti-
roidiană, existând pacienţi canini eutiroidieni ce prezintă 
anticorpi antitireoglobulinici, iar 40% dintre câinii hipo-
tiroidieni nu au aceşti anticorpi detectabili. Dintre câinii 
eutiroidieni cu anticorpi pozitivi, aproximativ 20% vor 
manifesta hipotiroidismul în decurs de 1 an, de aceea poate 
că această determinare este importantă pentru decelarea 
timpurie a bolii.

Concentraţia hormonilor tiroidieni variază invers propor-
ţional cu vârsta animalului. Aproximativ jumătate dintre 
câinii cu vârsta mai mare de 6 ani au valori tT4 mai scăzute. 
De asemenea, rezultatele obţinute la testul de stimulare cu 
TSH sunt mai puţin pronunţate la câinii vârstnici. Trebuie 
avut în vedere faptul că există rase de câini la care concen-
traţia serică a tT4 este la jumătate faţă de valorile normale 
de referinţă la alte rase. Acest lucru este clar dovedit la câinii 
ogari din rasele Greyhound, Basenji şi Whippet. Diagnosticul 
de hipotiroidism poate fi deosebit de dificil la aceste rase 
şi poate că lista nu este definitivă.   n R
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P

Urolitiaza şi obstrucţia uretrală (cauzate de prezenţa unor mici uroliţi sau de o 
obstrucţie a uretrei care conţine cristale) sunt împreună a doua cea mai comu
nă cauză a afecţiunilor tractului urinar inferior la feline (ATUIF), însumând apro
ximativ o treime sau chiar mai mult din totalul cazurilor. Acestea reprezintă o 
cauză semnificativă a mortalităţii la pisici, obtrucţia uretrală cauzând complica
ţii majore asociate cu uropatia obstructivă şi insuficienţă renală acută.

Cauzele şi fiziopatologia urolitiazei
Marea majoritate a uroliţilor prezenţi la feline sunt fie 

compuşi din struviţi (fosfaţi amoniaco-magnezieni), fie 
din oxalaţi de calciu. Împreună, aceştia însumează aproxi-
mativ 90% din totalul uroliţilor şi se produc în proporţii 

aproximativ egale, deşi proporţia relativă a fiecărui tip 
arată o oarecare variaţie în timp şi unele variaţii geogra-
fice de asemenea. În contrast cu uroliţii, cristalele care 
formează o parte importantă a majorităţii obstrucţiilor 
uretrale sunt aproape întotdeuna struviţii.

Figura 1.  Privire de ansamblu asupra formării urolitului



Un factor crucial pentru formarea cristalului şi uro-
litului este producerea urinei care este suprasaturată 
de componenţi cristaloizi. Totuşi, formarea şi creşterea 
cristalului reprezintă un fenomen complex influenţat 
de factori, precum:
n  frecvenţa şi caracterul corespunzător al golirii 

vezicii;
n  prezenţa anumitor mucoproteine, reziduuri celu-

lare sau corpuri străine precum bacterii care pot 
determina cristalizarea şi formarea unui nucleu 
pentru uroliţi;

n  prezenţa şi echilibrarea diferiţilor promotori şi inhi-
bitori de cristalizare în urină (precum nefrocalcin, 
pirofosfaţi şi citraţi). Promotorii şi inhibitorii nu 
sunt la fel pentru toţi cristaloizii - magneziul de 
exemplu, este un component al struviţilor şi exce-
sul favorizează formarea cristalului de struvit, dar 
în schimb, magneziul ajută la inhibarea formării 
cristalului de oxalat;

n  pH-ul urinei - din nou, efectul pH-ului variază între 
diferitele tipuri de cristale.

Astfel, în timp ce suprasaturarea urinei este crucială 
pentru cristalizare, formarea nucleului şi creşterea uro-
liţilor, alţi factori sunt de asemenea importanţi, ceea ce 
ajută la a explica de ce anumiţi indivizi par predispuşi 
la urolitiază şi de ce există predispoziţii legate de sex 
şi rasă. Totuşi, cu toate că formarea uroliţilor este 
complexă, manipularea (şi reducerea) saturaţiei urinei 
cu reziduuri de materiale cristaloide rămâne principala 
metodă de control a formării şi creşterii cristalelor.

Saturaţia urinei cu cristaloizi
Gradul de saturaţiei al urinei pentru orice cristaloid 

se regăseşte în una din cele trei zone:
n Nesaturată - în această zonă există o concentraţie 

insuficientă de cristaloizi pentru a permite cristalelor 
să se formeze şi astfel nu se pot forma cristale în mod 
spontan, iar cristalele/uroliţii existenţi nu pot creşte, iar 
uroliţii şi cristalele existente se pot dizolva. Din punct 
de vedere clinic, pietrele de struviţi se pot dizolva în 
urina nesaturată, dar rata disoluţiei pietrelor de oxalat 
este atât de înceată, încât pietrele preformate în mod 
invariabil trebuie să fie îndepărtate chirurgical.
n Saturaţie metastabilă- în această zonă, deşi urina 

este saturată (peste KSP) pentru anumiţi cristaloizi, 
concentraţia este de aşa natură încât nu se produce o 
formaţiune nouă de cristal. În cazul în care cristalele 
şi pietrele sunt deja prezente în urină, acestea pot 
creşte şi poate interveni de asemenea cristalizarea 
heterogenă (cristalele/uroliţii existenţi al unuia din 
tipul care permite precipitarea unui alt tip de cristal 
în jurul său).
n Suprasaturaţia instabilă - aceasta este cea mai 

periculoasă zonă, o dată ce limita metastabilităţii (KFP) 
a fost depăşită, se poate produce spontan o formaţiune 
de cristal de novo şi o creştere a uroliţilor.

Concentraţia cristaloidă

Măsurarea saturaţiei urinei cu cristaloizi
Sunt utilizate în mod obişnuit două intrumente 

matematice pen tru a evalua posibilitatea sau riscul 
formării pietrelor în urină - acestea sunt:
n Suprasaturaţia relativă (RSS)
Valorile RSS sunt calculate folosind diferite programe 

software computerizate după cuantificarea încărcăturii 
cu minerale solubile, concentraţia promotorilor şi inhi-
bitorilor cunoscuţi, pH-ul urinar şi volumul urinei (de 
exemplu, încărcătura ionică a sării urolitului). Valorile 
sunt exprimate numeric, valorile înalte indicând un 
risc mai mare de producere a cristalizării. Un RSS mai 
puţin de unu indică o urină nesaturată atât pentru 
struviţi, cât şi pentru oxalaţi. Pentru struviţi, valorile 
RSS metastabil sunt între 1 şi 2,5, iar pentru oxalaţi 
se consideră a fi între 1 şi 10. Orice valoare RSS mai 
mare decât aceste limite sugerează că urina este supra-
saturată. Totuşi, diferite programe software generează 
valori RSS uşor diferite, iar acurateţea lor poate varia 
uşor în funcţie de partea în care componenţii urinei 
sunt incluşi în calcule.
n Raportul de activitate a produsului (APR)
Calculele APR sunt realizate într-o manieră semi-em-

pirică şi nu depind în întregime de calculele complexe 
computerizate ale activităţii ionice. Mai degrabă, valo-
rile APR iau în considerare constituenţii urinari majori 
pentru a calcula activitatea produsului în urină înainte 
şi după incubaţia cu un cristal pur al materialului care 
este supus evaluării (de exemplu, struvit sau oxalat). 
În acest fel, raportul activităţii produselor (APR) este 
calculat şi calculul ia în consideraţie toţi promotorii 
şi inhibitorii urolitului (inclusiv aceia care nu sunt 
măsuraţi în mod specific şi incluşi în calculele RSS). 
Orice valoare APR mai mică decât 1 indică nesaturaţia 
urinei şi condiţiile potenţial favorabile pentru uroliţi 
ca să se dizolve. O valoare APR de circa 1-2,5 este în 
zona metastabilă pentru struviţi şi în mod similar, o 
valoare între 1-5 este în zona metastabilă pentru oxa-
laţi. Valorile mai mari decât acestea indică progresiv 
un risc mai mare de formare spontană şi creştere a 
cristalelor. Calcularea APR este un proces mult mai 
laborios decât RSS şi astfel este realizată într-un mod 

Figura 2.  Etape diferite ale saturaţiei urinei   



mai puţin obişnuit deşi este considerată ca o măsură 
mult mai precisă.

Managementul clinic al urolitiazei  
cu struviţi şi oxalaţi la feline

Urolitiaza apare de obicei la pisicile sedentare, su-
praponderale, de vârstă medie şi vârstnice, cu o vârstă 
medie întrucâtva mai mare pentru pisicile afectate de 
oxalaţi (7,5 ani), decât de struviţi (6,8 ani). Studiile 
sugerează de asemenea faptul că oxalaţii sunt mult mai 
prezenţi la masculi, în timp ce struviţii sunt mult mai 
obişnuiţi la femele. Anumite rase au fost identificate 
ca fiind predispuse la oxalaţi (de exemplu, rasele bri-
tanică cu păr scurt, persană, birmaneză), struviţi (de 
exemplu, rasa orientală cu păr scurt) sau ambele (de 
exemplu, rasele himalaiană, străină cu păr scurt). În 
plus, hipercalcemia şi hipercalciuria au fost identificate 
ca factori de risc pentru oxalaţi.

Oxalatul de calciu
Deoarece rata de dizolvare a pietrelor de oxalat 

este prea lentă, chiar şi în urina nesaturată, pentru 
terapia iniţială este necesară îndepărtarea chirurgicală 
a acestora. După aceasta este indicată urmarea unei 
diete care produce un RSS/APR scăzut (mai scăzut 
decât valoarea suprasaturată), pentru a preveni re-

curenţa, precum PURINA VETERINARY DIETS Feline 
UR ST/OX.

Solubilitatea cristalelor de oxalat de calciu este afec-
tată foarte puţin de pH-ul urinei, dar volumul urinei (şi 
astfel şi concentraţia) şi frecvenţa urinării sunt probabil 
factori importanţi în managementul pe termen lung. 
Utilizarea unei diete umede (conservate) şi încurajarea 
pisicilor de a bea ape aromate şi utilizarea fântânilor 
de apă poate fi benefic. Pentru pisicile ce manifestă o 
preferinţă puternică pentru hrană uscată şi nu pot fi 
trecute pe o dietă umedă, o dietă uscată care are un 
conţinut de sare crescut moderat (precum PURINA 
VETERINARY DIETS Feline UR ST/OX) va încuraja o 
ingestă de apă, un volum al urinei şi o concentraţie a 
urinei mult mai adecvate.

Struviţii
pH-ul urinei este cunoscut a fi un factor ce afectează 

considerabil solubilitatea cristalelor de struviţi. O dietă 
destinată reducerii atât concentraţiei de precursori 
cristaloizi ai struviţilor, cât şi producerii de urină cu 
concentraţie acidă moderată (un pH de 6,0-6,3), precum 
PURINA VETERINARY DIETS Feline UR ST/OX poate 
determina un RSS/APR scăzut în zona nesaturată (<1) 
şi astfel să rezulte atât dizolvarea pietrelor existente, 
cât şi prevenirea recurenţei pietrelor. Medicul veteri-
nar şi proprietarul pisicii au astfel opţiunea dizolvării 
medicale a pietrelor de struviţi (cu monitorizare radio-
logică regulată pentru a verifica dacă progresul este 
adecvat) sau îndepărtare chirurgicală urmată de preven-
ţie prin regim alimentar. Atunci când uroliţii struviţi 
sunt identificaţi este foarte important să verificăm 
de asemenea infecţiile tractului urinar determinate 
de bacterii producătoare de urează, deşi acestea sunt 
mult mai puţin obişnuite la pisici decât la câini. În 
mod similar cu uroliţii oxalaţi, maximizarea ingestiei 
de apă va ajuta de asemenea controlarea şi prevenirea 
afecţiunii. Prevenirea recurenţei blocajelor uretrale cu 
struviţi urmează exact aceleaşi principii, împreună cu 
luarea în consideraţie a faptului că există de asemenea 
cistite idiopatice.

Figura 3. Valorile APR pentru PURINA VETERINARY DIETS Feline UR ST/
OX demonstrează:  APR <1 pentru struviţi (înseamnă că dieta determină 
urină ne saturată, potrivită pentru dizolvarea şi prevenirea uroliţilor 
stru viţi) şi un APR <2 pentru oxalaţi de calciu (înseamnă că dieta de ter
mi nă urină în tro gamă metastabilă de valori scăzute pentru a preveni 
re cu ren ţa uro  li ţilor de oxalat de calciu) 

Figura 4. Greutatea specifică şi volumul urinei la pisicile hrănite cu PURINA 
VETERINARY DIETS Feline UR ST/OX 
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Pentru pisicile ce prezintă atât uroliţi oxalaţi, cât şi uroliţi 
struviţi este la fel de important să:
n  menţinem o condiţie fizică optimă pentru a evita excesul 

de greutate şi obezitatea;
n încurajăm mişcarea fizică;
n încurajăm ingestia de lichide;
n  încurajăm urinarea frecventă prin intermediul folosirii 

unor tăviţe multiple curate pentru nevoi, utilizând nisipul 
preferat al pisicii.

Prevenirea problemelor la pisicile sănătoase
Deşi probabil că există numai o categorie redusă de pisici 

care se află sub riscul dezvoltării unor litiaze este impor-
tant să ştim că factorii de risc pentru dezvoltarea acestei 
afecţiuni sunt minimizaţi. Acest aspect trebuie să includă 
evitarea obezităţii şi greutăţii în exces la orice pisică - aceas-
tă măsură are în mod clar un efect benefic asupra sănătăţii 
în general, dincolo de urolitiază, dar va ajuta la evitarea 
unui stil de viaţă sedentar şi supraconsumul de nutrienţi 
(inclusiv minerale). Încurajarea mişcării, asigurarea unei 
tăviţe curate şi adecvate pentru nevoi şi asigurarea unor 
surse potrivite de apă proaspătă de consum sunt la fel de 
importante pentru toate pisicile.

Folosirea hranei uscate pentru pisici este în prezent 
foarte apreciată şi prezintă beneficii multiple. Aceasta 
poate fi o cale excelentă de asigurare a unei diete de calitate 
superioară pentru pisici şi are avantajul de a fi în măsură 
să hrănească pisicile într-o manieră mult mai interesantă 
şi flexibilă în comparaţie cu hrana la conservă (precum 
ascunderea crochetelor pentru a încuraja comportamentul 
de căutare a hranei şi plasarea crochetelor în „alimenta-
toare ca un puzzle” pentru a stârni interesul şi a încuraja 
pisicile să „muncească” pentru hrană şi pentru a evita 
consumul foarte rapid de hrană. Cu toate acestea, asimi-
larea scăzută în general de apă asociată cu hrana uscată 
înseamnă că, dacă aceasta nu este bine administrată poate 
reprezenta un potenţial factor ce va contribui la riscul 
formării uroliţilor sau apariţiei blocajului uretral. Astfel, 
prin alegerea unei diete uscate ce a fost în mod specific 
preparată pentru a produce un RSS/APR scăzute pen tru 
struviţi şi oxalaţi (precum gama de hrană uscată pen tru 
pisici PURINA VETERINARY DIETS), care ajută la re du ce-
rea apariţiei riscului de afecţiuni legate de cristale la acele 
pisici ce pot fi predispuse la acestea.   n
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aparatul reproductiv

Contracepţie medicală versus 
contracepţie chirurgicală:  

avantaje, limite,  
 efecte secundare

Contraception can be defined as the temporary or per-
ma   nent supression of the reproductive capacity of an 
in  di  vi du al. This article presents the medical and surgical 
con   tra  cep tive methods that are used in companion 
ani  mals, showing the advantages, limits and secondary 
ef fects of each method. The medical contraceptive me-
thods are represented by the use of GnRH agonists and 
pro ges to gens, and also by the induction of the abortion 
using a variety of substances: aglepristone, natural and 
syn te tic PgF2-alpha, antiprolactinics, oestrogens. The 
ca the go ry of sur gi cal con traceptive methods is rewieved: 
ova ri ec to my, ovario his te rec tomy, histerectomy and li ga-
tion and resection of the summit of both uterine horns 
for the female and or chi dec to my and vasectomy for 
the male. The conclusion of the ar ticle is that the great 
variety of contraceptive me thods for companion ani mals 
imposes an selective choice, for each case, and dis cu s-
sions with the owner in order to ob tain their accept.
Keywords: contraception, progestogens, agle-
pris tone, ovariectomy, orchidectomy

Contracepţia poate fi definită ca întreruperea temporară 
sau definitivă a capacităţii de a se reproduce a unui individ. 
Ar  ti co lul trece în revistă metodele contraceptive medicale şi 
chi rur gicale utilizate în prezent la animalele de companie, 
pu nând accent pe avantajele, limitele şi efectele secundare 
ale fiecărei metode în parte. Metodele contraceptive medicale 
sunt reprezentate de utilizarea agoniştilor de Gn-RH sau a 
pro ges ta ge ne lor, precum şi de inducerea avortului terapeutic 
cu ajutorul unei palete largi de substanţe: aglepristona, 
PgF2-alfa naturale sau sintetice, antiprolactinicele, estrogenii. 
În categoria tehnicilor chirurgicale cu efect contraceptiv sunt 
trecute în revistă: ovariectomia, ovariohisterectomia, his te-
rec to mia şi ligatura şi rezecţia vârfurilor coarnelor ute ri ne 
la femelă, iar pentru masculi orhidectomia şi va sec to mia. 
Con cluzia articolului este că marea varietate a me to de lor 
con traceptive utilizabile la animalele de companie im-
pu ne aplicarea lor cu discernământ, pentru fiecare caz în 
par te, precum  şi obţinerea acceptului proprietarului.
Cuvinte-cheie: contracepţie, progestagene, agle-
pris to nă, ovariectomie, orhidectomie
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Prin contracepţie se înţelege împiedicarea concepţiei, în 
condiţiile păstrării unei activităţi sexuale normale, aşa cum 
se întâmplă în medicina omului. Din acest motiv, în medi-
cina veterinară se preferă utilizarea termenului de „control 
al reproducţiei”.

Metodele contraceptive pot fi clasificate în două mari 
catego rii:
n metode contraceptive medicale (reversibile);
n metode contraceptive chirurgicale (ireversibile).
Contracepţia medicală urmăreşte în esenţă blocarea rever-

sibilă fie a ciclului sexual al femelei, fie a spermatogenezei 
la mascul. Dacă totuşi monta a avut loc, se poate recurge la 
întreruperea gestaţiei nedorite, cât mai precoce şi mai sigur 
cu putinţă, fără a altera capacitatea de reproducere în viitor 
a femelei.

Pentru prima situaţie, pot fi utilizate două categorii de 
hormoni:
n agonişti ai GnRH-ului (deslorelinul);
n  progestagenele sintetice, care la rândul lor pot fi orale 

(medroxiprogesteronul acetat - MAP, megestrolul ace-
tat - MGA) sau injectabile (proligestona, megestrolul 
acetat).

