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AMVAC (Asociaţia Medicilor Veterinari pe 
Animale de Companie) este membră a FECAVA 
(The Federation of European Animal Veterinary 
Association). Obiectivele FECAVA sunt de a 
armoniza activitatea asociațiilor veterinare de 
animale de companie, de a publica articole, de a 
reprezenta și promova interesele specialiștilor 
veterinari din Europa.
FECAVA a fost înființată în 1990, cu ocazia 
întâlnirii de la Bienne (Biel), Elveția. Inițial, 
au fost 13 asociații europene din 12 țări, iar în 
acest moment are 36 de membri și 12 grupuri 
europene de lucru ca membri asociați. Prin 
asociațiile care o alcătuiesc, FECAVA acționează 
în interesul a peste 30.000 de specialiști în 
medicina animalelor de companie. 
Atenția federației se concentrează la ora actuală 
pe dezvoltarea unor programe de educație 
continuă, editarea unui periodic (“European 
Journal of Companion Animal Practice”) și 
elaborarea unor standarde europene în diferitele 
specializări ale medicinei veterinare. Astfel, există 
un real interes și sprijin al federației în ceea ce 
privește cursurile de formare continuă peste tot 
în Europa și, în special, în estul acesteia. Printre 
proiectele demarate în sprijinul perfecționării 
profesionale se află și programul ACOVENE, 
destinat acreditării asistenților veterinari. În 
ceea ce privește standardizarea, una din măsurile 
recomandate în acest spirit este introducerea 
unor microcipuri care să permită o mai bună și 
mai rapidă identificare a animalelor de companie. 
Concomitent, se recomandă crearea unei baze 
de date naționale care va fi ulterior conectată la o 
bază de date europeană.

Periodicul federației, “European Journal of 
Companion Animal Practice” (EJCAP), are o 
largă audiență datorită numărului important de 
articole de specialitate de mare interes pe care 
le publică și deschiderii pe care o manifestă față 
de potențialii noi colaboratori. În curând, semn 
al timpului, ediția clasică pe hârtie va fi înlocuită 
cu o ediție online. În același timp, federația se 
implică într-o serie de proiecte ce reunesc spe-
cia liști din mai multe domenii, așa cum este, 
de pildă, proiectul Blue Dog. Acesta urmărește 
reducerea incidenței de cazuri de mușcături de 
câine la copiii mici, prin antrenarea în această 
acțiune a medicilor veterinari, pediatrilor și 
artiștilor. Proiectul se derulează deja în Olanda, 
Belgia și Marea Britanie și se urmăreşte extin-
de rea sa la nivelul întregii Uniuni Europene. 
FECAVA este preocupată de organizarea de 
simpozioane, conferințe și congrese menite să 
actualizeze continuu formarea profesională și să 
faciliteze schimbul de informații între membrii 
diferitelor asociații. Congresul FECAVA are loc în 
fiecare an, fiind găzduit de unul din membrii săi. 
La fiecare doi ani, se unește cu congresul WSAVA 
(World Small Animal Veterinary Association). 
Anul acesta, evenimentul va avea loc în Turcia, la 
Istanbul, între 7 și 10 septembrie 2011. Membrii 
AMVAC care vor achita taxa până la 7 iunie 2011 
au reducere de la 600 de euro la 295 de euro.

Dr. Valentin Nicolae
Redactor-şef
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Studii recente au demonstrat că prin administrarea unei alimen-
taţii îmbogăţită cu acizi graşi Omega-3 din uleiuri de peşte câinilor 
care suferă de osteoartrită, se obţin următoarele rezultate:
n  reducerea cu până la 25% a dozajului de medicamente anti-

inflamatorii nesteroidiene(1);
n  proprietarul observă îmbunătăţiri ale semnelor clinice(3);
n  capacitate crescută de susţinere a propriei greutăţi(2,7).
Aceste studii demonstrează că alimentaţia bogată în acizi graşi 

Omega-3 (în acest caz fiind vorba despre Hill’s™ Prescription 
Diet™ j/d™ Canine) are efecte semnificative asupra susţinerii 
greutăţii şi contribuie la reducerea dozei de medicamente an-
tiinflamatorii cu până la 25 de procente în cazul câinilor cu 
osteoartrită(1,2,3).

Afirmaţia că alimentaţia poate susţine tratamentul medical 
într-un mod eficace urmează celor trei studii publicate în Jurnalul 
Asociaţiei Americane de Medicină Veterinară (JAVMA).

Acest domeniu de cercetare excepţional demonstrează că ni-
velurile ridicate de EPA* din uleiurile de peşte pot stopa degra-
darea cartilajului de către enzima agrecaneză în cazul câinilor(1). 
Studiile in vitro au evidenţiat, de asemenea, faptul că EPA a 
contribuit la reducerea cantităţii de reziduuri provocate de car-
tilajul degradat(5,6).

Studiile recent publicate confirmă că alimentaţia bogată în 
acizi graşi Omega-3 contribuie la managementul osteoartritei 
la câini(2,3). Testele aleatorii în “dublu orb’ ’, controlate, s-au 
desfăşurat pe o perioadă de trei şi respectiv şase luni, cu un 
număr de 165 de câini care sufereau de osteoatrită uşoară până 
la moderată.