În categoria substanţelor cu efect ecbolic (abortigen) sunt 
încadrate mai multe grupe terapeutice:

n antiprogesteronii (aglepristona);
n prostaglandinele F2 alfa naturale sau sintetice;
n  antiprolactinicele de tip dopaminergic (cabergolina, 

bromocriptina) sau antiserotoninergic (metergolina);
n estrogenii (benzoatul de estradiol);
n glucocorticoizii (dexametazona).
Metodele contraceptive chirurgicale sunt, aşa cum spu-

neam, ireversibile. În cadrul acestei categorii pot fi citate:
n orhidectomia (castrarea) şi vasectomia pentru masculi;
n  ovariectomia, ovariohisterectomia, histerectomia şi 

ligatura şi rezecţia vârfurilor coarnelor uterine pentru 
femele.

Contracepţia medicală
Agonişti ai GnRH-ului
Această categorie are deocamdată un singur reprezentant, 

aprobat a fi utilizat la animalele de companie - deslorelinul. 
Principiul de acţiune este suprasaturarea receptorilor antero-
hipofizari pentru GnRH, determinând astfel oprirea sintezei 
de gonadotropine hipofizare (FSH şi LH).

Deslorelinul, conceput ca un implant subcutanat cu elibe-
rare lentă, poate fi utilizat atât la masculi, la care determină 
oligo- până la azoospermie, scăderea dramatică a libidoului, 
a volumului ejaculatului şi a diametrelor testiculare, cât şi 
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la femele, aplicarea sa în timpul anestrului sau la începutul 
proestrului determinând blocarea ciclului sexual.

Avantajele acestei molecule sunt incontestabile: reversibili-
tate de 100% după şase luni, este lipsită de efectele secundare 
ale steroizilor sexuali şi, în plus, fiind o moleculă proteică 
mică, nu are capacitate imunogenă, putând fi aplicată pe 
acelaşi animal ori de câte ori este necesar.

La capitolul limite ar putea fi menţionat costul relativ 
ridicat al unui implant, iar efecte secundare nu există.

Progestagenele sintetice
Această categorie cuprinde substanţele cele mai utilizate 

în prezent în scop contraceptiv.
Progestagenele mimează feedback-ul negativ lung al pro-

gesteronului asupra axului hipotalamo-hipofizo-gonadal, 
blocând astfel ciclicitatea sexuală a femelei. De asemenea, 
au efect secretor la nivel endometrial şi proliferativ asupra 
glandei mamare (figura 1).

Progestagenele orale sunt produse în general ieftine, iar 
administrarea lor, dacă este făcută corect, este teoretic re-
versibilă.

Utilizarea lor este uneori dificilă, datorită lipsei de coope-
rare a pacientului. În plus, există, în special pentru anumite 

produse prezentate sub formă de cuburi de zahăr, un evident 
risc de supradozare.

Efectele secundare ale progestagenelor sintetice sunt nume-
roase şi severe: risc de inducere a unei metropatii (complexul 
HGCE-piometru), a fibroadenomatozei mamare (mai ales la 
masculii trataţi pentru satiriazis), declanşarea sau agravarea 
unui diabet zaharat preexistent, obezitate, uneori dermatite 
hormonale.

Progestagenele injectabile prezintă un risc de supradozare 
mai redus, datorat şi faptului că sunt (sau cel puţin ar trebui) 
administrate numai de medicul veterinar, după cântărirea 
prealabilă a animalului. Inocularea la intervale mari de timp 
(3-5 luni) le face comod de administrat.

Limitele de utilizare ar putea fi reprezentate de costul une-
ori prea ridicat, în special pentru femelele de talie mare.

Efectele secundare sunt aceleaşi ca şi pentru formele 
ora le, cu menţiunea că proligestona se pare că induce 
me tro patii într-o măsură mai mică decât medroxiprogeste-
ro nul acetat.

Substanţele abortigene
În această categorie se încadrează substanţe ce induc avortul 

prin mecanisme variate, uneori combinate:

Figura 1. Reglarea neuroendocrină a ciclului sexual la carnivore (original)
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n  efect antiprogesteronic direct sau prin intermediul blo-
cării sintezei de prolactină (PRL/LTH);

n interferarea nidaţiei;
n deschiderea cervixului şi stimularea contracţiei uterine;
n inducerea luteolizei.
Aglepristona
Este un abortigen de ultimă generaţie, ce acţionează prin 

blocarea situsurilor pentru progesteron de la nivel uterin. 
Se administrează subcutanat, două zile consecutiv, începând 
cu prima zi după monta nedorită, până în ziua a 45-a de 
gestaţie.

Avantajele produsului sunt evidente: eficacitate de aproape 
100% pe parcursul a 2/3 din durata gestaţiei, posibilitatea 
de utilizare şi pentru tratamentul conservativ al piometrului 
(inclusiv al celui cu cervix închis).

Preţul relativ ridicat al produsului ar putea constitui un 
minus.

De remarcat, de asemenea, lipsa efectelor secundare, chiar 
la depăşiri semnificative ale dozei terapeutice.

Prostaglandinele F2 alfa
Sunt substanţe cu efect luteolitic şi uterokinetic la carni-

vore, numai după a 25-a zi de gestaţie.
PgF2 alfa naturale se administrează subcutanat, la 12 ore, 

timp de 3-4 zile consecutiv, în timp ce PgF2 alfa sintetice, 
de tipul cloprostenolului, pot fi administrate din 48 în 48 de 
ore, tot subcutanat, de minimum trei ori, datorită timpului 
de înjumătăţire mai lung.

Avantajele inducerii avortului terapeutic cu ajutorul PgF2 
alfa se referă la eficacitatea de aproape 100%, precum şi la 
costul rezonabil al tratamentului.

Limitele acestui protocol sunt date de posibilitatea inducerii 
avortului relativ târziu, după ziua a 25-a de gestaţie, precum 
şi de administrarea uneori incomodă (mai ales pentru PgF2 
alfa naturale).

Efectele secundare, de tip parasimpaticomimetic (vomă, 
diaree, sialoree, tremurături musculare, bronhospasm), pot 
fi contracarate printr-o dietă totală de circa 8 ore înaintea 
primei inoculări a produsului, precum şi prin administrarea 
prealabilă de parasimpaticolitice (atropină, scobutil).

Antiprolactinicele
La căţea şi pisică, principalul hormon anterohipofizar res-

ponsabil de menţinerea corpilor luteali gestativi este prolactina 
(PRL sau LTH). Datorită acestui considerent, medicamentele 
antiprolactinice, utilizate în terapia lactaţiei de pseudogestaţie 
(lactaţiei nervoase), pot fi folosite şi în scop abortigen.

Administrarea lor se face pe cale orală, după a 40-a zi de 
gestaţie.

Avantajele utilizării antiprolactinicelor includ o bună efica-
citate, precum şi posibilitatea combinării terapeutice cu pros-
taglandinele F2 alfa, asociere ce are ca efect, pe de o parte, 
scăderea dozei ambelor componente, iar pe de altă parte, o mai 
bună precocitate a tratamentului.

Limitele utilizării acestei categorii de substanţe în scop aborti-
gen sunt reprezentate de inducerea tardivă a avortului, cu impact 
psihologic şi emoţional negativ asupra proprietarului, precum 
şi de relativa dificultate de aplicare a tratamentului, medicaţia 
administrându-se timp de 8-10 zile consecutiv.

Efectele secundare, de tip dopaminergic, includ voma, sialoreea 
şi tremurăturile musculare. Aceste fenomene sunt mai intense în 

cazul bromocriptinei şi mult diminuate în cazul cabergolinei.
În ceea ce priveşte metergolina, un produs antiserotoninergic, 

administrarea sa seara poate determina fenomene de agitaţie.
Estrogenii
Dacă sunt administraţi rapid după monta nedorită (în zilele 

1, 3 şi 5), estrogenii modifică balanţa hormonală de la începutul 
gestaţiei, dominată în mod normal de progesteron, împiedicând 
astfel nidaţia. Principiul de acţiune este identic cu al „pilulei de 
a 2-a zi”, utilizată în contracepţia umană.

De reţinut faptul că terapia estrogenică în scop contraceptiv 
trebuie aplicată parenteral, estrogenii administraţi pe cale orală 
neavând efect abortigen.

Protocolul este ieftin şi relativ comod de administrat, având 
şi avantajul că este foarte precoce. Acest avantaj însă poate 
constitui şi o limită, în cazul în care proprietarul şi-a dat seama 
prea târziu de posibila gestaţie nedorită.

La capitolul efecte secundare, de menţionat este riscul de 
inducere a unei metropatii, a unui hiperestrus, a chisturilor 
ovariene estrogenosecretoare. De asemenea, pot fi adăugate 
listei riscul oncoinductor la nivelul glandei mamare, precum şi 
cel al producerii aplaziei măduvei hematogene.

Corticoizii
Este de notorietate faptul că principalul hormon responsabil 

de inducerea parturiţiei este cortizolul fetal. În aceste condiţii, 
este uşor de imaginat că toţi glucocorticoizii vor avea efect 
abortigen, comportându-se la nivel placentar ca inductori enzi-
matici, modificând raportul estrogeni-progesteron şi stimulând 
secreţia de PgF2 alfa.

Dexametazona poate fi abortigenă în a doua jumătate a ges-
taţiei, dacă este administrată pe cale orală, timp de 8 zile con-
secutiv. În general nu este utilizată în acest scop, dar trebuie 
evitată folosirea sa în timpul gestaţiei.

Principalul efect secundar este reprezentat de apariţia unui 
sindrom Cushing iatrogen, de regulă reversibil o dată cu înce-
tarea tratamentului.

Contracepţia chirurgicală
Orhidectomia
Denumită şi castrare, orhidectomia reprezintă metoda contra-

ceptivă de elecţie pentru masculii fără valoare pentru reproducţie. 
În afară de această indicaţie, operaţia poate fi practicată şi în scop 
curativ (tumori testiculare, criptorhidie, plăgi testiculare şi/sau 
scrotale extinse). Dacă se execută prepubertar, castrarea poate 
determina menţinerea unui comportament „infantil”, aspect 
care nu trebuie neglijat dacă masculul respectiv urmează a fi 
utilizat pentru pază. La cotoi, orhidectomia înainte de atinge-
rea maturităţii corporale se pare că duce la creşterea incidenţei 
blocajelor uretrale.

Metoda este simplă, rapidă şi eficientă, având în plus şi avan-
tajul că poate ameliora agresivitatea anumitor masculi, precum 
şi comportamentul de marcare teritorială la cotoi.

De asemenea, operaţia este eficientă pentru ameliorarea 
simptomelor sindromului prostatic.

Singura limită a orhidectomiei o reprezintă faptul că este o 
metodă contraceptivă ireversibilă, singurul său efect secundar 
notabil fiind o tendinţă la îngrăşare a animalelor castrate.

Vasectomia
Metodă contraceptivă utilizată şi în medicina omului, vasec-

tomia reprezintă întreruperea continuităţii canalului deferent, 

aparatul reproductiv
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spermatozoizii fiind astfel împiedicaţi să ajungă în plasma 
seminală.

Masculii vasectomizaţi sunt sterili, dar potenţi, putând fi utili-
zaţi ca genitostimulatori sau depistatori de femele în călduri.

Tehnica operatorie este simplă: se execută câte o dublă ligatură 
pe fiecare canal deferent, urmată de secţionarea acestuia între 
cele două ligaturi.

Avantajele metodei sunt rapiditatea şi simplitatea execuţiei, 
alături de faptul că menţine nealterate libidoul şi reflexele 
sexuale.

Limitele sunt reprezentate de faptul că nu diminuează agre-
sivitatea de natură sexuală, nici riscul de apariţie a bolilor cu 
transmitere sexuală (BTS) sau a patologiei prostatice. Efecte 
secundare practic nu există.

Ovariectomia
Denumită încă incorect şi „castrare” a femelei, ovariectomia 

prepubertară reprezintă metoda de elecţie pentru controlul 
reproducţiei la femele.

Poate fi practicată pe linia albă sau printr-o dublă laparotomie 
în flancuri, în funcţie de preferinţa şi abilităţile medicului. Mai 
nou, în clinicile mari, ovariectomia se practică şi laparoscopic.

Avantajele metodei sunt numeroase: simplitate şi rapiditate 
de execuţie, recuperare rapidă, efect profilactic de aproape 
100% asupra tumorilor mamare la căţea (nu şi la pisică), previne 
difuzarea BTS.

Ca element limitativ, de menţionat că nu se recomandă la 
femelele care au fost tratate hormonal în prealabil sau la cele 
care au fătat, din cauza riscului de apariţie a unui piometru 
post-ovariectomie, la aceste femele preferându-se ovariohis-
terectomia.

Efectele secundare sunt reprezentate de tendinţa la îngrăşare, 
posibilitatea apariţiei incontinenţei urinare în circa 20% din 
cazuri, precum şi de persistenţa comportamentului „infantil”.

Ovariohisterectomia
Intervenţia presupune îndepărtarea ovarelor, salpinxurilor, 

uterului şi cervixului (OH totală) sau fără cervix (OH subtotală). 
Operaţia se execută de regulă prin abord ventromedian, pe linia 
albă, dar în caz de histerocel ingvinal poate fi practicată şi prin 
acces ingvinal.

Avantajele sunt aceleaşi ca în cazul ovariectomiei; în plus 
dispare riscul apariţiei oricărei patologii uterine.

Efectele secundare, de asemenea, se suprapun cu cele ale 
ovariectomiei. Ovariohisterectomia subtotală poate favoriza 
apariţia „piometrului de bont”.

Histerectomia
Reprezintă rezecţia uterului, cu sau fără cervix, dar cu păs-

trarea unuia sau a ambelor ovare. Intervenţia este efectuată 
de regulă la solicitarea proprietarilor medici umani, care fac o 
paralelă între statusul hormonal post-menopauzal al femeii şi 
cel al căţelei.

Avantajele metodei, privite prin prisma aceasta, ar fi men-
ţinerea activităţii sexuale a femelei, în condiţiile diminuării 
secreţiilor genitale din timpul căldurilor.

Evident, histerectomia nu este recomandată în cazul anima-
lelor cu patologie ovariană preexistentă.

Efectele secundare sunt generate de faptul că hormonii ovari-
eni, lipsiţi de principalul lor organ ţintă, uterul, vor „bombarda” 
mai intens alte structuri cu receptori pentru steroizi, cum ar fi 
glanda mamară, favorizând apariţia tumorilor la acest nivel.

Ligatura şi rezecţia vârfurilor coarnelor uterine
Intervenţia este similară ca efect cu ligaturarea trompelor 

uterine din ginecologia umană, fiind solicitată de regulă tot 
din raţiuni de „antropomorfizare” excesivă a animalului de 
companie.

În ceea ce priveşte tehnica operatorie, ea presupune aplicarea 
a două ligaturi pe vârful fiecărui corn uterin, urmată de secţio-
narea cornului între acestea.

Metoda permite, ca şi precedenta, menţinerea activităţii 
sexuale a femelei, fiind din acest punct de vedere, o adevărată 
metodă contraceptivă.

Limitele acestei operaţii sunt reprezentate de faptul că nu 
reduce incidenţa patologiei genitale, nici a celei mamare. De 
asemenea, permite apariţia bolilor transmisibile sexual (tumoare 
veneriană transmisibilă - sarcomul Sticker) şi a lactaţiilor de 
pseudogestaţie.

Concluzie
Metodele contraceptive ce pot fi utilizate la carnivorele 

de companie sunt de o mare varietate, aproape toate având 
avantaje, dar şi limite şi efecte secundare. Este datoria medi-
cului veterinar să explice aceste lucruri proprietarului, să se 
asigure că acesta le conştientizează şi apoi, de comun acord, 
să aleagă metoda optimă pentru fiecare caz în parte.   n
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Urethral obstruction with a mixture of struvite crystals and a 
proteinaceous matrix occurs, for purely anatomical reasons, al-
most invariably in the male: cystitis is seen with equal frequency 
in both sexes. Despite initially conflicting data, neutered cats 
appear to be at greater risk. There is no clear explanation 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, althou-
gh it may be seen relatively more frequently in longhaired cats. 
Recurrence is common in unmanaged cats, varying between 30 
and 50% in different series.

The aetiology of IFLUTD is not known, although it is clear that va-
rious factors may predispose an individual cat to the condition.

The management of cases of IFLUTD is best considered 
under two categories:
n cases with urethral obstruction and
n cases that are not obstructed.

Urethral obstruction
The treatment of cats with urethral obstruction should be 

regarded as an emergency. Management is based on an under-
standing of the pathogenesis of the clinical signs and consists 
of not only the relief of the obstruction, but also the correction 
of the systemic effects of the renal failure. While in many cases 
of recent obstruction the systemic effects are limited, in some 
cats their correction is the priority. In such cases immediate 
relief of bladder pressure by cystocentesis should be followed 
by stabilisation of the patient before clearance of the obstruc-
tion is attempted. The prevention of recurrence, both in the 
immediate postobstruction period and in the long term, is also 
an important consideration.

Relief of the obstruction
The aim of the treatment is to clear the obstruction with a 

minimum of additional trauma to the urethra, and hence the 
lowest risk of subsequent scarring and narrowing. Treatment with 
antispasmodics, for example acepromazine, is rarely successful, 
although it has the advantage of being atraumatic. Occasionally, 
and where the obstruction is at the tip of the penis, the white gritty 
material may be milked from the urethra by gentle massage of the 
lubricated penis. The use of manual pressure on the bladder to force 
the obstructing material out is rarely helpful and carries the con-
siderable risk of rupturing the bladder. In a large number of cases, 

urethral irrigation and catheterisation are necessary to clear the 
obstruction. This should be carried out under general anaesthesia 
in all but the most depressed animals to avoid iatrogenic damage to 
the urethra. The choice of anaesthetic agent should acknowledge 
the compromised state of the cat and in particular the impairment 
to renal excretion. Decompressive cystocentesis is often indicated 
before catheterisation to relieve both backpressure on the upper 
urinary tract and forward pressure on the obstructing material 
in the urethra. It also provides a pretreatment urine sample for 
analysis and culture. Care should be taken not to introduce the 
needle from a position too far cranially, as the bladder may slip off 
the end of the needle as it reduces in size.

Non-obstructive disease
As with other presentations of IFLUTD, advice should also 

be aimed at increasing fluid intake and reducing environmental 
stress. Moist, or canned, food should be fed, and fresh water and 
a clean litter tray should be readily available. A consistent diet, 
most usefully of a diet designed for use in LUTD, may be helpful. 
Corticosteroids do not appear to be of value. Analgesia may be 
indicated in acute episodes. Care must be taken, particularly 
in view of the sometimes recurrent nature of the condition, to 
distinguish idiopathic cystitis from the haematuria and dysuria 
associated with bacterial cystitis, the presence of true calculi, or 
the rare cases of neoplasia of the urinary bladder. Cystitis may 
also be associated with the use of the cytotoxic drug cyclopho-
sphamide and this is well recognised in a number of species, 
including cats. Administration of the drug should be ceased 
immediately clinical signs are noticed and diuresis initiated.

Bacterial infection of the lower urinary tract is recognised in 
cats, although less commonly than in dogs. The reasons for this 
are not clear but may include the higher osmolarity of feline 
urine and other effective local defence mechanisms such as gly-
cosaminoglycans (Lees, 1996). Bacterial infection is uncommon 
as a primary entity, occurring almost invariably as a secondary 
phenomenon following other forms of LUTD, or in cats that 
have been catheterised, especially those where a catheter is left 
indwelling. Indeed, identification of bacterial infection of the lower 
urinary tract should always prompt identification of a possible 
predisposing cause. The clinical signs are increased frequency of 
urination, dysuria and/or haematuria; the cat is rarely systemically 
unwell and mild infections may cause no clinical signs at all.

Feline low urinary tract disease 
(FLUTD)

Feline lower urinary tract disease (LUTD) is a common reason for presentation in general veterinary practice. 
The term covers those clinical cases, which show signs of haematuria, increased frequency of urination, strai-
ning and difficulty in urination, partial and complete obstruction of the urethra, and rarely urinary in-
con ti nence. 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).
Keywords: feline, urinary tract disease, haematuria, obstruction, urinary incontinence

Abstract 
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Surgery for FLUTD
The perineal urethrostomy has proven to be a very useful surgical 

technique to help prevent recurrent urinary obstruction 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 stric-
tures 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.

The traditional position for perineal urethrostomy places the 
patient in sternal (ventral) recumbency with the hind limbs 
down over the edge of the surgical table. The table is tilted to 
elevate the hind quarters and the tail is pulled craniodorsaly to 
expose the surgical field. While this can be useful position for 
the technique, it is also associated with some disadvantages. The 
patient is sternal, which can result in ventilation impairment, 
especially in obese cats. The addition of tilting the patient with 
the head down results in all of the abdominal contents pushing 
on the diaphragm, further complicating ventilation. This position 
can also be associated with a bit of difficulty in visualizing and 
accessing the cranial aspect of the surgical field where the urethra 
is dissected to the level of the bulbourethral glands. Because this 
location will be the final diameter of the urethral stoma, it is very 
important that the dissection of the urethra reaches this level 
and that all tissue layers be sutured properly. Careful technique 
prevents trauma to the tissues and tension at the stoma site. 
Better visualization and easier access to the distal pelvic urethra 
should be associated with improved long-term results, as well as 
a decrease in frustration at the surgical table. 

To achieve improved visualization and access to the pelvic 
urethra, an alteration in patient positioning can be very useful. 
Following some discussions, we tried the different positioning 
of the patient – this time in dorsal recumbency on a horizon-
tally level table with the hind limbs pulled forward, toward the 
shoulders. Some kind of pad could be placed under the tail-base 
region to help elevate the pelvis, creating the plateau effect 
with the prepuce and scrotum sitting in the middle of the flat 
horizontal surface. This position was first described for use in a 
transpubic urethrostomy procedure. It seems logical to assume 
that if this position will allow access to the intrapelvic urethra, 
then it should also provide optimal access to the distal pelvic 
urethra, which has proven to work for us. Moreover, there are 
additional advantages to this positioning technique, as well. 
As mentioned before, the patient can ventilate better in dorsal 
recumbency, making anesthesia smoother and safer. An added 
benefit is that a cystotomy can be easily performed if indicated 
without the need for patient repositioning. The hind limbs can 
be released and pad withdrawn from under the tail.

Once visualization and access have been improved, an alteration 
to the surgical technique itself can also be helpful. Once the urethra 
is opened, considerable hemorrhage may appear. This hemorrh-
age grately interferes with proper tissue layer identification and 
suture placement. To reduce the bleeding, subcutaneous tissue 
can be sutured to the periurethral structures even before the 
opening the urethra, using a monofilament absorbable material. 

A simple continuous pattern (4-0 or 5-0 USP) is recommended 
to reduce number of knots that can be irritating to eventually 
overlying urethral mucosa. Generally, it helps to apply hemost-
hasis and reduces the dead space, which eliminates the risk of 
seroma formation. Then the urethra is opened longitudinally up 
to the bulbourethral glands and the actual stoma boundaries are 
precisely established. In this case, suturing of the skin to mucosa 
becomes a lot easier task, since they are in close apposition to one 
another. Fine, monofilament absorbable suture material can be 
used even though we recommend removing the stitches after 10 
to 14 days. Author’s experience favor simple interrupted suture 
because it enables more accuracy in mucocutaneous apposition; 
however, some others recommend the continuous pattern for 
better sealing and hemosthasis. Careful placement of suture bites 
at the proximal stoma is very important, since this is the actual 
location of the urethral opening, whereas the remainder of the 
perineal urethrostomy is a drain board only with no impact on 
the actual stoma size.

Perineal urethrostomy can be performed with ease of access 
and visualization by considering a different patient position on 
the surgical table. Waiting to open the urethra until after the 
subcutaneous tissues have been sutured to the periurethral tissues 
will help a great deal with visualization, since the tissues will be 
closely apposed and hemorrhage will be minimal prior to suturing 
the crucial skin-to-mucosa layer.   n
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Improving the use  
of microscope  

in veterinary dermatology

The microscope is the only important investment in dermatology but it is essential for each dermatology con-
sul tation 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 (immersion 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. 
Keywords: microscope, dermatology, cytology, skin scrapings, hair plucking, trichogramme

Abstract 

Skin scrapings
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 (scabies and other ectoparasitic diseases), 
comedones (demodicosis) or squamous and squamo-crusted 
areas (scabies). Particularly, in case of scabies (sarcoptic 
mange), one should look for papules topped with a tiny crust 
(“scabies pimple”) in the scaly areas of the ear margins and on 
the elbows and hocks. The collected material is deposited in a 
thin layer, well spread out between a slide and a cover slip in 
a drop of clarifying liquid (lactophenol) or not (mineral oil), 
and observed under the microscope, taking care of closing 
the condenser. Size of parasites varies between 250µm and 
500µm for Sarcoptes sp, Trixacarus sp, Notoedres sp, Otodec-
tes sp, Psoroptes sp and Cheyletiella sp; between 150µm and 
250µm for Demodex sp; and between 250µm and 750µm for 
Trombicula autumnalis. Eggs of Sarcoptidae and Epidermoptidae 
have a variable size between 100µm and 250µm, whereas 
eggs of Demodex sp have a length of 80µm. The presence of 
only one sarcoptes, difficult to find, is significant. Demodex 
are in contrast easy to find but one or two parasites do not 
necessarily mean demodicosis.

Scales and cutaneous debris collected by  
brushing or with an adhesive cellophane tape

Brushing of the haircoat, vigorously and the wrong way, 
is done above a sheet of white paper, previously folded to 
collect debris and then unfolded. The collected material is 
then prepared and examined under the microscope. The col-
lection of scales and cutaneous debris can also be done with a 
piece of adhesive cellophane tape pressed onto the skin after 

parting the hair, then applied onto a glass slide on which a 
drop of lactophenol or mineral oil has been deposited. These 
techniques allow the search of all superficial ectoparasites 
(Cheyletiella sp, Otodectes sp, Psoroptes sp, and even Trixacarus 
sp, Trombicula autumnalis and lice) as well as flea faeces and 
this from a relatively extended area.

Hair plucking and trichogramme
Hairs are sampled with haemostatic forceps. Altered hairs 

are selected or, by default, those located at the periphery of 
the lesions. Plucked hairs are examined under the microsco-
pe, as for skin scraping material (close the condenser!). To 
perform a trichogramme, aimed specially to the examination 
of the conformation and the structure of the hairs, it is advi-
sable to put the hairs (about twenty) in the same direction, 
in parallel and apart. This examination allows first to look 
for infecting elements (pathogens) such as spores and fungal 
mycelium (above all from dermatophytes such as Microsporum 
canis), nits, Cheyletiella eggs, eventually demodex when skin 
scrapings in certain areas is difficult (interdigital areas, eyelid 
edges, external ear canal) and also to evaluate the aspect 
and structure of the hair (presence of melanin aggregates, 
follicular casts, aspect of the hair bulbs - in anagen or telogen 
phase). Numerous broken hairshafts are observed in case of 
feline extensive alopecia.

Cerumen collected with a curette
A little amount of cerumen is collected with a Wolkmann’s 

curette or with a swab. Preparation is identical as for skin 
scrapings. This examination allows to look for Otodectes (dog 
and cat), Psoroptes (rabbit) and, more rarely, Demodex.

Cytology
Techniques
n Spread and impression smear
The method of the spread smear consists of collecting 

a variably viscous liquid material directly onto a micro-
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scopic slide, possibly by bursting an intact lesion (pustu-
le), either using the edge or a corner of the slide or using 
a needle. The material is spread either by simply movi-
ng the slide or by using the ground edge of another sli-
de, of alternatively by crushing it with another slide. 
An impression smear is taken by applying a microscope slide 
directly onto an oozing lesion or onto a suppurating lesion, 
i.e. a lesion covered in pus (epidermal surface, erosions or 
ulcers, lower surface of a scab/crust). The sample is air dried 
then stained (with rapid stains that are sufficient in non 
neoplastic cytology) then dried again.
n Scrape smear
This consists of simply spreading out, on a microscope 

slide, material obtained by scraping with a scalpel blade (as 
described above but without clarifying liquid). The scrape 
smear is suitable when the material is difficult to collect by 
impression.
n Apposition smear
The slide is applied on the section surface of a biopsy or on 

a cut surface of a nodule, a tumour or a cyst, after removal 
or more rarely in situ.
n Swab smear
This method consists of collecting a material with a swab (small 

stick covered in cotton), possibly dampened, and spreading the 
material by means of rolling the swab onto a microscopic slide. 
A swab smear is frequently used in fistulous lesions, in the 
case of otitis externa or in case of stomatitis.
n Fine needle aspiration smear
In this method, material which has been collected via 

aspiration with a needle and deposited on a slide is either 
spread using a slide with a ground edge or crushed. The 
puncture is carried out using a needle of between 0.6 and 
1.2 (23G to 18G½), most often 0.7 or 0.8 (22G or 21 G), 
mounted on a 10ml syringe. After firm aspiration, the 
syringe plunger is released. The syringe and needle are 
withdrawn simultaneously. The needle is removed, the 
syringe plunger retracted and the needle subsequently 
replaced. Then the plunger is pushed rapidly so that the 
material is expelled onto the microscopic slide. Finally the 
spreading or crushing takes place. This technique is used 
quite often, particularly when the lesions are nodules, 
tumours or cysts.
n Tape strip smear (Scotch smear)
A piece of tape is pressed onto dog’s skin, in an oozing and/

or keratoseboerrheic area. This technique allows to sample 
in difficult sites (interdigital areas, folds, mucocutaneous 
junctions). The tape strip is stained (without fixation), blotted 
dry on an absorbent paper and then fastened in place onto 
the slide. It is examined under the microscope. This is a te-
chnique suitable for the diagnosis of Malassezia dermatitis 
and bacterial overgrowth.

Microscopic examination
Microscopic examination must be concentrated on the areas 

considered to be representative at a low magnification (i.e. 
well stained, and where the density and nature of the cells 
seem significant). Examination is carried out at increasingly 
higher magnifications until oil immersion is reached (con-
denser open). The various cellular types and their relative 
proportions can be observed (cutaneous, inflammatory or 

neoplastic cells). This allows immediate differentiation be-
tween non-neoplastic (inflammatory) lesions and suspected 
neoplastic lesions when a homogeneous and dense cellular 
population other than the neutrophils and eosinophils is 
present. Cellular, nuclear and cytoplasmic criteria are used in 
order to achieve this. However, in some cases this differenti-
ation is subtle and only histopathology is conclusive. Finally 
the search for and demonstration of infecting elements are 
essential in non-neoplastic cutaneous cytology. The discovery 
of bacteria is of varying importance, ranging from being of 
no significance at all to establishing the diagnosis (cf below). 
However, the discovery of fungal elements (dermatophyte 
spores, yeasts) and of parasites (Leishmania) is always dia-
gnostic (with the exception of auricular Malassezia infection 
of varying significance). Microscopic examination allows, in 
a certain number of cases to suspect a diagnosis or even to 
establish a specific diagnosis.

Bacteria encountered in the skin are staphylococci in the 
majority of cases. They are coloured in dark blue, appear round 
and arranged in groups of two or more, in intra or extra cellu-
lar position. The significance of the pictures of phagocytosis 
differs considerably depending on whether they are observed 
on the surface or in a cutaneous structure. In effect, when 
they are observed inside the skin (epidermis, hair follicles, 
dermis) one might consider that the phagocytosed germs 
are pathogenic and that there is real pyoderma, or in other 
words bacterial pustulosis. On the other hand, phagocytosis 
observed on the surface indicates superficial multiplication 
of germs which are not necessarily and probably rarely pa-
thogenic. More rarely surface bacterial overgrowth (BOG) is 
observed, usually without inflammatory cells. Rods, stained 
in purple or dark pink, are sometimes present, generally in 
chronic lesions and in external ear canal. This observation 
must always be followed by culturing and sensitivity testing, 
because of the possibility of infection by a Gram negative 
organism.

Spores of dermatophytes are round, stained in dark blue and 
surrounded by a thin clear halo. Yeasts commonly encountered 
on the skin are Malassezia sp and much more rarely Candida 
sp or Cryptococcus neoformans. Malassezia and Candida can 
be also found in the external era canal.

Neutrophils are predominant in a suppurative lesion. Other 
cells can also be observed depending on the nature, duration 
and extension of the pathologic process: eosinophils and mast 
cells rather suggest a hypersensitivity reaction (including the 
feline eosinophilic granuloma complex), lymphocytes, plasma 
cells and histiocytes are present in more ancient lesions. 
Macrophages are predominant in lesions called granulomas. 
Epithelial cells are found, in general, in low quantity. But, 
in some particular cases, their aspect can rapidly orientate 
toward a diagnosis: numerous anucleated keratinized cells can 
suggest a cyst and the presence de acantholytic keratinocytes 
is in favour of a pemphigus.

Conclusion
How can a clinician improve the use of his/her microscope? 

In using it… for each case. A dermatologist, to establish a dia-
gnosis, listens (history), looks (physical examination) then acts 
(complementary examinations)!   n R
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Trichomonoza este o flagelatoză digestivă care afectează în primul 
rând porumbeii domestici şi sălbatici, turturelele şi vrăbiile şi mai 
puţin celelalte specii de păsări. Agenţii patogeni sunt reprezentaţi 
de diferite specii de protozoare flagelate din genul Trichomonas cu 
diferite grade de patogenitate, vizibile la microscop, care se dezvoltă 
în diferitele segmente ale tubului digestiv: cavitate bucală (cioc), 
faringe, guşă, esofag, intestin, ficat. La porumbeii tineri se dezvoltă 
şi în căile respiratorii anterioare determinând secreţia unei mari 
cantităţi de mucus care duce la asfixie.

Boala afectează mai ales puii din cuib şi tineretul. Contaminarea 
porumbeilor se realizează atât direct, o dată cu hrănirea puilor cu 
“lapte de guşă”, cât şi indirect, prin apa şi alimentele contaminate. 
Trebuie să se ştie că Trichomonas trăieşte şi ca saprofit în or-
ganismul porumbeilor şi în anumite condiţii de stres, carenţe 
alimentare, parazitoze poate să declanşeze boala.

Simptome
Boala poate să evolueze acut sau cronic. Forma acută se întâlneşte 

mai ales la puii de cuib şi se caracterizează prin tristeţe, somnolenţă, 
lipsa poftei de mâncare, diaree cu excremente de culoare galben 
verzui, slăbire şi moarte. Porumbeii adulţi sunt de obicei purtători 
ai parazitului fără să manifeste semne clinice de boală, dar adeseori 
influenţeză negativ tonusul şi productivitaea acestora. Totuşi, boala 
poate să apară la porumbeii cu rezistenţa organismului scăzută 
generată de oboseală, condiţii necorespunzătore de adăpostire, 
raţii alimentare neechilibrate etc. şi se manifestă prin respiraţie 
greoaie cu sforăituri, pe cioc apar mucozităţi, iar ochii lăcrimează. La 
deschiderea ciocului, în fundul gurii se observă depozite de culoare 
alb-gălbui cu aspect de mălai, care se desprind uşor, fără ca mucoasa 
să fie lezionată. În cazuri complicate, aceste depozite sunt aderente 
de mucoasă, iar dacă se îndepărteză aceasta rămâne lezionată, cu 
ulceraţii. În cazuri mai grave apar noduli în faringe, esofag, guşă, 

care deformează capul şi gâtul porumbelului, precum şi alte leziuni 
în diferite organe interne.

Hexamitiaza
Hexamitiaza este o boală cauzată tot de protozoare flagelate. Agentul 

patogen este Hexamita columbae care se localizează cu predilecţie în 
intestin provocând îmbolnăviri mai ales la puii recent eclozaţi. Boala 
se manifestă prin somnolenţă, lipsa poftei de mâncare, polidipsie, 
fecale apoase cu mucozităţi, uneori sangvinolente. La porumbeii adulţi 
semnele clinice sunt mai puţin vizibile şi se manifestă prin slăbire, 
tonus scăzut şi performanţe reduse. Contaminarea porumbeilor se 
face mai ales prin intermediul hranei şi a apei de băut.

Diagnostic
Diagnosticul prezumptiv atât în trichomonoză, cât şi în hexa-

mitiază se pune pe semnele clinice descrise, iar cel de certitudine 
se pune numai în laborator, având în vedere că acestea pot fi con-
fundate cu: difterovariola, candidoza, avitaminoze, salmoneloza, 
paramixoviroza, colibaciloza, coccidioza etc.

Profilaxie şi tratament
Pentru profilaxia celor două boli este necesar ca în adăpost să se 

asigure igena prin curăţenie şi dezinfecţii curente cu DECONTAMI-
NOL, DEZIFECTANT CATIONIC, iar vasele pentru  hrană şi apă să 
fie dezinfectate cu soluţie de PURSEPT.

Hrana trebuie să fie alcătuită din raţii echilibrate care să conţină 
vitamine (VITA-B-COMPLEX, COMPLEX POLIVITAMINIC BUVABIL 
ROMVAC 3, VITAMINA AD3E, VITAMINA E). Se recomandă, de 
asemenea,  deparazitări interne cu ROMBENDAZOL F şi externe 
cu ROMPARATOX, precum şi  tratamente preventive şi curative, 
de necesitate cu COLUMBOVIOFORT, FLAGELSTOP, ROMETRO-
NIDAZOL.   n

Trichomonoza (“mălaiul”)  
şi hexamitiaza,  

boli care pot provoca  
numeroase pierderi  

în crescătoriile de porumbei
Dr. Viorica Chiurciu 

medic veterinar, doctor în ştiinţe medicale

P

Trichomonoza şi hexamitiaza sunt boli provocate de protozoare flagelate. Aces

tea sunt fiinţe unicelulare care se localizează şi se dezvoltă în anumite organe şi 

ţesuturi provocând diferite afecţiuni.



Coccidioza (Eimerioza)  
porumbeilor,  

o boală condiţionat patogenă
Dr. Viorica Chiurciu 

medic veterinar, doctor în ştiinţe medicale

La porumbei, boala este frecventă. Puii de porumbel, al căror 
organism este nepregătit să se apere împotriva coccidiilor, se 
îmbolnăvesc foarte uşor.Porumbeii adulţi chiar dacă nu mani-
festă semne clinice, majoritatea sunt purtători de coccidii.

Coccidioza apare, de obicei în sezoanele cu umiditate cres-
cută, când se creează factori favorizanţi în adapost (căldură 
şi umezeală), instalându-se în crescătoriile de porumbei su-
praaglomerate, neigenice, cu dejecţii neridicate la timp sau 
cu adăpători şi hrănitori aşezate necorespunzător care se pot 
contamina cu oochişti din dejecţii.