După confruntarea rezultatelor obţinute în cele 25.000 de zile 
de teste, cercetătorii au putut confirma o “îmbunătăţire clinică” 
semnificativă în urma alimentaţiei cu o hrană bogată în acizi graşi. 
În primul studiu descris de JAVMA, cercetătorii au descoperit 
dovada că acizii graşi omega-3 din uleiurile de peşte au contribuit 
la o mai bună susţinere a greutăţii(2). Analiza obiectivă cu ajutorul 
plăcilor de forţă în timpul mersului a demonstrat că acei câini 
hrăniţi cu o alimentaţie bogată în acizi graşi au de şapte ori mai 
multe şanse de a-şi susţine greutatea în comparaţie cu acei câini 
hrăniţi cu o hrană de control. 

În cel de-al doilea studiu, cu ajutorul unui chestionar detaliat, 
proprietarii au observat îmbunătăţiri semnificative ale oste-
oartritei de care sufereau câinii(3). Semne de îmbunătăţire s-au 
observat în cazul: dificultăţii de a se ridica după somn, mersului 

şchiopătat, rigidităţii articulare, durerii la atingere, scâncetelor 
de durere, agresiunii, mersului neregulat, împotrivirii de a se 
juca şi nivelului de activitate în ansamblu.

Managerul pe probleme veterinare reprezentant al Hill’s Pet 
Nutrition - producătorul dietei Prescription Diet™ j/d™ îmbogăţită 
cu acizi graşi Omega-3, a considerat rezultatele drept inovaţii în 
domeniul nutrigenomicii**. “Această cercetare indică un model 
nou pentru managementul osteoartritei prin administrarea unei 
diete demonstrată clinic pentru stoparea ciclului inflamator de 
degradare a cartilajului, alături de medicamentele antiinflamatorii 
şi a programelor proactive pentru controlul greutăţii şi ajustarea 
exerciţiilor de rutină.”

Medicii au acum dovezi concludente necesare pentru a reco-
manda hrănirea cu o alimentaţie bazată pe acizi graşi Omega-3 în 
scopul ameliorării semnelor de osteoartrită în cazul animalelor 
de companie şi ajustării dozelor de medicamente antiinflamatorii 
în consecinţă.   n

*EPA - acid eicosapentaenoic
**Nutrigenomica - studierea efectelor nutriţiei pe baza expresiei feno-

tipice a genelor

Dovada clinică 
a reducerii dozajului de medicamente 

antiinflamatorii nesteroidiene  
cu ajutorul dietei

P

1. A multicenter study of the effect of a therapeutic food supplemented 
with fish oil omega-3 fatty acids on the Carpofen dosage in dogs with 
osteoarthritis. Fritsch A., Allen T., Dodd C., JAVMA.

2. Evaluation of the effects of dietary supplementation with fish oil omega-3 
fatty acids on weight bearing in dogs. Roush J., Cross A., Renberg W., Dodd 
C., Sixby K., Fritsch A., Allen T., Jewell, Richardson D., Leventhal P., Hahn K., 
JAVMA Vol 236 No 1, Jan 2010 pp67-73.

3. Multicenter veterinary practice assessment of the effects of omega-3 fatty 
acids on osteoarthritis in dogs. Roush J., Dodd C., Fritsch A., Allen T., Jewell 
D., Schoenherr W., Richardson D., Leventhal P., Hahn K., JAVMA Vol 236 No 1, 
Jan 2010 pp 59-66.

4. Eicosapentaenoate supplementation abrogates canine articular cartilage 
degeneration in in vitro explant culture systems, Caterson B., Cramp J., Little 
C.B. et al, Hills European Symposium on osteoarthritis and joint health 2005 
14-19.

5. Dietary modification of inflammation with lipids, P.C. Calder, Proceedings of 
the Nutrition Society 2002 345-358.

6. Dietary polyunsaturated fatty acids and inflammatory mediator production, 
James M.J., Cleland L.G., Gibson R.A., Am J Clin Nut 2000: 71 suppl 343S- 
358S.

7. Vasseur P.B., Johnson A.L., Budsberg S.C., et al. Randomized, controlled 
trial of the efficacy of carprofen, a nonsteroidal anti-inflammatory drug, in 
the treatment of osteoarthritis in dogs. J Am Vet Med Assoc 1995; 206 (6): 
807-811.