Alţi factori favorizanţi ai bolii sunt: raţiile furajere neechili-
brate cantitativ şi calitativ, hrănirea carenţată în vitamine (A, 
complex B, vitamina E, K) în unele elemente (calciu, seleniu) 
sau amino-acizi esenţiali.

Ciclul biologic al coccidiilor are două stadii de dezvoltare: 
unul în mediul extern şi altul endogen, în organism. Astfel, 
o pasăre bolnavă elimină în mediul exterior, prin fecale ouă 
de coccidii (oochişti) care dacă există condiţii de umiditate şi 
căldură vor evolua până la stadiul de oochişti infestanţi. Con-
taminarea porumbeilor se face prin ingerarea acestor oochişti, 
o dată cu apa sau hrana. Puii din cuib pot fi infestaţi chiar 
de părinţii purtători. Ajunşi în intestin, aceşti oochişti elibe-
rează elementele componente care vor pătrunde în mucoasa 
intestinală, unde are loc a doua faza de dezvoltare (endogenă) 
a parazitului, ajungându-se până la stadiul de oochist care se 
elimină din nou în mediul extern şi astfel ciclul se reia.

Simptomatologie şi evoluţie 
Boala evoluează în formă acută la pui şi tineret. Aceştia 

devin abătuţi, cu pene zburlite, piele vânătă, nu consumă 

hrană, beau apă multă, au diaree uneori sangvinolentă; toate 
acestea duc la slăbire, emacierea maselor musculare, devierea 
carenei sternale, întârzierea zborului şi chiar la moarte. La 
adulţi, evoluţia bolii este cronică, cu semne clinice care lipsesc 
sau sunt şterse, manifestate doar prin slăbire şi pene lipsite 
de luciu.

Diagnostic
Diagnosticul prezumtiv se pune pe semnele clinice care, însă, 

nu sunt caracteristice, de aceea diagnosticul de certitudine se 
pune numai în laborator, pe baza unui examen microscopic 
(histologic sau coproscopic). 

Diagnosticul diferenţial se face faţă de alte boli cu aspect 
clinic şi lezional asemănător (hipovitaminoze, helmintoze 
digestive, trichomonoză, salmoneloză, enterite cu etiologie 
diversă etc.).

Profilaxie şi tratament. Ca măsuri profilactice se recomandă 
curăţenie zilnică în adăposturi, o aerisire corespunzătoare pentru a 
se evita crearea umidităţii; dezinfecţie periodică, obligatorie, a adă-
postului cu soluţii de DECONTAMINOL, CATIOROM, iar la nevoie 
prin flambare. Vasele pentru apă şi hrană se vor curaţa zilnic şi se vor 
dezinfecta cu soluţie de PURSEPT. Chimioprofilaxia şi tratamentul 
se fac cu medicamente anticoccidiene, ca SULFACOCCIROM tablete 
sau soluţie buvabilă, AMPROLIUM sau cu medicamente care conţin 
antibiotice cu rol anticoccidian: GALIPROTECT C, OXIFURAN. Atât 
preventiv, cât şi curativ, pe toată durata tratamentului cu produse 
anticoccidiene trebuie administrate vitamine: COMPLEX POLIVI-
TAMINIC BUVABIL ROMVAC 3, VITA BCOMPLEX. Tratatamentul 
cu SULFACOCCIROM soluţie buvabilă se va asocia obligatoriu cu 
vitamina K3, administrată în apa de băut.   n

Coccidioza este o boală parazitară, răspândită care afectează toate speciile de 

mamifere şi păsări (găini, palmipede, porumbei, curci, păsări de colivie), evolu

ând cu forme clinice grave la animalele tinere şi şterse sau inaparente la adulte. 

Coccidioza are ca agenţi etiologici protozoare din familia Eimeride, de unde şi 

denumirea actuală a bolii de Eimerioză. Aceste protozoare sunt specifice speci

ei pe care o parazitează, adică cele care îmbolnăvesc găinile nu sunt patogene 

pentru porumbei şi nici invers.



Abordarea subiectului de faţă se datorează faptului că cir-
covirusul porumbeilor (CP) este un virus imunosupresiv care 
„anulează” efectul vaccinurilor contra paramixovirozei (PMV) 
şi difterovariolei (DV).

Familia Circoviridae cuprinde virusuri mici, icosaedrale, fără an-
velopă cu genom ADN circular din care face parte virusul anemiei 
puilor (CAV), virusul bolii penelor şi ciocului la psitacine, circovi-
rusul porcin, circovirusul gâştelor şi circovirusul porumbeilor.

Epidemiologie
Circoviroza porumbeilor a fost diagnosticată pentru prima 

oară în Canada în 1986, în Australia în 1989, în SUA (Califor-
nia) în 1990, iar în Europa în 1998 (Belgia).

Astăzi circoviroza este generalizată în întreaga lume. Cir-
coviroza este o viroză care afectează porumbeii foarte tineri, 
distrugând celulele sistemului limfatic (timusul şi bursa lui 
Fabricius, splina, organe esenţiale în asigurarea mecanismelor 
de apărare ale organismului, acţiunea lui fiind asemănătoare 
virusului HIV de la om, care produce SIDA. CP a fost detectat 
la tineret de la vârsta de 1 zi până la 6-12 luni.

Căile de contaminare nu sunt foarte clare. Posibil infectarea 
se realizează prin fecale, apă şi hrană contaminate sau prin 
inhalare. Transmiterea prin ou este posibilă (similar CAV).

Simptome 
O data ce porumbelul a fost infectat, circovirusul se can-

tonează în organele imunocompetente (organele limfoide ca: 
timusul, bursa lui Fabricius, splina, măduva osoasă). Datorită 
acestui fapt, porumbeii sunt incapabili să realizeze un răspuns 
imun competent chiar faţă de infecţiile banale şi organismul 
clachează.

Puii infectaţi încă din cuib devin apatici şi posibil, vor muri.
Simptomele care apar sunt numeroase: letargie, adinamie, lipsa 

apetitului, pierderi în greutate, diaree mucogelatinoasă sau verde, 
maro, chiar apoasă, probleme respiratorii (dispnee), performanţe 
sportive scăzute, indigestie ingluvială şi mortalitate.

Infecţiile secundare sunt mult mai grave şi înrăutăţesc 
tabloul clinic. Se pot asocia diverşi agenţi virali (adenovirus, 
poxvirus, paramixovirus etc.), bacterieni (Salmonella. E. coli, 
Staphylococcus, Mycoplasma), fungici (Candida, Aspergillus) şi 
parazitari (Trichomonas, Eimeria spp etc.), fapt ce explică ne-

reuşitele terapeutice şi mortalitatea extraordinar de ridicată. 
Câteodată se observă şi anomalii de creştere ale penajului.

Diagnostic
La examenele necropsice nu se găsesc leziuni patognomonice.
Pentru diagnostic se utilizează testul PCR (reacţii de polimerază 

în lanţ) din organe interne şi chiar din fecale sau examenul histo-
patologic din bursa lui Fabricius (se evidenţiază prezenţa unor cor-
pusculi de incluzie botroizi caracteristici în celulele mononucleare, 
foliculare asociate cu depleţia limfoidă) şi/sau timus.

Tratament
Actualmente, nu există un tratament specific antiviral contra 

circovirusului porumbeilor.
O mare atenţie se va acorda prevenţiei, prin limitarea con-

tactului tineretului cu sursele de virus (ţinerea în carantină a 
eventualelor achiziţii), igiena riguroasă a adăposturilor (voli-
erelor) cu ajutorul decontaminanţilor (PURSEPT, CATIOROM, 
DECONTAMINOL) pulverizaţi periodic.

E necesară susţinerea sistemului imunitar al porumbeilor 
prin administrarea de imunostimulatoare cum ar fi: LEVA-
MISOL (un sfert din doza antihelmintică, adică 2,5 mg/po-
rumbel/zi, 3 zile repetat periodic), VITAMINA E+SELENIU 
(ROMSELEVIT, 0,5 ml de apă pe zi/2 zile pe săptămană), ulei 
de chimen negru, dimetilglicina etc., hepatoprotectoare de 
tipul HEPATOPROTECT, 5-7 zile, periodic, tonice digestive 
(TONDIGEST).

Simultan se tratează infecţiile secundare cu antibiotice (EN-
ROFLOXAROM 10%, 2 ml/l de apă/zi), asociate cu vitamine (în 
special VITAMINA C) şi energizante (GLUCOVIT), periodic.

Trichomonoza se tratează cu FLAGELSTOP, iar coccidioza 
cu GALLISAN sau AMPROLIUM.

Datorită faptului că infecţiile cu circovirus interferează cu 
imunitatea post vaccinală, trebuie evitată vaccinarea (de orice 
fel) în timpul episoadelor de boală.

Vaccinarea contra paramixovirozei se recomandă a se efec-
tua precoce la vârstele de 21-30 de zile de viaţă şi a se 
realiza supravegherea eficienţei vaccinării contra paramixo-
virozei prin teste serologice de laborator (RIHA) pentru a se 
evita nereuşitele (organismul porumbeilor nefiind capabil 
să-şi formeze anticorpii antiparamixoviroză).   n

Circoviroza la porumbel  
şi influenţa asupra vaccinării

Dr. Cătălin Tudoran

Dezvoltarea extraordinară a columbofiliei în România (anual se inelează peste 

800.000 de porumbei) coincide cu exacerbarea patologiei acestei specii. Dacă în 

trecutul apropiat se puteau „număra pe degete” bolile care afectau porum beii, 

astăzi putem spune că neam „racordat” la patologia mondială.
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Topical therapy

Topical (locally acting) therapy is important in the management of many dermatological conditions because the 
skin is readily accessible to medications. Several formulations are available for the prescribing veterinary surgeon 
and may include many active ingredients. The active ingredients penetrate the skin through the intercellular spa-
ces (lipophilic molecules), through the epidermal cells (ion compounds) and above all through the hair follicles 
in animals, particularly for ionized molecules. Canine skin is often more sensitive than is human skin due to ana-
to mi cal and physiological dif ferences, including differences in the thickness of the stratum corneum, skin pH 
and hair follicle density which can facilitate cutaneous penetration of active ingredients. The use of shampoos 
will be emphasized in this paper; anti parasitic and auricular topical products are beyond its scope.
Keywords: dermatological conditions, intercellular spaces, ionized molecules

Abstract 

Ointments, creams and gels
Creams and ointments are a mixture (emulsion) of oil and 

water. They are usually used on dry skin, and not on oozing 
(exudative) areas. Creams (made of oil dispersed in water) are 
more aqueous than ointments (made of water dispersed in oil). 
Gels are composed of a thixotropic (gel at rest, but fluid when 
agitated) base (usually containing propylene glycol), pass thro-
ugh the haircoat to the skin and are less messy and occlusive 
than creams and ointments. These bases are used as vehicles 
for many agents:
n Topical glucocorticoids. Topical glucocorticoids are useful 

in veterinary dermatology and perhaps have been neglected. 
They have anti-inflammatory and antipruritic properties as 
well as antiproliferative and immunosuppressive effects. The-
se formulations are useful for localised lesions (e.g. cheilitis, 
blepharitis, pododermatitis, nasal lesions, excoriations and 
pyotraumatic dermatitis). Many molecules are available in hu-
man dermatology, classified from class I (the least potent) to 
class IV (the most potent). Some potent human formulations 
can be used in the dog (e.g. clobetasol propionate); most of the 
traditional veterinary formulations are in fact combined (see 
below) and contain less potent agents. Tachyphylaxis, atrophy 
and microbial infections can occur in case of overuse. 
n Immunomodulators. Tacrolimus, a calcineurin inhibitor 

has been shown to be effective in the treatment of localized 
lesions of canine atopic dermatitis; imiquimod, an inhibitor of 
gamma-interferon synthesis, may be helpful in treating some 
preneoplastic and neoplastic diseases (papillomas, Bowen’s di-
sease, actinic keratosis, basal and squamous cell carcinomas).
n Antibiotics and antiseptics. Formulations containing 

fucidic acid, mupirocin and benzoyl peroxide are useful for 
treating localized lesions of pyoderma.
n Antifungals. Human products containing azole derivatives, 

nystatin or amphotericin B can be used on localized lesions of 
dermatophytosis, Malassezia dermatitis or candidiasis.
n Combined formulations. Some veterinary products 

contain a weak glucocorticoid and an antibiotic (e.g. neomycin 
and hydrocortisone) or more active ingredients also including an 
antifungal agent (e.g. neomycin, thiostrepton, triamcinolone and 
nystatine). These are useful in non infectious lesions, for their 
anti-inflammatory and preventive anti-microbial properties but 
should not be used to treat pyoderma or fungal diseases.

Lotions, rinses and sprays
Lotions are liquids in which active agents are dissolved 

or suspended. Rinses are concentrated and must be diluted 
before use. They are used after shampoos. Pump-sprays 
containing lotions are commonly used in canine dermatology 
(after or in between shampoos). These sprays might decrease 
the frequency of shampoos in certain cases. They contain 
different agents:
n Antibacterials. Chlorhexidine can be used in lotions, as 

an antibacterial agent. Piroctone olamine is used in sprays for 
its antimicrobial properties.
n Antifungals. A lotion containing enilconazole is effective 

against both dermatophytosis and Malassezia dermatitis.
n Glucocorticoids. Small containers allow the treating of 

localized lesions, as creams and ointments do.  Several gluco-
corticoids are available, usually not the most potent. Large 
containers (e.g. triamcinolone) can be very useful to treat gene-
ralized conditions. A new class of glucocorticoids, the diesters, 
is used in human dermatology and one of them, hydrocortisone 
aceponate, is now available as a spray in canine dermatology. 
Diesters, are lipophilic compounds that quickly penetrate the 
stratum corneum and are stored and metabolised within the 
skin after topical application. They are first activated in the 
epidermis by skin esterases, producing high anti-inflammatory 
activity. Further ester group removal inside the skin structures 
deactivates them to produce simple hydrocortisone, elimina-
ted by systemic route in the same way as natural endogenous 
cortisol at low dose with a negligible bioavailability (reduced 
systemic secondary effects). They have consequently a high 
therapeutic index.
n Nonsteroidal antipruritic formulations. These formu-

lations, e.g. containing pramoxine, colloidal oatmeal or aloe vera 
can be very useful. A spray containing Hamamelis extract and 
menthol has become popular to treat localized lesions and has 
been shown to kill Malassezia. Two micro-emulsion lotions/
sprays have been developed to complement shampoos specifically 
designed for canine atopic dermatitis (see below). One contains 
mono and oligosaccharides (free and in Spherulites®), vitamin E 
and linoleic acid, the other (available also in concentrate) con-
tains phytosphingosine (see below), hinokitiol (= β-thujaplicin, 
antimicrobial and anti-inflammatory) and essential fatty acids 
from raspberry seed oil.
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n Moisturisers. Skin hydratation is less in dogs with scaling 
than in normal dogs. Moisturisers lubricate, rehydrate, soften 
the skin and restore an artificial superficial skin film. Diluted in 
water, they can be massaged into the skin or applied as a lotion/
rinse. Undiluted, they may be sprayed on after a shampoo. They 
should not be rinsed off. Lipid emollients borrowed from human 
dermatology and used as an emulsion in tepid water, improve 
coat condition, but have a greasing effect. Non-lipid emollients 
have rehydrating and softening properties. They reduce odour 
and improve coat appearance without the greasing effect. The 
high molecular weight of their active ingredients and their 
hygroscopic nature make them effective surface-protecting 
therapeutic agents. Examples include lactic acid, glycerine, 
propylene glycol, urea and chitosanide.
n Anti-seborrhoeic micro-emulsion spray. Recently an 

anti-seborrhoeic micro-emulsion spray formulation containing 
phytosphingosine has been launched. Phytosphingosine is 
a proceramid (ceramids are components of the extra cellular 
sheets of lipids in the stratum corneum) and a natural com-
ponent of the epidermis, with restructuring, antiseborrhoeic, 
anti-inflammatory and also antimicrobial effects.

Spot-ons
Two spot-ons have been recently proposed to treat kerato-

seborrhoeic disorders. One contains EFAs, essential oils and 
vitamin E. The second one contains phytosphingosine. The 
author is not convinced that this formulation is as effective 
as lotions and above all shampoos. Their advantage is their 
ease to use.

Shampoos
Traditional shampoo formulations are composed of surfac-

tants (cleansing agents, foaming agents and conditioners) as 
well as thickeners, softeners, sequestering agents, preservatives, 
fragrance and sometimes opacifiers and colouring additives. 
Surfactants are amphiphilic molecules, i.e. molecules with a 
dual affinity, both for water and oil. Surfactants are composed 
of a hydrophilic part (hydrophilic “head”) and a lipophilic part 
(“lipophilic tail”). They are called surfactants (surface active 
ingredients) due to their propensity for absorption on various 
interfaces (oil/water, air/water etc., modifying the properties of 
the interface (decreasing the interface tension and stabilisation 
of the interface). In water, surfactants form micelle structures 
allowing them to emulsify, render soluble and disperse oils, dirt 
and debris. Surfactants can be classified into 4 groups, according 
to their ionic nature: anionic, cationic, non-ionic, and amphote-
ric surfactants. Pet shampoos are formulated combinations of 
surfactants combining superior cleansing properties, a perfect 
local tolerance (assessed in vitro and in vivo), a physiological pH 
adapted to the canine skin and easiness of rinsing. Shampoos are 
ideal vehicles to treat the haired and sensitive skin of dogs.

How to use veterinary shampoos. Ideally, a shampoo 
possessing both cleansing and therapeutic properties should be 
applied twice at each use. The mechanical effect (elimination 
of scales and crusts) is beneficial in all cases. Water rehydrates 
the stratum corneum although this effect is temporary in the 
absence of moisturisers. A shampoo can be used in a limited 
area (e.g. chin, feet, dorsolumbar, ventral areas), or more com-
monly all over the body surface. At the second application, the 

shampoo must be left on for 5 to 15 minutes, to allow the active 
ingredients to be properly absorbed. The skin should then be 
rinsed thoroughly. The shampoo may be applied several times 
a week for 2 weeks. The frequency is then reduced to give the 
longest interval over which treatment is still effective, usually 
about 1 to 2 weeks.

Efficacy of shampoos. Clinical improvement is the main 
criterion in evaluating the efficacy of a shampoo. The efficacy of 
shampoos on skin hydration, the surface lipid film and stratum 
corneum, which is of great importance in keratoseborrhoeic disor-
ders, can be evaluated objectively using a variety of techniques, 
including transepidermal water loss (TEWL) measurement and 
many others, but they have been deemed to be not reproducible 
and thus useless. Prolonging the action of active ingredients has 
been made possible: liposomes prolong the moisturizing effect 
and Spherulites® increase bioavailability of therapeutic agents 
and promote immediate and residual moisturising properties 
(reinforced by chitosanide). Also, microemulsions enhance bio-
availability of active ingredients, which readily diffuse, and they 
also have an effective cleansing effect.

Shampoo therapy in keratoseborrhoeic disorders. Sham-
poo designed for the treatment of keratoseborrhoeic disorders 
contain several agents.

Keratomodulating agents work in two different ways:
n Restoration of normal keratinocyte multiplication and 

keratinisation. Some of them probably exert a cytostatic effect 
on basal cells, thereby reducing their rate of division. Agents 
working in this way are called keratoplastic (keratoregu-
lating);
n Elimination of excess corneal layers, by increasing desqua-

mation (ballooning of corneocytes rendering the stratum cor-
neum softer and a reduction of intercellular cohesion that 
increases their shedding). Agents that work in this way are 
called keratolytic.

Salicylic acid is a keratolytic agent. Its efficacy varies with 
concentration. Coal tar is a keratoplastic (cytostatic) agent. It is 
also antiseptic and antipruritic and has many different sources 
and varieties. Side-effects are possible. Sulphur is mildly kera-
tolytic. It is also keratoplastic and antiseptic. Salicylic acid and 
sulphur act synergistically in particular when both substances 
are incorporated into the shampoo in equal concentrations. 
Selenium disulphide is keratolytic and keratoplastic but has 
detergent, irritant and drying effects. Ammonium lactate has 
keratoplastic and keratolytic activity. It has important moisturi-
sing properties and is very well-tolerated, even when used over 
prolonged periods. Phytosphingosine helps restructuring the 
stratum corneum.

Antiseborrhoeic agents inhibit or reduce sebum producti-
on by the sebaceous glands, and help clear the ducts. Sulphur 
(see above) is a classic antiseborrhoeic agent, and may trigger a 
rebound effect. Selenium disulphide (see above) is antisebor-
rhoeic and may also cause a rebound effect. Benzoyl peroxide, 
in addition to being antibacterial, is antiseborrhoeic, and exerts 
a follicular flushing action which is very useful when treating 
comedone disorders and/or follicular hyperkeratosis. Side-effects 
(drying effect, irritations, erythematous rash) have been repor-
ted especially in concentrations above 5%. Zinc gluconate has 
antiseborrhoeic properties by downregulating sebum production. 
Vitamin B6 (pyridoxine) also plays a role in sebum secretion 



Anul II • Nr. 2 • 1/2011
42

and there is a synergistic effect, of unknown mechanism, with 
zinc. Phytosphingosine helps controlling seborrhoea.

Various veterinary shampoos have incorporated essential 
fatty acids for their softening and moisturising properties. 
Some shampoos contain moisturisers such as glycerine, lactic 
acid and fatty acid polyesters.

The use shampoos in keratoseborrhoeic disorders is parti-
cular. Long-haired dogs with severe seborrhoeic disorders may 
be clipped. The therapeutic agent often needs to be changed 
following the development of side effects, rebound effects or 
changes in clinical presentation (e.g. transition from greasy 
seborrhoea to dry seborrhoea). The more severe the dermatitis 
is, the more active and potent the shampoo must be and the 
more frequent will be the applications. For mild and/or pityri-
asiform keratoseborrhoeic disorders, keratolytic agents should 
be selected whereas for severe and/or psoriasiform disorders, 
keratoregulating (keratoplastic) agents will also be used. In all 
cases but particularly in greasy seborrhoea, antiseborrhoeic 
agents may be useful.

Shampoo therapy in canine pyoderma. Antibacterial 
shampoos reduce the cutaneous bacterial population and also 
remove tissue debris and exudate, allowing direct contact of the 
active ingredient with the organism. Mild cases of superficial 
pyoderma can be treated with shampoos alone. However in most 
cases systemic antibiotics will be administered, the shampoo 
playing a supporting role. In dogs that are prone to recurrent 
folliculitis antibacterial shampoos may have a prophylactic 
effect if used regularly. In cases of deep pyoderma, clipping 
is preferable to prevent the formation of a sealing crust and 
allow the product to contact the lesions (furuncles, ulcers). 
Chlorhexidine (0.5 to 4%, diacetate or digluconate) is very 
effective against most bacteria (Gram + and -), excepting some 
Pseudomonas and Serratia strains. It has a prophylactic effect 
as some remains on the skin despite rinsing and is well tolera-
ted. Povidone-iodine releases iodine to tissues (0.2 to 0.4 per 
cent). It has also a prophylactic effect but is relatively drying, 
can be irritating and staining. Benzoyl peroxide (2 to 3%,) has 
a strong microbiocidal activity, an excellent prophylactic effect 
but irritation can occur at higher concentrations (erythema, 
pruritus and pain). Ethyl lactate is used at a concentration of 
10%, which rarely causes undesirable side effects (irritation, 
erythema, pruritus). When used twice weekly it can reduce the 
length of the course of systemic antibiotics required in canine 
superficial pyoderma. Piroctone olamine is an antifungal agent 
(see below) which also has antibacterial properties. Glycho-
technology is an interesting concept which has been applied 
to shampoos to fight microbial invasion by blocking microbe 
adherence on host skin. The combination of 3 monosaccharides 
(L-rhamnose, D-mannose, D-galactose) decreases by 53% the 
adherence of Pseudomonas aeruginosa to canine corneocytes and 
an oligosaccharide (Polyalkylglucoside) reduces the adherence 
of Staphylococcus intermedius by 48%.

Shampoo therapy in fungal diseases. Antimycotic sham-
poos (ketoconazole, miconazole, 1:1 combination of miconazole 
and chlohexidine) reduce the infectivity in cases of dermatophy-
tosis but are not effective in treating it as sole therapy. When 
associated with systemic therapy, they can speed up the clinical 
and/or mycological cure. Keratomodulating shampoos can be 
used before antifungal topical therapy. Topical therapy is an 

alternative to systemic treatment in Malassezia dermatitis. For 
extensive lesions antifungal shampoos or lotions are preferable. 
Topical therapy alone should not be used to confirm the diagno-
sis, but it can maintain the patient in remission with systemic 
therapy, thus confirming the diagnosis. Shampoos containing 
miconazole (2%), chlorhexidine (2 to 4%), a combination of 
both (2% each), ketoconazole (2%), a combination of chlorhe-
xidine (2%) and ketoconazole (1%) or piroctone olamine are 
the most appropriate. Glycotechnology can also be applied to 
shampoos to fight yeast infection. In effect, Polyalkylglucoside 
decreases the adherence of Malassezia pachydermatis to canine 
corneocytes by 42%.

Shampoo therapy in allergic diseases. All shampoos are 
likely to remove allergens from the skin, which is believed to be 
helpful in canine atopic dermatitis. They also help to rehydrate dry 
skin. All shampoos containing fatty acids can help in allergic skin 
disorders. Shampoos with an antipruritic effect (1% hydrocortiso-
ne, 0.01% fluocinolone, 2% diphenhydramine, colloidal oatmeal) 
can be good adjunctive treatments. A micro-emulsion shampoo 
specifically designed for canine atopic dermatitis contains linoleic 
acid and gamma linolenic acid, mono and oligosaccharides, vitamin 
E, and piroctone olamine and has been shown to be useful. In fact, 
exogenous monosaccharides inhibit the lectin activities of cyto-
kines by combining to and masking the cell membrane antigens/
receptors and so downregulating the cell-to-cell alarm cascade in 
the skin. This inhibits the secretion of pro-inflammatory cytokines 
by activated keratinocytes and suppresses the manifestations of 
cellular immunity in vivo. They downregulate the inflammatory 
response to allergen challenge. This is why they are used in topi-
cal products for atopic/reactive skin patients in humans and are 
beneficial in animal with allergic skin disease. Another shampoo 
containing phytosphingosine, hinokitiol and raspberry seed oil in 
an hydrating formulation has also been shown to be beneficial in 
atopic dermatitis, in association with the corresponding spray (see 
above), in a comparative study with the previous one.

Conclusion: optimising topical therapy
Topical therapy is mainly symptomatic and/or complimentary, 

and thus often used along with systemic treatments, mainly 
specific. An appropriate formulation, judiciously selected active 
ingredients and the appropriate frequency of application make 
it essential. The prescription varies according to each case and 
must take into account the nature and extent of the lesions, the 
concurrent specific treatment, the animal’s temperament and 
willingness of the owner to devote the necessary time, and the 
concentration and potential side effects of the active ingredients. 
Choices should be made on both a short and long term basis. 
Communication is important and should underline the great 
value of medicated shampoos for the treatment of skin diseases 
of an animal with a haired skin.   n
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“It is very important to maintain a balance between omega-3 and omega-6 
fatty acids in the diet. An inappropriate balance of these essential fatty acids 
contributes to the development of disease while a proper balance helps ma-
intain and even improve health. Many researchers believe an imbalance is a 
significant factor in the rising rate of inflammatory disorders in the United 
States” - University of Maryland Medical Center, 2007, published in  J. Anim Sci. 2007. 
85:2183-2189. doi:10.2527/jas.2006-528 © 2007 American Society of Animal Science

Skin and coat health
n  Mooney MA, Vaughn DM, Reinhart GA, Powers RD, Wright JC, Hoffman CE, Swaim SF, Ba-
ker HJ. Evaluation of the effects of omega-3 fatty acid-containing diets on the inflammatory 
stage of wound healing in dogs. Am J Vet Res. 1998 Jul;59(7):859-63.
Objectives: To ascertain the effects of dietary omega-3 (n-3) fatty acids on biochemical and 
histopathologic components of the inflammatory stage of wound healing. ANIMALS: 30 pur-
pose-bred Beagles. PROCEDURE: Dogs were allotted to 5 groups of 6. Each group was fed a 
unique dietary fatty acid ratio of omega-6 to n-3--diet A, 5.3:1; diet B, 10.4:1; diet C, 24.1:1; 
diet D, 51.6:1; and diet E, 95.8:1. Dogs were fed once daily for 12 weeks, then biopsy specimens 
were taken from 4-day-old wounds of each dog and analyzed by gas chromatography-mass 
spectrometry for: prostaglandin E2 (PGE2) metabolites, and ratios of omega-6 to n-3 fatty 
acids, arachidonic acid (AA) to eicosapentaenoic acid (EPA), adrenic acid to docosahexaenoic 
acid, and PGE2 to prostaglandin E3 (PGE3) metabolites. Results: Qualitative analysis was 
carried out on AA, EPA, adrenic acid, docosahexaenoic acid, and the major metabolite from 
the PGE2 and PGE3 pathway. These molecules were further quantified with respect to diet to 
determine significant differences. By analysis of the AA-to-EPA ratio, diet A was different from 
diets D and E and diets B and C were different from diet E (P < 0.05). By analysis of the PGE2-to-
PGE3 metabolite ratio, diet A was different from diet E (P < 0.05). Though biochemical analysis 
indicated dietary dependence, histopathologic data indicated no significant difference with 
respect to diet groups. Conclusion: The biochemical component of the inflammatory stage 
of wound healing can be manipulated by diet. CLINICAL RELEVANCE: Omega-3 fatty acid-enri-
ched diets can be used to control inflammation associated with dermatologic conditions. 
n Harvey RG. A blinded, placebo-controlled study of the efficacy of borage seed oil and fish 
oil in the management of canine atopy. Vet Rec. 1999 Apr 10;144(15):405-7.
Twenty-one dogs with atopy were entered into a blinded, placebo-controlled study lasting 
eight weeks. They were randomly divided into three groups and were all given supplemen-
tary oils orally once daily. The dogs in groups A and B were given borage seed oil and fish oil 
in combination to provide 176 mg/kg or 88 mg/kg borage seed oil respectively. The dogs in 
group C were given 204 mg/kg olive oil as a placebo. They were all re-examined after four 
and eight weeks and scored for pruritus, erythema, oedema, alopecia and self-excoriation.
After eight weeks the scores for erythema and self-excoriation, and the total score for the 
dogs in group A, and the total score for the dogs in group B were significantly reduced (P 
< 0.05). The dogs in group C showed no significant improvement

Immune system health
n Kearns RJ, Hayek MG, Turek JJ, Meydani M, Burr JR, Greene RJ, Marshall CA, Adams SM, 
Borgert RC, Reinhart GA. Effect of age, breed and dietary omega-6 (n-6): omega-3 (n-3) 
fatty acid ratio on immune function, eicosanoid production, and lipid peroxidation in young 
and aged dogs. Vet Immunol Immunopathol. 1999 Aug 2;69(2-4):165-83.
The focus of this study was to examine the influence of age and diet on various pa-
rameters of immune function in young and old Fox Terriers and Labrador Retrievers. 
Eighteen young and old dogs were utilized for this study. Young and old dogs were 
fed a basal diet containing an (n-6):(n-3) ratio of 25:1 for sixty days (Phase I). Half of 
the dogs were then switched to a diet with an (n-6):(n-3) ratio of 5:1, and all were 
maintained on their respective diets for an additional sixty days (Phase II).
Results from these studies revealed an age-associated decline in several immune parameters 
measured. Both these breeds demonstrated a reduction in sheep red blood cell titers, as well 
as in their ability to respond to different mitogens. Interestingly, this decline was greater in Fox 
Terriers, suggesting a decrease in cellular proliferative capacity in lymphocytes isolated from 
the larger breed. Neither cytokine production or DTH response was affected by age. Diet and 
breed interactions resulted in a significant increase in T- and B-cell mitogen responsiveness. In 
contrast, supplementation with n-3 fatty acids did not affect IL-1, IL-6 or TNF-alpha production.
Supplementation with n-3 fatty acids resulted in increased PGE3 production from pe-
ritoneal macrophages but had no effect on PGE2 production from peripheral blood 
mononuclear cells or peritoneal macrophages. The n-3 fatty acid supplementation did 
not influence alpha-tocopherol status although older dogs had significantly lower serum 

alpha-tocopherol concentrations. Oxidative status of these dogs was assessed by serum 
levels of malondialdehyde (MDA) and 4-hydroxynonenal (4-HNE). Feeding an n-3-enri-
ched diet did not affect 4-HNE levels but significantly decreased MDA levels in old dogs. In 
summary, this study indicates that feeding a diet containing an (n-6):(n-3) fatty acid ratio 
of 5:1 had a positive effect on the immune response of young or geriatric dogs.
n Wander RC, Hall JA, Gradin JL, Du S-H, Jewell DE. The ratio of dietary (n-6) to (n-3) fatty 
acids influences immune system function, eicosanoid metabolism, lipid peroxidation and 
vitamin E status in aged dogs. J Nutr 1997;127:1198-1205.
n Mooney MA, Vaughn DM, Reinhart GA, Powers RD, Wright JC, Hoffman CE, Swaim SF, 
Baker HJ. Evaluation of the effects of n-3 fatty acid-containing diets on the inflammatory 
stage of wound healing in dogs. Am J Vet Res 1998; 59:859-863.
n Filburn CR, Griffin D. Canine plasma and erythrocyte response to a docosahexaenoic acid-en-
riched supplement: characterization and potential benefits. Vet Ther. 2005 Spring;6(1):29-42.
Results of this study confirm that dietary supplementation in dogs with a natural source 
of omega-3 fatty acids (salmon oil), with a docosahexaenoic acid:eicosapentaenoic acid 
(DHA:EPA) ratio of 1.5:1, increases plasma and red blood cell levels of these fatty acids. 
Supplementation with this DHA-enriched oil improves the long-chain polyunsaturated 
fatty acid omega-6:omega-3 (n-6:n-3) ratio, which may benefit dogs of all ages. Studies de-
scribing some of the neurologic, renal, cardiovascular, immune, and musculoskeletal effects 
of elevated blood levels of n-3 fatty acids, especially DHA, are reviewed. The importance of 
providing an enriched source of DHA, instead of its shorter precursors, is emphasized.   n

Omega 3: the silent healer
(II) 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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parazitologie

Aspecte etiopatogenetice  
în dirofilarioza canină

Heartworm etiopathogenesis is not fully known and studies 
are still being conducted for a bet ter understanding of the 
parasite and the patho phy sio lo gical mechanisms of this 
disease. Canine heartworm disease is widely known in the 
world as it has spread progressively from the subtropical 
regions to the temperate climate areas. Climate and genetic 
adaptation of the parasite and intermediate host has led to the 
enlargement of the heartworm endemic maps in recent years. 
Tourism, competitions, international climate change, frequent 
rain and flooding have contributed to the increased incidence 
of the heartworm disease in Romania. A close collaboration 
between veterinarians from different endemic areas is required 
to understand better heartworm epidemiology and control 
infection risks in animals and even humans more effectively.
Keywords: canine heartworm, microfilariae, 
Wolbachia, caval sindrome

Etiopatogeneza dirofilariozei nu este pe deplin cunoscută; încă 
se efectuează studii care să ducă la o mai bună cunoaştere a 
parazitului şi a mecanismelor fiziopatologice ale îmbolnăvirii.
Dirofilarioza canină este larg cunoscută în lume, ea răs pân din-
du-se progresiv din regiunile subtropicale către zonele cu climă 
temperată. Adaptarea climatică şi genetică a pa ra zi tului şi a 
gazdei intermediare a condus în ultimii ani la lărgirea hărților 
endemice ale dirofilariozei. Turismul, con cur su ri le internaționale, 
modificările climaterice, plo i le şi inundațiile frecvente au contribuit 
la creşterea in ci den ței dirofilariozei pe teritoriul României. 
Es  te necesară o colaborare mai strânsă între medicii ve te ri-
nari din zone endemice diferite pentru o în țe  le ge re mai bună 
a epidemiologiei dirofilariozei şi pentru a controla mai eficient 
ris cu rile infecției pen tru sănătatea animalelor şi chiar a omului.
Cuvinte-cheie: dirofilarioza canină, micro-
fi la  rii, Wolbachia, sindrom caval

Abstract RezumatAlice Rădulescu, 
Mihaela Babaua 

DVM A&A Medical Vet, 
Bucureşti

Introducere
Dirofilarioza este o boală parazitară a arterelor pulmonare 

cauzată de nematodul Dirofilaria immitis (Leidy 1856).
Câinele este considerat principala gazdă definitivă a parazitu-

lui, totuși Dirofilaria immitis infestează şi pisicile domestice, dar 
și animalele sălbatice (câinii sălbatici, pisicile sălbatice, vulpea, 
lupul, coiotul etc.) și chiar omul. De interes pentru practicianul 
veterinar sunt dirofilarioza canină şi felină. Există diferențe între 
cele două specii în ceea ce privește aspectele clinice, diagnosticul, 
tratamentul și prognosticul și de aceea se studiază separat.

Ciclul de viață
Adulții masculi (15-18 cm lungime) și femele (25-30 cm 

lungime) se localizează în arterele pulmonare cu predilecție la 
nivelul lobilor caudali, dar și în ventriculul drept, atriul drept 
și ocazional în vena cavă.

Femelele sunt ovovivipare și eliberează microfilarii (L1) în 
circulație, unde pot circula cu o periodicitate sezonieră și diurnă 
aproximativ 2,5 ani.

Vectorii dirofilariozei sunt reprezentați de țânțari. Aceștia 
în timpul hrănirii se infestează cu microfilarii (L1) care, în 
decursul a 8-17 zile se transformă în L2 și apoi în L3 (larvă 
infectantă). Transformarea L1 în L3 în țânțar este condiționată 
de temperatura mediului înconjurător (mai mare de 14 grade 
Celsius) și este favorizată de prezența bacteriei simbionte 
Wolbachia pipientis.

Transmiterea L3 de la țânțar la gazda definitivă se face o dată 
cu hrănirea țânțarului (acesta poate inocula în jur de 10 larve o 
dată). În țesutul conjunctiv subcutanat, țesutul adipos și țesutul 
muscular al gazdei definitive L3 se transformă în L5 (1-2 cm) 
denumită și adult imatur. Acest adult imatur este capabil să 
migreze în sistemul vascular și de aici către inimă și plămâni 
unde se localizează și suferă maturarea finală.

În condiții optime ciclul de viață durează 184-210 de zile astfel 
încât gazda definitivă, câinele poate deveni microfilaremic în 
aproximativ 7-9 luni de la infecție.

Nu toți câinii infectați devin microfilaremici (în infestații 
unisex, în cazul administrării de medicamente ce induc sterilitate 
femelelor de dirofilaria, în situațiile individuale de apariție a unor 
reacții imunomediate ce conduc la moartea microfilariilor).

Nu toate microfilariile găsite în sângele câinilor sunt de Dirofi-
laria immitis (Acantocheilonema reconditum, Dirofilaria repens, Dipe-
talonema dracunculoides și, extrem de rar, Dipetalonema grassi).

Adulții de Dirofilaria immitis trăiesc între 5-7 ani.
Microfilariile transmise transplacentar sau prin hemotrans-

fuzie sunt incapabile să se dezvolte în adulți.

Wolbachia pipientis
Studii recente demonstrează prezența în interiorul parazitului 

a unui endosimbiont, Wolbachia pipientis, bacterie gram negativă 
aparținând Ordinului Rickettsiales care se aseamănă cu alte bac-
terii ale aceluiași ordin (Ehrlichia spp., Anaplasma spp.); această 

Figura 1.   
Dirofilaria immitis  
(test Knott)

Figura 2.  Rx. L  L la un câine cu diro fi la
rio ză cronică: se observă mărirea cordului 
drept, arterele pulmonare dilatate, sinu
oa se, infiltrat interstiţial la nivelul lobilor 
pulmonari caudali
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bacterie deține un rol important în embriogeneza parazitului, 
precum și în declanșarea reacțiilor imunologice.

Wolbachia se regăsește în toate stadiile ciclului de viață ale 
parazitului însă, de la stadiu la stadiu în proporții diferite (în 
L4 concentrație foarte mare de bacterii).

La adultul de Dirofilaria immitis, Wolbachia se localizează 
intracelular, în celulele hipodermale ale cordajelor laterale; la 
femelă se găsește la nivelul ovarelor, oocitelor și în embrioni. 
La masculi nu s-a demonstrat prezența Wolbachiei la nivelul 
aparatului reproducător (Sacchi et al., 2002).

Relația de endosimbioză nu este pe deplin cercetată, dar se 
cunosc cu certitudine următoarele:
n prevalența este de 100% (toate filariile sunt purtătoare);
n  studiile filogenetice demonstrează prezența perechii bacte-

rie-parazit de-a lungul evoluției (milioane de ani);
n  Wolbachia se transmite vertical, de la femelă la produșii 

de concepție;
n  înlăturarea bacteriei (antibiotice, radiații) determină ste-

rilitatea femelei și chiar moartea acesteia.
Faptul că numărul de bacterii dintr-un parazit este în gene-

ral constant, cu excepția perioadei de dezvoltare larvară (în 
special în stadiul L4) și embrionară, când numărul bacteriilor 
crește dramatic, demonstrează rolul important al bacteriei 
în dezvoltarea parazitului. Bacteria oferă anumiți metaboliți 
necesari proceselor de năpârlire și dezvoltare embrionară și, 
în schimb, oferă garanția supraviețuirii și transmiterii.

Pe lângă rolul important al acestei bacterii în embrioge-
neza filariilor, Wolbachia poate determina reacții inflama-
torii sistemice severe asupra organismului parazitat. Aceste 
reacții inflamatorii apar în momentul eliberării bacteriilor 
în circulație după moartea spontană sau terapeutică a micro-
filariilor sau adulților. Eliberarea bacteriilor se asociază cu 
producția de citokine proinflamatorii, neutrofilie și creșterea 
imunoglobulinelor specifice. Molecula care determină răs-
puns imunologic a fost identificată ca fiind o proteină de 
suprafață (WSP).

Mecanisme fiziopatologice
Severitatea patologiei cardiopulmonare la câine este determi-

nată de numărul de viermi, durata infecției, răspunsul imun al 
gazdei, precum și de nivelul de activitate al gazdei (câinii activi 
dezvoltă mai rapid și mai sever patologie).

Proliferarea miointimală viloasă
Prin prezența lor în arterele pulmonare viermii adulți provoacă 

denudarea endoteliului vascular.
Aceste zone denudate sunt înlocuite treptat de fibre musculare 

fine și depozite de colagen ducând la proliferarea miointimală 
viloasă. Denudările endoteliale favorizează trombozele și induc 
reacții inflamatorii locale însoțite de edem perivascular. Toate 
acestea conduc în final la reducerea lumenului arterelor pulmo-
nare, la creșterea rezistenței periferice și la inițierea hiperten-
siunii pulmonare. Odată instalată, hipertensiunea pulmonară 
conduce secundar la hipertrofia ventriculară dreaptă, insuficiență 
tricuspidiană și insuficiență cardiacă dreaptă.

Distrucția imunomediată a microfilariilor
În unele cazuri individuale apare o reacție imunomediată pu-

ternică care are drept rezultat distrucția microfilariilor la nivelul 
capilarelor pulmonare conducând la amicrofilaremie sau forma 
ocultă de dirofilarioză. Aceste cazuri sunt asociate frecvent cu o 
patologie pulmonară severă. Datorită reacției de hipersensibilitate, 
rezultă o puternică reacție inflamatorie la nivel pulmonar denumită 
pneumonie alergică sau pneumonie eozinofilică.

O altă afecțiune pulmonară asociată dirofilariozei este gra-
nulomatoza pulmonară eozinofilică, mai rar întâlnită și mai 
puțin cunoscută (se presupune că microfilariile de la nivelul 
arterelor pulmonare sunt înconjurate de neutrofile și eozinofile 
formând granuloame).

Moartea viermilor adulți
Moartea adulților spontană sau terapeutică poate precipita 

sau înrăutăți semnele clinice, poate produce sau agrava hiper-
tensiunea pulmonară, insuficiența cardiacă dreaptă, rareori 
poate provoca infarcte pulmonare.

După moarte, adulții se fragmentează, se pliază și sunt împinși 
distal în arterele pulmonare (procesul durează 3-6 săptămâni). 
Contrar folclorului, nu determină decât rar infarcte, deoarece 
oxigenarea țesuturilor este preluată de vasele colaterale; în 
schimb moartea adulților se asociază cu edem pulmonar sever, 
necroza epiteliului alveolar, fragilitate capilară etc., determi-
nând manifestări pulmonare acute similare sindromului de 
insuficiență respiratorie acută.

Moartea acută a mai multor viermi conduce la manifestări 
severe, grave, aceste manifestări fiind exacerbate de exerciții.

Figura 3. Rx. V  D la un câine cu  di ro
fi larioză cronică: se observă dilataţia 
ar terei pulmonare principale, mărirea 
cor dului drept, arterele pulmonare 
cau dale dilatate, sinuoase

Figura 4. Se observă paraziţii în ventriculul 
drept ca niște linii paralele fine hiperecogene 
(imagine ecografică parasternală dreaptă la 
baza cordului)

Figura 5. Turbulenţe la nivelul valvei tricuspide 
create datorită prezenţei paraziţilor (imagine 
ecografică parasternală dreaptă în axul lung 
cu 4 camere)
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Tulburări hepatice și renale
Congestia hepatică cronică secundară dirofilariozei conduce 

la insuficiență hepatică și chiar la ciroză hepatică.
Complexele imune circulante, precum și antigenele microfi-

lariilor produc glomerulonefrită.
Uneori apare amiloidoza renală secundară dirofilariozei. 

Ocazional, apar migrări aberante la nivelul creierului, ochilor, 
în alte artere sistemice etc.

Sindromul caval
Sindromul caval este o manifestare acută și severă a dirofilari-

ozei cauzate de migrarea viermilor adulți din arterele pulmonare 
în ventriculul drept, atriul drept și vena cavă producând tulburări 
circulatorii severe și hemoliză intravasculară.

Diagnosticul sindromului caval se pune pe baza semnelor 
clinice și în urma identificării ecocardiografice a maselor de 
viermi în ventriculul drept și în atriul drept. Uneori se identifică 
prezența unui număr redus de viermi numai la nivelul aparatului 
tricuspidian, această situație purtând numele de Sindrom caval 
tip cronic (Kitagawa et al., 2003).

Sindromul caval a fost raportat la 20% din cazurile de dirofi-
larioză, cu predilecție la masculi 75-90% și în mod obișnuit nu 
este precedat de semne clinice.

Caracteristicile principale ale sindromului caval sunt regur-
gitarea tricuspidiană severă și acută, reducerea debitului 
cardiac și hemoliza intravasculară.

O serie de evenimente încă incomplet cunoscute conduc la migra-
rea viermilor adulți din habitatul lor preferat (arterele pulmonare) 
împotriva curentului circulator către ventriculul drept. Studii recente 
demonstrează o legătură directă între greutatea masei de viermi ce 
parazitează arterele pulmonare, creșterea presiunii pe arterele pul-
monare la aproximativ 60 mmHg și orice eveniment hemodinamic 
ce are drept consecință scăderea debitului cardiac.

Adulții ajunși în ventriculul drept se localizează în special la 
nivelul aparatului tricuspidian, mișcându-se către atriul drept 
și înapoi. Prin prezența lor la nivelul aparatului tricuspidian 
produc regurgitare tricuspidiană acută și severă (gradul de 
regurgitare tricuspidiană este agravat și de hipertensiunea 
pul  mo nară preexistentă). În consecință, se instalează rapid și 
sever insuficiența cardiacă dreaptă cu murmur sistolic apical 
drept, distensie jugulară, hepatomegalie, splenomegalie, ascită 
abdominală, efuzii ple u rale etc.

Regurgitarea tricuspidiană acută și severă, precum și hi-
pertensiunea pulmonară preexistentă contribuie la reducerea 
circulației arteriale pulmonare periferice și, în consecință, la 
reducerea circulației venoase pulmonare cu consecințe grave 
la nivelul cordului stâng (reducerea volumului atriului stâng, 
reducerea volumului diastolic al ventriculului stâng, reducerea 
debitului cardiac, reducerea circulației arteriale sistemice, scă-
derea dramatică a perfuziei tisulare etc.)

Hemoliza intravasculară - fiziopatologia hemolizei în 
sindromul caval nu este încă pe deplin înțeleasă. Pe baza 
studiilor efectuate până în prezent se apreciază ca factor 
determinant cel mecanic și, ca factor favorizant, fragilitatea 
celulelor. Astfel, la câini fără dirofilarioză, prin implantarea 
experimentală a unor tuburi de silicon asemănătoare viermilor 
intracardiaci, au fost reproduse toate semnele sindromului 
caval, inclusiv hemoliza.

Hemoliza mecanică (microangiopatică) apare din cauza 
trecerii celulelor roșii pe la nivelul turbulențelor puternice (calcu-
late în jur de 4m/s dacă presiunea sistolică pe arterele pulmonare 
65 mmHg) create la nivelul orificiului tricuspidian. Liza mecanică 
a hematiilor este favorizată de scăderea rezistenței mecanice a 
acestora, consecință a creșterii concentrației de colesterol în 
membrana eritrocitelor secundar disfuncției hepatice.

Hemoliza intravasculară, acidoza metabolică, incompetența 
hepatică de a trimite în circulație factori procoagulanți duc, în 
final, la Coagularea Intravasculară Diseminată (CID).

Fără tratament, sindromul caval conduce la șoc cardiogen 
com plicat de anemie, acidoză metabolică, coagulare intravascu-
lară diseminată și moarte în 24-72 de ore.   n
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Figura 6. Regurgitare tricuspidiană, disfuncţie 
produsă de prezenţa paraziţilor la nivelul aparatu
lui tricuspidian (imagine ecografică parasternală 
dreaptă în axul lung cu 4 camere)

Figura 7. Congestie splenică, ectazie vasculară 
la un câine ciobănesc german cu test antigenic 
pozitiv

Figura 8. Congestie hepatică, ectazie vasculară 
la un câine, ciobănesc german cu test antigenic 
pozitiv
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Abdominal Biopsy Techniques

Many abdominal organs can be biopsied percu ta ne ous ly, under ultrasonographic guidance. When such bi op -
sies are deemed un like ly to provide an accurate diag nosis, the abdominal organs can be sampled by mi ni  mal-
ly-invasive or conventional sur  ge ry.  Du ring coeliotomy, biopsies of abdominal organs are freq uently needed 
to reach a de fi nitive diagnosis. In par  ti    cu  lar, when no disease is found on exploration of pe ri to neal cavity, 
no abdomen should be closed with out having per formed biopsies. Biop sies tech niques should therefore be 
safe, reliable and rapid so that the risk of postoperative com pli ca  tion is as low and the di agnostic benefit as 
high as possible. As a rule, the larger the biopsy, the more reliable it is, but the more invasive the procedure to 
obtain it. However, the more invasive the pro cedure is, the better the con trol of any in tra  ope  ra  tive com pli ca-
tions, such as hae morrhage. It is therefore es sential to have an idea of the type of disease suspected to choose 
the best biopsy method: the least risky and in va sive, while still likely to provide an accurate diagnosis.
Keywords: abdominal organs, pe ri to neal cavity, biopsy, ultrasonography, coeliotomy

Abstract 

Biopsies of the digestive tract
Biopsies of the digestive tract are often indicated, especially 

when digestive clinical signs are not explained by macroscopic 
lesions as intestinal obstruction. Correct diagnosis requires 
biopsies of different portions of the digestive tract. In almost 
all cases, biopsies of the duodenum, jejunum and ileum sho-
uld be taken. Depending on the case, the stomach and colon 
can also be biopsied. It is important that biopsies include all 
layers of the gastric or intestinal wall. The digestive lumen is 
therefore entered and the biopsy site should be isolated from 
the rest of the abdominal cavity with moistened abdominal 
swabs and drapes as appropriate. If significant contamination 
of the surgical field occurs, instruments, gloves and drapes 
should be rinsed or changed, depending on the severity of the 
contamination. Biopsies of the stomach are straightforward: 
a full-thickness small portion of the stomach wall is resected 

and the wound is closed in 1 or 2 appositional layers. Bio-
psies of the small intestine should be performed delicately 
so that no reduction of the intestinal lumen results from it. 
To resect a small full-thickness portion of the intestine, it 
is useful to pass a suture through the intestinal wall on its 
antimesenteric border. Gentle vertical traction is exerted on 
the suture and a small wedge incision is made longitudinally 
on each side of it (figure 1a, 2a) to resect as small a portion 
of the wall as possible with a surgical blade (figure 1b, 2b, 
2c). The incision is closed in a transverse manner to avoid 
reducing the diameter of the intestinal lumen (figure 1c, 2d-
2f). As for enterotomy and enterectomy, a 1 layer, perforating 
suture pattern is used for closure.

Biopsies of the colon are performed similarly to small in-
testinal biopsies. Stenosis of the colic lumen is not as much 
a concern as for the small intestine. However, the septic risk 

Figure 1. Intestinal biopsy (a. elevation of the antimesenteric border with stay sutures; b. longitudinal fullthickness biopsy; c. transverse wound closure)

b ca
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is higher and great care must be taken to isolate the surgical 
field from the rest of the abdominal cavity and avoid fecal 
contamination. After biopsy, the colic wound is closed in a 
1-layer appositional suture pattern.

Biopsies of the liver
The liver can be biopsied percutaneously (core needle biop-

sies) under ultrasonographic guidance. It is recommended to 
assess haemostasis before taking such biopsies. Haemorrhage 
is rarely a concern, except when severe thrombocytopenia or 
prolonged bleeding times are present, but it is recommended 
to assess haemostasis prior to taking such biopsies. The main 
disadvantage of core needle liver biopsies is that their small 
size makes histopathologic diagnosis unreliable. In one study, 
the morphologic diagnosis based on two 18-gauge core needle 
biopsy specimens were consistent with the diagnosis based on 

wedge biopsies in only 48% of cases. Liver biopsies can also 
be taken laparoscopically. The animal can be placed in dorsal 
or left lateral recumbency. The magnification provided by 
laparoscopy allows precise examination of the liver on most 
(about 85%) of its surface. Two portals are necessary, on for 
the scope and one for the biopsy instrument (commonly a 
5mm oval cup biopsy forceps). Biopsies of both liver edges 
and surfaces can be obtained. The biopsy sites can then be 
directly monitored for any abnormal bleeding, which is con-
trolled if necessary by direct pressure, haemostatic agents 
or suture placement. 

Lastly, the liver can be biopsied surgically by coeliotomy. 
Liver biopsies can be performed using several techniques 
depending on the position of the tissues to be sampled. In 
case of diffuse disease, biopsies are preferentially taken from 
the edges of the liver. However, it is important not to take 

Figure 2. Intestinal biopsy (a. placement of a stay suture; b. elliptical incision; c. intestinal wound before suture; d,e,f. transverse suture)
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tissues only from the very edge, are they are more likely to be 
affected by fibrosis which can hamper accurate diagnosis of 
the actual liver condition. The guillotine method consists of 
placing a ligature around a portion of a liver lobe and to crush 
the liver parenchyma while tightening it (figures 3a-3c). A 
small portion of liver is left between the ligation and section 
sites to avoid slippage of the ligature. If the ligature tends to 
slip off the liver lobe when it is tightened, small indentations 
can be made with scissors on the liver edges to overcome this 
difficulty. Large liver samples can be obtained through this 
method with minimal haemorrhagic risk. Alternatively, or if 
a discrete lesion away from the liver edges is to be biopsied, 
a punch or wedge biopsy can be taken from any area of the 
liver (figures 4a-4d). Avoiding penetrating more than half of 
the thickness of the liver lobe decreases the risk of injury 

Figure 3. Liver biopsy, guillotine technique (a. placement of a suture 
encircling the apex of a liver lobe; b. the suture is tightened and the apex 
of the lobe cut; c. final aspect)

Figure 4. Punch liver biopsy (a,b. incision with a punch biopsy instrument; 
c. The stalk of the biopsy is cut; d. the wound is sutured (alternatively, 
haemostasis can be obtained by compression or placement of a piece of 
haemostatic foam in the wound))

a a

b b

c c

d
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to a major hepatic vessel or duct as these run closer to the 
concave surface. haemorrhage is significant, haemostasis is 
sought by digital pressure, maintained for 3 to 5 minutes, 
by application of haemostatic sponge (e.g. gelatine foam, 
Gelfoam®) or by suturing the wound, in a mattress or cruciate 
pattern. In the latter case, a large diameter suture should be 
used with minimal tension as the liver parenchyma is highly 
friable. The aim of such suture is not perfect apposition of 
the wound edges but rather to increase the pressure on the 
wound enough to promote spontaneous haemostasis.

Biopsies of the spleen
The spleen can be biopsied percutaneously, surgically 

or laparoscopically. Percutaneous splenic biopsies are 
obtained under ultrasonographic guidance, similarly to 
the liver. Bleeding can be more of a concern for splenic 
biop sies, especially when cavitary lesions are present. In 
ad dition, splenic samples obtained by core-needle biopsy 
are less often suitable for accurate histopathology than 
si mi lar samples of the kidney or liver. The spleen can be 
biop sied laparoscopically. A core-needle biopsy can be 
per formed transcutaneously under laparoscopic control, 
which allows using larger needles and obtaining better 
sam ples. Haemorrhage is controlled by a combination of 
pres  sure, surgical haemostatic agents, and suture place-
ment. Alternatively, a partial splenectomy can be perfor-
med laparoscopically, using staplers (endo-GIA). Lastly, 
the spleen can be biopsied surgically. Wedge biopsies can 
be taken, but a partial splenectomy is more satisfactory 
as it allows better control of haemostasis and collection 
of a larger sample.

Biopsies of the kidneys
Kidneys are most frequently biopsied transcutaneously 

under ultrasonographic guidance, using core-needle biopsies. 
The hilus should be avoided. Ideally, only the renal cortex 
should be sampled and the medulla should be left intact to 
decrease the risk of severe bleeding. Kidney biopsies obtained 
laparoscopically are also performed by percutaneous applicati-
on of a core-needle under laparoscopic control. Haemorrhage 
is controlled by a combination of direct pressure and surgical 
haemostatic agents. Lastly, surgical biopsies of the kidneys 
can also be obtained with core-needles. Larger needles can 
be used as haemorrhage control, usually by direct digital 
pressure for 3 to 5 minutes, is best. Alternatively, wedge 
biopsies can be taken and the resulting wounds are closed 
with mattress suture patterns.

Biopsies of the pancreas
The pancreas can be biopsied laparoscopically or surgically. 

Laparoscopic biopsies are usually obtained with the animal in 
left lateral recumbency. Specific or cup biopsy forceps are used 
in a similar fashion as for obtaining liver biopsies. Care must 
be taken to limit the biopsy to the edges of the pancreas to 
avoid damage to the pancreatic ducts running in the middle 
and along the axis of the pancreatic lobes.

Pancreatic biopsies can also be obtained by coeliotomy. 
The pancreas is manipulated gently, as little as possible. 
Biopsies are obtained either by shaving, guillotine or blunt 

dissection techniques. The shaving technique consists of 
sampling a small superficial portion of a pancreatic lobule. 
It does not provide large and reliable samples. The guil-
lotine technique consists of placing a loop of absorbable 
suture around a portion of the pancreas and crushing the 
pancreatic parenchyma by tightening the suture (figures 
5a-5c). When all parenchyma has been crushed, the ligature 
occludes blood vessels and pancreatic ducts. The isolated 
pancreatic lobules are then excised by sharp section. The 
blunt dissection technique is used for biopsies of lesions 
that are distant from the pancreas edges. It can be used 
to performed partial pancreatectomies, for diagnostic or 
therapeutic purposes. It consists of bluntly dissecting the 
pancreatic parenchyma to isolate major vessels and ducts, 
which are then either cauterised or ligated.   n

Figure 5. Pancreatic biopsy, guillotine technique (a. placement of a suture 
encircling a tip of the pancreas; b. the suture is tightened and the sample 
excised; c. final aspect)
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Spinal for Dummies
Abstract 

Diagnosis
History
When presented with an animal suspected to suffer 

from spinal cord trauma, in addition to signalment and 
usual history details, several specific points are helpful 
to establish diagnosis and prognosis. One of them is the 
time when clinical signs were first noticed (even when 
they were subtle or misunderstood). When applicable, it 
is also important to determine the time when the animal 
first became paralyzed and when deep pain perception was 
lost. Asking the owners whether one side of the animal was 
initially more affected than the other can later help decide 
on which side to operate, if surgery is indicated and imaging 
unclear as to lateralisation of the lesion. Differentiating 
acute from progressive onset is essential to orientate the 
diagnosis. Also, enquiring on whether the animal has 
shown signs of pain since the onset of clinical signs can also 
help differentiate traumatic (including disc disease) from 
vascular diseases. Lastly, enquiring on bladder function 
and time of last micturition is important.

Clinical examination
The extensive review of neurological examination is beyond 

our scope but, briefly, it should include observation of the 
animal, evaluation of postural reactions, spinal reflexes, 
cranial nerves, panniculus reflex. Screening the spine for 
signs of inflammation (e.g. heat) and pain is also indicated, 
with caution if a traumatic injury is suspected. Palpation of 
the bladder can indicate whether urine retention is present. 
Animals suffering from spinal trauma (e.g. motor vehicle 
accident) should be manipulated a minima. When distressed, 
they should be sedated and immobilized on a support to avoid 
further displacement of potential fractures and luxations. The 
clinical examination should lead to the neurolocalisation of 
the lesion. Briefly, this is performed by evaluation of the func-
tion of the nerves of the perineal area, hindlimbs, forelimbs 
and of the cranial nerves. Except for cranial nerves, it should 
be determined whether they are unaffected, or affected on 
their upper or lower motor neuron (figure 1). With lesions 
of the upper neuron (UMN), spinal reflexes are normal or 
exagerated, and the corresponding area is normal or hyperto-

Spinal cord disease is relatively frequent in dogs and is dominated by intervertebral disc disease (IVDD), es-
ti ma ted to represent up to 2% of admissions in veterinary hospitals. The animal should always first 
be assessed from a general point of view before focusing on the neurological examination. 
Keywords: spinal cord, postural reactions, radiography,  computed tomography (CT), magnetic resonance imaging (MRI)

Figure 1. Schematic organisation of upper and lower motor neurons
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nic (spastic) and not markedly amyotrophic. With lesions of 
the lower motor neuron (LMN), spinal reflexes are decreased 
or absent, and the corresponding area is hypotonic (flaccid) 
and shows earlier amyotrophy. Combination of the findings 
on the perineal area, limbs, cranial nerves and panniculus 
reflex should lead to neurolocalisation of the lesion within 
one of the following regions: brain, C1-C5, C6-T2, T3-L3, 
L4-S1 or S1-S3 medullary segments (figure 2).

At this stage, the differential diagnosis should include 
IVDD, trauma, fibrocartilagenous embli (FCE), discospon-
dylitis, neoplasia, and other specific conditions such as 
Wobbler syndrome, atlantoaxial instability, cauda equina 
syndrome, etc. The clinical examination should then allow 
determination of the severity of the lesion. For IVDD, the 
lesion is graded. The spinal cord is organised in a way which 
makes nerves responsible from proprioception the more 
susceptible to compression, for reasons of size, position and 
myelinisation. Fibres responsible for voluntary movement 
are more resistant to compression and fibres responsible 
for nociception are the most resistant. Therefore, as lesions 
progress in severity, proprioception, voluntary movement 
and nociception successively disappear, in this order. When 
the animal recovers, they reappear in the opposite order: 
nociception, voluntary movements and proprioception. For 
IVDD, grading is as follows: grade 1 (pain only), grade 2 
(paresis, ambulatory), grade 3 (paresis, non ambulatory), 
grade 4 (plegia, with nociception), grade 5 (plegia, without 
nociception).

Diagnostic tests
In addition to a standard blood workup, a cerebrospinal fluid 

(CSF) tap can be indicated to screen for inflammatory diseases 
of the central nervous system. Normal CSF should be colourless, 
contain less than 5 nucleated cells per microlitre, and less than 
0.3g/l of proteins for a cisternal punction and less than 0.45 
for a lumbar tap. Cytology and titres should be requested to 
investigate specific diseases (meningitis, neoplasia, infectious 
diseases).

Imaging
Radiography
Survey radiographs are useful to rule out fractures, luxa-

tions and discospondylitis. It can show signs of IVDD but 
cannot, in most cases, be definitive in its diagnosis. Signs 
suggestive of IVDD include collapse of the intervertebral 
space and opacification of the corresponding intervertebral 
foramen. A contrast study of the subarachnoid space is called 
myelography. A contrast medium is injected in the subarach-
noid space and outlines any significant compression or mass 
of the spinal cord. When advanced imaging is not available, 
a myelography is extremely useful in planning any surgical 
treatment. It is however more invasive and is associated with 
a higher risk of complication than advanced imaging.

Computed tomography (CT)
Computed tomography provides is an excellent imaging mo-

dality for bone and thoracic structures. However, it has a poor 
soft tissue resolution and will not provide fine diagnosis for 
intramedullary lesions. Similarly, without contrast, the outlines 
of the spinal cord can be difficult to visualize and some compre-
ssions of the spinal cord can be difficult to ascertain.

Magnetic resonance imaging (MRI)
Magnetic resonance imaging is the best imaging modality 

in veterinary medicine to date for the nervous system. It 
provides excellent soft tissue resolution and will allow visu-
alisation of intramedullary lesions, even when they are not 
responsible for a mass effect. However, MRI is not as widely 
available as CT, is more expensive and longer to perform. 

Figure 2. Neurolocalisation of the lesion by combination of the examina
tions of the appendicular and perineal reflexes

Reclamă PV2(1)0405 
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Treatment
Medical
Medical treatment is appropriate for animal with mild disease 

or without spinal cord compression. It may also be an option for 
animals for which surgery cannot be performed for various reasons 
(e.g. financial constraints). However, when a compressive disease is 
present (e.g. IVDD), the medical treatment has proved to be much 
less successful than surgery. Medical treatment consists of analgesia, 
rest and physical rehabilitation. The use of steroids is controversial in 
this indication. High-dose steroids (prednisolone 30mg/kg) should be 
proscribed! No evidence of any benefits exists and such high-doses 
are associated with marked deleterious, if not lethal, side-effects. 
Steroids at anti-inflammatory doses (prednisolone 0.25mg/kg BID) 
are often prescribed, without evidence of a clear benefit.

Surgical
When a compression of the spinal cord has been diagnosed, 

the treatment includes surgery for decompression, which is 
achieved by removing the compressive material (disc material, 
tumour, haematoma, etc.). Several approaches can be used, de-
pending on the spinal segment affected and on the localisation 
of the lesion with respect to the spinal cord (ventral, lateral or 
dorsal) (figure 3).

The postoperative care includes medications (anti-inflam-
matories, analgesics especially), nursing (keeping the animal 
on soft beddings, monitoring of urination) and physiotherapy. 

Recovery from spinal cord injuries can take time and owners, as 
well as clinicians, need to be prepared for this potentially long 
period of demanding care.

Prognosis
The prognosis for medically treated animals with spinal cord 

injury is best known for dogs with IVDD. For paraplegic dogs with 
IVDD, medical treatment has been reported to be associated with 
40 to 50% of functional recovery (ability to walk). The prognosis 
for dogs with spinal trauma treated surgically varies with the cause 
of injury. - For IVDD, the prognosis is good if nociception is present 
before surgery: reported recovery rates range from 72% to 100%. 
When nociception is absent preoperatively, recent studies report 
recovery rates ranging from 58% to 78%. Importantly, most dogs 
recovering nociception do so within 1 month, and most dogs 
recovering nociception will eventually become ambulatory again. 
It is therefore important to wait until the end of this period to 
prognosticate whether the animal will walk again or not. Several 
prognostic factors have been reported: for dogs without nociception, 
the prognosis has been found to be worse if the animal was unable 
to walk within 1 hour from the onset of clinical signs and if the area 
of spinal cord hyperintensity in T2-weighed MRI images is greater 
than the length of the second lumbar vertebra. - For spinal cord 
trauma, the prognosis is fair to guard when nociception is present. 
When nociception is absent, the prognosis is poor.   n

Figure 3. Schematic representation of various approaches to the spinal cord, transverse view (a. untouched spine; b. Funkquist A type dorsal laminectomy; c. 
Funkquist B type dorsal laminectomy; d. hemilaminectomy; e. foraminotomy/pediculectomy; f. lateral corpectomy; g. ventral slot)
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The Quick Splenectomy
Abstract 
The spleen can be isolated from its vascular supply by two techniques. Vessels can be ligated at the hilus, which 
re quires many ligatures or great consumption of vascular clips. Alternatively, the fewer larger vessels sup ply-
ing the hilus can be identified and ligated. Often, 4 to 7 ligatures are enough to remove the spleen safely. This 
tech nique will be referred to here as the “quick” splenectomy, as it is much more rapid to perform.
Keywords: spleen, vascular supply, vascular clips , “quick” splenectomy

Anatomy
The hilus of the spleen is longitudinal and extends on 

most of its length. Consequently, the vascular supply to the 
spleen consists, at its hilus, of numerous short arteries and 
veins. However, at a distance from the hilus, only a few vas-
cular pedicles are supplying these hilar vessels: the splenic, 
left gastroepiploic and short gastric arteries and veins. In 
addition, at the spleen’s tail, branches of the splenic artery 
and vein anastomose with arteries and veins of the greater 
omentum.

Quick splenectomy
The spleen is approached through a midline coeliotomy. In 

case of a rupture splenic tumour, a significant haemoabdomen 
can be found on opening the peritoneal cavity. Similarly, with 
splenic tumours, adhesions between the tumour and the 
greater omentum are frequently present. They are ligated 
and transected, leaving the adherent portion of the omentum 
attached to the spleen, to be removed with it. Once all such 
adhesions have been transected, the four abovementioned 

vascular pedicles are identified. The left gastroepiploic and 
short gastric arteries and veins, as well as the branches of the 
splenic arteries and veins anastomosed to the vasculature of 
the greater omentum, are found in the superficial leaf of the 
greater omentum. The splenic artery and vein are found at the 
tip of the left pancreatic lobe, in the deep leaf of the greater 
omentum. Therefore, to visualise it well, one has to either 
open the omental bursa or turn the spleen over cranially to 
expose the deep leaf of the omentum. Once these vessels 
are identified, holes are manually made in the surrounding 
omentum and each pedicle is ligated with the portion of 
omentum comprised between these holes. In particular, 
precise identification of anastomotic branches of the splenic 
artery and veins is often unnecessary and the omentum at 
the spleen’s tail can undergo mass ligation. Once all vessels 
are ligated and severed, the spleen is removed.

Advantages
The advantages of the fast splenectomy result from the 

shorter operative time: decreased anaesthetic risk, minimi-
zed intraoperative bleeding and lowered risk of postopera-
tive infection. This is all the more important as many dogs 
undergoing splenectomy for ruptured splenic tumour are 
potentially unstable patients.

Initially, concerns about compromising the gastric wall 
vasculature by ligation of the left gastroepiploic and short 
gastric vessels were raised. It has since been shown that li-
gation of these vessels does not result in compromised blood 
supply to the gastric wall. The quick splenectomy therefore 
is a safe procedure.   n

Figure 1. Vascular anatomy of the canine spleen (Adapted from Evans 
Miller’s anatomy of the dog, Third Edition)

Figure 2. Ligation sites for per
formance of a fast splenectomy 
(Adapted from Fossum. Small 
animal surgery, Third Edition)
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Horner’s syndrome associated 
with cervical stick injuries  

in the dog 
Abstract 
Horner’s syndrome associated with penetrating stick injuries to the neck of three dogs is reported. The location 
of the lesion was demonstrated by clinical examination and denervation hypersensitivity testing.
Keywords: horner’s syndrome, trauma, denervation hypersensitivity, dog, neck

Introduction
Horner’s syndrome results from interference with the 

sympathetic innervation of the eye and adnexa. In the dog 
the clinical signs include anisocoria, the affected pupil 
dilating incompletely in low light conditions, enophthal-
mos and third eyelid protrusion, ptosis, and an increase 
in temperature of the face and pinna due to peripheral 
vasodilation.

The sympathetic pathway to the eye may be divided sche-
matically into three parts: central, preganglionic and post-
ganglionic (Scagliotti 1991). The site of the responsible 
lesion may be determined by denervation hypersensitivity 
testing (Kay 1981, Boydell 2001b). 10% phenylephrine drops 
instilled into the conjunctival sac will lead to mydriasis 
after a time dependent on the position of the lesion in the 
sympathetic pathway. Where the postganglionic neurone 
is affected mydriasis will occur within 20 minutes. In the 
case of a preganglionic lesion mydriasis is expected 20 to 45 
minutes after administration. 

The preganglionic nerve runs from the ventral roots of 
spinal segments T1-3 in the ramus communicans to the 
paravertebral sympathetic chain and thence along the tho-
racic sympathetic trunk through the anterior thorax and 
the neck in the cervical sympathetic trunk to the cranial 
cervical ganglion ventromedial to the tympanic bullae (De 
Lahunta 1983). 

Previous reviews (van den Broek 1987; Kern and others 
1989; Morgan and Zenotti 1989) have shown that in 
approximately half the affected dogs the cause remains 
undiagnosed and that trauma accounts for a large propor-
tion of those which were diagnosed. Reported aetiologies 
include congenital anomalies (Brightman and others 1977, 
Boydell 1998), central nervous system infection, neoplasia, 
ischaemic myelopathy and intervertebral disc disease (de 
Lahunta and Alexander 1976; de Lahunta 1983; Boydell 
and Brogan 2000), pyogranulomatous meningo-encepha-
lomyelitis (Greene and Braund 1989), spinal cord vascular 
malformation (Hayashida and others 1999), brachial plexus 
avulsion (Griffiths and others 1974), surgery of the carotid 
body (Obradovich and others 1992), thoracic and cervical 
neoplasia (de Lahunta 1983; Melián and others 1996), 
intrathoracic tube placement (Boydell and others 1997), 

surgery of the shoulder joint (Steidl and Zimmerman 1989), 
middle ear disease and its treatment (Macy and Seim 1985), 
trigeminal neuritis and orbital disease (de Lahunta 1983), 
orbital surgery (Boydell 2001a), trigeminal nerve tumo-
urs (Bagley and others 1998), and cervical spinal surgery 
(Boydell 1995b). Idiopathic Horner’s syndrome has been 
described in the Golden Retriever (Boydell 1995a) and in 
the Collie (Herrera and others 1998). Horner’s syndrome 
has not been reported secondary to cervical trauma in 
the dog previously, but has been reported in people with 
abscessation of the neck (Varghese and others 1982, Koi-
vunen and Lopponen 1999) and following migration of a 
foreign body to the neck (Scaglione and others 1999).

Case reports
A six-year-old male German Shepherd dog presented having 

run onto a stick. This penetrated the mid cervical region and 
was removed by the owner. A course of enrofloxacin (Baytril, 
Bayer) was administered for one week. Three weeks after 
the initial injury a swelling appeared on the right hand side 
of the neck, close to the site of wound. This was diagnosed 
as an abscess and was explored surgically, allowing removal 
of a wood splinter. The wound was left open and a further 
course of enroflaxacin was administered. Two days following 
surgery the right eye appeared to be sore and the dog was 
referred for the investigation of possible uveitis.

At the time of examination the right eye was enophthalmic 
with protrusion of the third eyelid. The pupil was relatively 
miotic but a satisfactory pupillary right reflex was demon-
strable and good visual function was evident. There was no 
discomfort. Otherwise ophthalmoscopic and neurologic 
examination was unremarkable. Horner’s syndrome was 
diagnosed on the clinical signs and denervation hypersensi-
tivity testing with 10% phenylephrine eyedrops (Martindale) 
was performed. Significant pupillary dilation was noted to 
occur between 30 and 35 minutes of instilling the drops into 
the conjunctival sacs, indicating a preganglionic, or second 
order Horner’s syndrome. No treatment was given and the 
clinical signs had resolved spontaneously when the patient 
was re-examined in a month. At this time the cervical wound 
had healed uneventfully and there had been no recurrence 
of signs for a follow up period of one year.
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The second patient, a four-year-old male neuter crossbred 
ran onto a stick that penetrated the neck on the right of 
and slightly caudal to the larynx. The dog was presented to 
the referring veterinary surgeon in a collapsed state that 
improved following routine supportive care and rest. He de-
veloped a right-sided Horner’s syndrome overnight and had 
considerable noise and some increased effort on respiration; 
this was localised to the laryngeal area. The dog was treated 
with corticosteroids (Dexadreson, Intervet) and antibiotics 
(Duphamox, Fort Dodge).

The next day the dog was breathing more easily and was able 
to exercise normally, though activity and gentle palpation of 
the larynx elicited a cough. The skin wound had sealed. The 
right eye was enophthalmic with third eyelid protrusion and 
a relative miosis; there was no evidence of discomfort. There 
was no change in the appearance of the eye and the dog was 
referred for further investigation 1 week later. 

Ocular and neurologic examination was otherwise unre-
markable. Denervation hypersensitivity testing with 10% 
phenylephrine eyedrops (Martindale) led to mydriasis betwe-
en 40 and 45 minutes, indicating a preganglionic or 2nd order 
syndrome. No treatment was given and signs were reported 
to resolve 6 weeks later, with no recurrence since.

The third patient, a 2-year-old female neuter beagle, was 
referred for the investigation of apparent difficulty in swal-
lowing and reluctance to eat of 3 month’s duration, accom-
panied by a left Horner’s syndrome of a similar duration. 
Symptomatic treatment with several antibiotics and corticost-
eroids had produced short-term improvement in the clinical 

signs. Denervation hypersensitivity testing indicated a 2nd 
order Horner’s syndrome as in the previous cases.

Close questioning revealed that the dog had had a traumatic 
incident while playing in the woods several weeks before signs 
developed. This incident had not been observed but there was 
a yelp heard and the dog appeared with an apparently minor 
wound to the neck. Palpation of the neck revealed a firm mass 
to the left of the trachea; this was resented by the dog. Fine 
needle aspiration of the mass revealed numerous neutrophils 
and some macrophages. Further diagnostic procedures were 
offered but were declined for economic reasons and the mass 
was investigated surgically via a midline incision. A mass of 
fibrous tissue was found in the fascia lateral to the oesophagus 
extending 7 cm longitudinally and being 2cm in cross sectional 
diameter. Incision into the mass allowed removal of a splinter 
of wood 4cm long and 0.5cm in cross sectional diameter. The 
wound was allowed to heal by second intention.

The Horner’s signs were reported to persist for 12 months, 
after which the dog was lost to follow up.

Discussion
The three cases here represent three instances of Horner’s 

syndrome aetiology related to penetrating stick injuries. In the 
first patient the signs were attributable to surgical trauma when 
removing the foreign material; in the second the signs were 
directly associated with the injury; and in the third instance 
the signs were associated with the inflammatory reaction se-
condary to the presence of foreign material. The persistence of 
the signs in the last case is suggestive of permanent damage, 
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possibly stricture around the sympathetic nerves, rather than 
direct trauma. In the first 2 cases the transient nature of the 
clinical signs is indicative of a neuropraxia caused by the trauma 
or the surgical intervention. Cervical surgical trauma has been 
directly related to preganglionic Horner’s syndrome (Boydell 

1995b) and it may be that cervical trauma is responsible for 
a number of cases of idiopathic Horner’s syndrome (Boydell 
1995a), this always being 2nd order. 

This is the first report of non-surgical neck trauma and 
foreign bodies causing Horner’s syndrome in the dog.   n
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Osteopatia craniomandibulară 
la câine

- studiu de caz -

caz clinic

Această afecţiune, întâlnită şi descrisă iniţial la câinii din 
rasa West Highland White Terrier s-a crezut iniţial că are cauze 
de natură neoplazică, fiind asociată ca o proliferare osoasă 
de tip condromixomatos, sau ca o periostită mandibulară, 
temporală sau occipitală (identificarea modificărilor de ordin 
inflamator/proliferativ susţinând aceste supoziţii). Ulterior 
a fost descrisă şi la alte rase, în special terieri.

Material şi metodă
Evaluarea clinică şi terapeutică a pacientului din studiul 

descris în prezenta lucrare s-a efectuat la Clinica veterinară 
Canivet Bucureşti. La momentul prezentării pacientul - câine, 
Scotish Terrier, mascul 9 luni - exprima o evidentă sensibi-
litate dureroasă la nivelul articulaţiei temoromandibulare 
drepte, cu disfagie de prehensiune şi masticaţie, tumefacţie 
la nivel temporomandibular şi sindrom de febră (39,90C). 
Screening-ul hematologic uzual a evidenţiat moderată leuco-
citoză (15.800/mmc sânge), cu neutrofilie marcantă (88%), 
iar cel biochimic sangvin nu a evidenţiat modificări notabile 
faţă de limitele de referinţă ale speciei.

Datele anamnetice au scos în evidenţă instalarea progre-
sivă a unor modificări de ordin comportamental (alimentar) 
şi digestiv, cu pseudoptialism, prehensiune dificilă pentru 
alimentele cu textură crescută, masticaţie greoie şi degluti-
ţie de asemenea dificilă. Adenopatia submandibulară şi cea 

retrofaringiană au fost însoţite de pusee febrile pe parcursul 
evoluţiei bolii.

Modificările de ordin fizic la nivel temporomandibular nu au 
fost sesizate de proprietari, cel mai probabil datorită tipului 
comportamental şi aspectul îmbrăcămintei piloase.

Vârsta şi temperamentul specific acesteia şi rasei în dis-
cuţie au fost, de asemenea, elemente care au mascat parţial 
prezenţa şi debutul progresiv al afecţiunii.

Datele de ordin anamnetic şi cele de ordin fizic şi funcţional 
la nivelul segmentului/segmentelor afectate au fost suficiente 
pentru a suspiciona osteopatia descrisă şi întâlnită la indivizii 
din această rasă, impunând efectuarea de investigaţii supli-
mentare, menite să ajute la confirmarea diagnosticului(1,4).

Am procedat în continuare la evaluarea ecografică şi ulterior 
radiografică a regiunii afectate, datele obţinute fiind extrem 
de relevante în stabilirea diagnosticului de certitudine(2,5).

Evaluarea ultrasonografică s-a efectuat cu ecograful din 
dotarea clinicii, folosind sonde convexe şi liniare (de diferite 
frecvenţe: 5-18 MHz), iar evaluarea radiografică s-a realizat 
în dinamică, folosind procedurile standard.

Rezultate şi discuţii
După evaluarea clinică preliminară s-a procedat la instituirea 

unui tratament simptomatic (antibioterapie sistemică - De-
pomycin şi analgezic - Novocalmin supozitor), constatându-se 

The craniomandibular osteopathy is a proliferative non neo-
plas tic disease of the bones, affecting first the mandibular 
bone and the tympanic bullae (and in rare cases affecting 
and other bone structures of the head or different), registered 
in dogs, esspecially in terriers (Scotish Terrier, West Highland 
White Terrier, Cairn Terrier), an don other dog breeds (Labrador 
Retriever, Great Dane, Boxer). The age when the main clinical 
signs (mastication disturbances and dysphagia) are obvious 
is between 4 and 8 months. In additional, the bone changes 
(easy to identify from radiologycal and clinical point of view) 
are dominated by the abnormal thickening (hypertophy) of 
the mandibular bone (on angular level) and the tympanic 
bullae, with difficult or impossible opening of the mouth and 
intermitent fever (for 3-4 days, with recurrency at 2-3 weeks, 
induced by the bone proliferative phase). The causes of this 
disease are steel uncompletely known until now. In normal 
case sit does`nt have a lethal evolution, the disturbances 
as dyspagia, pain and fever are the main, which define the 
clinical and pathologycal coordinates of the disease, with self 
limitative features, correlated with the age of maturity (in fact 
correlated with the ending of the enchondral ossification stage).
Keywords: craniomandibular osteopathy, dog

Osteopatia craniomandibulară este o afecţiune osoasă 
non-neoplazică cu caracter proliferativ, interesând în 
prin  ci  pal mandibula şi bula timpanică (rareori alte struc-
turi osoa se ale capului sau cu altă localizare), întâlnită în 
prin cipal la terieri (Scotish Terrier, West Highland White 
Terrier, Cairn Terrier), dar şi la alte rase (Labrador, Dog 
ger man, Boxer). Vârsta la care semnele clinice do mi nan-
te (tulburări de masticaţie şi disfagie) atrag aten ţia este 
obişnuit cuprinsă între 4 şi 8 luni. Adiţional, mo di fi cările 
osoase la nivel osteomandibular (decelabile cli nic şi 
ra dio grafic) sunt dominate de îngroşarea (hi per tro fia) 
mandibulară (în special la nivel angular) şi a bulei tim-
pa  nice, cu imposibilitatea sau dificultatea des chi de rii 
gurii şi febră intermitentă (timp de 3-4 zile, cu re cu ren ţă 
la 2-3 săptămâni, indusă de faza proliferativă osoa să). 
Cauzele apariţiei bolii sunt încă incomplet elu ci da te. 
Obişnuit nu are o evoluţie letală, tulburările de ti pul 
disfagiei, durerea şi febra sunt cele care definesc co-
or do natele clinico-patologice ale afecţiunii, având în 
ge ne ral un caracter autolimitativ, corelată cu atingerea 
ma tu rităţii (în fapt cu finalizarea osificării encondrale).
Cuvinte-cheie: osteopatie craniomandibulară, câine

Abstract Rezumat
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începând cu ziua a doua, o revenire moderată a curbei termice 
(39,00C), pentru ca imediat după stabilirea diagnosticului de 
certitudine (ziua a doua) să se continue cu medicaţia antiinflama-
torie clasică, bazată de cortizonice şi anume Prednisolon acetat, 
1,5 mg/kg/24 de ore (timp de 10 zile), asociată cu revenirea 
temperaturii corporale în limitele caracteristice (38,5-390C).

Remisiunea semnelor clinice a fost înregistrată după pri-
ma zi de tratament, cu diminuarea progresivă a tumfacţiei 
locale, reducerea disfagiei şi a pseudoptialismului, alături 
de diminuarea sensibilităţii locale. Antibioterapia şi corti-
coterapia a fost continuată până la 14 zile, ambulatoriu, cu 
preparate similare, administrabile oral.

Evaluarea ecografică a evidenţiat modificările locale, în 
special cele legate de conturul şi ecostructura substratului 
investigate (figurile 1, 2, 3 şi 4).

Evaluarea radiografică în cele trei incidenţe: laterală, axială şi 
oblică relevă existenţa unor nemogenităţi structurale bine delimita-
te, cu radiodensitate crescută şi contur neregulat la nivelul ramurii 
recurbate a mandibulei şi a bulei timpanice (figurile 5, 6 şi 7).

Dimensiunile procesului expansiv de la nivel mandibular 
sunt de 47x30 mm, iar abordarea la nivelul bulei timpanice 
relevă o proliferare de 41x30 mm.

Corelarea datelor de ordin clinic cu cele de ordin ima-
gistic, alături de predispoziţia de rasă şi vârstă, alături de 

retrocedarea şi limitarea expresiei clinice (funcţionale şi 
fizice locale) după instituirea medicaţiei descrise au permis 
confirmarea diagnosticului de Osteopatie Craniomandi-
bulară Hipertrofică(2,3,7).

Cunoscându-se perioada în care aceste fenomene de ordin 
proliferativ continuă la nivelul zonelor de elecţie, s-a insistat 
pe evaluarea clinică şi paraclinică în dinamică (supravegherea 
clinică şi evolutivă). Acest deziderat a fost dictat de faptul că 
reactivitatea de individ este un factor extrem de important în 
dinamica unui astfel de proces patologic, insistându-se pe mo-
dularea tratamentului în perioadele de acutizare a bolii(6).

Crizele dureroase au fost amendate sau diminuate prin 
folosirea unor antiinflamatorii nesteroidiene (de tip car-
profen sau acid acetilsalicilic tamponat).

După atingerea maturităţii somatice şi respectiv după 
încheierea osificării encondrale am procedat la o nouă re-
evaluare completă, în screening-ul specific insistându-se 
pe evaluarea imagistică a zonei afectate, prin examene 
ecografice (figurile 8, 9, 10 şi 11) şi radiografice (figurile 
12 şi 13).

Examenele ecografice au evidenţiat existenţa şi persistenţa 
în fapt a modificărilor de ordin proliferativ cu interesare oste-
operiostală, alături de fenomene de osificare ale structurilor/
ţesuturilor moi, adiacente mandibulei şi bulei timpanice.

Figura 2. Contur neregulat şi ecostructură neomogenă (alternanţe cu 
zone hipoecogene) la nivelul bulei timpanice

Figura 1. Proliferare cu aspect neregulat la nivelul substratului osteope
rio stal mandibular

Figura 3. Regiunea angulară a substratului mandibular cu contur evident 
neregulat (2,92 cm în abordare axială)

Figura 4. Regiunea corespondentă bulei timpanice cu ecostructură ne o
mo   genă, cu lacune şi ecogenitate alternă  preponderent înalt ecogenă 
(abor dare laterală)
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Figura 9. Marginile ramurii recurbate ale mandibulei cu contur neregulat 
şi reacţie proliferare/îngroşare periostală evidentă

Figura 11. Margini neregulate şi hiperreprezentare periostală la nivelul 
marginii libere a mandibulei (sondă liniară  18 MHz)

Figura 8. Neregularităţi de contur şi neomogenităţi de ecogenitate la 
nivelul bulei timpanice şi al conductului auditiv (cu osificare evidentă)

Figura 10. Neregularităţi la nivelul suprafeţei mandibulare (sondă liniară 
 18 MHz)

Figura 5

Figura 6

Figura7
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Concluzii
1. Evaluarea radiografică a permis aprecierea cu precizie a extensiei procesului patologic, re-

spectiv a dimensiunilor la vârsta de 2 ani, când osificarea encondrală se consideră a fi încheiată. 
Mai mult decât atât, evaluarea radiologică a evidenţiat în cazul de faţă, osificarea conductului 
timpanic (fenomenele de hipoacuzie unilaterală fiind confirmate de examenul clinic consecutiv). 
Nu s-au înregistrat modificări radiologice la nivelul articulaţiilor temporomandibulare.

2. Se poate aprecia în urma analizei radiografiilor efectuate că proliferarea osteo-periostală, 
sub medicaţia specifică recomandată şi aplicată, a condus la o limitare, înregistrându-se chiar 
o reducere a dimensiunilor procesului de tip proliferativ faţă de dimensiunile apreciate la eva-
luarea iniţială la vârsta de ~9 luni: 47x41x30 mm, ajungând la aproximativ 44x29x12 mm.

3. Adiţional se impune precizarea organizării şi definitivării aspectului rugos, neregulat 
al marginilor libere (decelabile palpatoriu şi identificale ultrasonografic) şi calcificarea/
osificarea parţială a ţesuturilor moi din zona adiacentă procesului proliferativ cu interesare 
osteoperiostală.

4. Evaluarea clinică corectă, alături de instituirea precoce a unui tratament corespunzător, 
alături de consecvenţa şi acurateţea tratamentului (ajustat în dinamică) permit limitarea, 
chiar reducere proceselor expansive la nivelul zonelor de elecţie cu limitarea neajunsurilor 
în plan funcţional la nivelul structurilor afectate.

5. Evaluarea imagistică permite cu acurateţe maximă şi invazivitate minimă, confirmarea 
bolii, screening-ul şi supravegherea în dinamică a acesteia.   n
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Femelă Setter 11 ani. 
Anamneză: respiraţie dificilă, inapetenţă.
La examenul cavităţii bucale se remarcă o formaţiune pigmen-

tată, boselată ataşată de vălul palatin (figura 1).

S-a efectuat o biopsie prin aspiraţie şi s-a efectuat examenul cito-
logic. S-a folosit coloraţia May-Grünvald Giemsa. Pe baza aspectului 
citologic diagnosticul a fost de melanom malign (figura 2).

În continuare, tumoarea a fost extirpată cu ajutorul bisturiului 
electronic atât pentru a limita metastazarea intraoperatorie, cât 
şi pentru a controla hemoragia. Rezecţia s-a făcut extirpând şi 
ţesutul sănătos (macroscopic) din jurul tumorii. Defectul a fost 
închis cu o grefă prin alunecare (figura 3).

Piesa anatomică (figura 4) a fost conservată în formol 10%.
Postoperator s-au administrat antibiotice pe cale generală 

şi tratament local cu clorhexidin. În prima fază pacientul a avut 
dificultăţi de deglutiţie care s-au rezolvat în scurt timp. Pentru 
controlul metastazelor s-a făcut tratament cu Carboplatin. La 9 
luni postoperator nu s-au identificat recidive locale.

Discuţii. Meloanoamele care apar la nivel cutanat sunt de obicei 
benigne, iar cele care apar la nivelul mucoaselor sunt maligne. Se pare 
că au o predilecţie pentru cavitatea orală, fiind cele mai răspândite 
neoplasme ale cavităţii orale sau falange. Cu toate acestea, în practică 
se întâlnesc destul de rar. Melanoamele maligne malignizează pe cale 
limfatică în limfonoduli, pulmoni etc. Confirmarea diagnosticului se 
face prin identificarea melaninei în citoplasma celulelor. Chiar şi la 
tumorile clasificate ca şi ”amelanotice” la examenul histopatologic se 
găsesc fine granulaţii de melanină. Celule în melanomul malign au un 
nucleu rotund sau neregulat care conţin un singur nucleol mare.   n

Nicolae Coldea

Melanom al vălului palatin  
la câine

- prezentare de caz -

Melanoma occurs more frequently in dogs, and rare in cats. 
It has a higher incidence in Miniature Schnautzer, Do ber-
man Pinscher, Scottish Terrier, Boston Terrier, Boxer, Aire-
dale Terrier, Irish and Gordon Setter, Cocker and Springer 
Spa niel, Golden Retriever. Altough melanomas are tumors 
of the pigmented skin, sometimes can be amelanotic.
Keywords: melanoma, melanocytic  tumors, me la no cy tic 
nevus, melanocytoma, me la no sar coma, malignant melanoma

Melanomul apare mai frecvent la câine şi mai rar la pi si că. 
Are o predilecţie mai mare la rasele de Schnautzer pi tic, 
Do  ber  man, Scottish Terrier, Boston Terrier, Boxer, Airedale 
Terrier, Irish şi Gordon Setter, Cocker şi Springer Spa-
niel, Golden Re triever. Deşi, meloanoamele sunt tumori 
pig   men   ta te ale der mu lui, uneori pot fi şi amelanotice.
Cuvinte-cheie: melanom, tumori melanocitice, nev me la-
no ci tic, melanocitom, melanosarcom,  melanom malign

Abstract Rezumat

Figura 1.  
Imagine preoperatorie

Figura 3.  
Imaginea vălului 
palatin după operaţie

Figura 4.  
Tumoare extirpată

Figura 2.  
Examen citologic. 
As pi raţie. Se observă 
nu me roase celule cu 
ci to plasma încărcată 
cu pigment melanic. 
Se remarcă pigment 
melanic şi extracelu
lar. Anizocitoză, 
ani  zo  ca rio ză
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