Bi
bl

io
gr

af
ie

Pentru informaţii suplimentare despre dieta Hill’sTM Pre-
scription DietTM j/dTM contactaţi managerul teritorial Hill’s 
sau sunaţi la 021 410 34 69.





sumar

R
ec

la
m

ă 
PV

3(
2)

0
11

2 


14

8

18

22

27

32

42

48

54

58

60

www.pulsmedia.eu

REDACTOR-ŞEF
Dr. Valentin NICOLAE

practica.veterinara@pulsmedia.ro

SECRETAR DE REDACŢIE
Dr. Călin ŞERDEAN

COMITET EDITORIAL
Conf. dr. Mario Darius CODREANU

Conf. dr. Alexandru DIACONESCU

Conf. dr. Viorel ANDRONIE

Conf. dr. Viorica MIRCEAN

Prof. dr. Camil STOIAN

Asist. univ. dr. Iuliana IONAŞCU

Dr. Roman Edmond STECYK

Dr. Adela MENDEA

Dr. Andrei TIMEN

Dr. Alice RĂDULESCU

Dr. Cristi MĂTURĂ

Dr. Daniel LESCAI

ART DIRECTOR
Petr HONZÁTKO

TEHNOREDACTARE
Ioana BACALU

CORECTURĂ
Alexandra PÂRVULESCU

PROCESARE FOTO
Cristian CONSTANTINESCU

Redacţia şi administraţia:
VERSA PULS MEDIA, S.R.L.

Electromagnetica Business Park
Calea Rahovei nr. 266-268, Corp 1, Etaj 2, 

axele A-D, Sector 5, Bucureşti
Tel.: (031) 425.40.40, Fax: (031) 425.40.41 

E-mail: redactia@pulsmedia.ro
abonamente@pulsmedia.ro

www.pulsmedia.eu

Copyright © 2011 VERSA PULS MEDIA, S.R.L.
Drepturile de autor pentru 

articolele şi fotografiile 
publicate aparţin exclusiv VERSA PULS MEDIA, S.R.L. 
Reproducerea, totală sau parţială, şi sub orice formă, 
tipărită sau electronică, sau distribuţia materialelor 
publicate se face numai cu acordul scris al Editurii.

I.S.S.N. 2069-1548

Responsabilitatea asupra conţinutului original 
al materialelor aparţine în întregime autorilor. 
Persoanele intervievate răspund de conţinutul 

declaraţiilor lor, iar utilizatorii spaţiului 
publicitar, de informaţiile incluse în machete.

CEO
Petr NĚMEC

MANAGER DIVIZIA PRODUSE
Leila CURTAMET

MANAGER EDITORIAL
Alina NICOLEANU

MANAGER DIVIZIA VÂNZĂRI&MARKETING
George PAVEL

MANAGER DIVIZIA FINANCIAR&ADMINISTRATIV
Cristina MOCIOI

Anul II • Nr. 3 • 2/2011

SFATURI LA CABINET 

SOLUŢII - MANAGEMENT
Despre management, venituri și cheltuieli în cabinetul veterinar
Cristi Mătură

PARAZITOLOGIE
Studiu privind tabloul metabolic în babesioza canină
Daniel C. Lescai 

Tratamentul şi prevenţia transmiterii verticale 
a Toxocara cati la pisici (cu o soluţie pentru aplicare cutanată 
pe bază de emodepsid/praziquantel)
Sonja Wolken, Roland Schaper, Norbert Mencke, Friederike Kraemer, Thomas 
Schnieder

Aspecte etiopatogenetice în Dirofilarioza canină
Adrian Rădulescu

Dirofilarioza subcutanată la câine
Roberta Ciocan, Gh. Dărăbuş

ECOCARDIOGRAFIE
Recomandare de protocol al examenului ecocardiografic 
la animalele de companie
Călin Şerdean, Mario-Dario Codreanu

TEHNICĂ MEDICALĂ
Plasarea tuburilor gastrice cu ajutorul endoscopiei digestive 
flexibile în flancul drept și în flancul stâng
Daniel C. Lescai

TEHNICI CHIRURGICALE
Tehnica PIN - managementul durerii la câinii care suferă 
de coxartroza şoldului (miotomia pectineului, tenotomia 
ileopsoasului, nevrectomia capsulei articulare coxo-femurale)
Cristian Dragomir

OFTALMOLOGIE
Entropionul la câine şi la pisică
Iuliana Ionaşcu

NEUROLOGIE
Afecţiuni neurologice cu predispoziţie de rasă canină
Nicolae Coldea

ro
Practica 

Veterinară

parte a





Anul II • Nr. 3 • 2/2011
8

sfaturi la cabinet

Citirea etichetelor nutriţionale este importantă în alegerea hranei 
pentru câini. Etichetele produselor nutriţionale pentru animale, la 
fel ca şi în cazul etichetelor produselor de uz uman, este proiectată 
pentru a ajuta compararea lor şi pentru a afla mai multe despre 
hrana pe care o cumpărăm. Iată un mic ghid al etichetelor care 
poate ajuta să înţelegem cum să le citim.

Hrana pentru animale de companie trebuie să cuprindă lista 
de ingrediente care începe cu precizarea celor mai grele. Dar dacă 
primul ingredient este un tip de carne, carnea va avea aproximativ 
75% apă. Dacă nu are această greutate în apă, carnea probabil va 
fi plasată mai jos pe lista de ingrediente.

Făina de carne, cum ar fi cea de pui sau făina de carne şi oase, sunt 
diferite, întrucât cea mai mare parte din apă şi grăsime sunt elimi-
nate, concentrându-se asupra proteinelor de origine animală.

De asemenea, toate etichetele produselor de hrană de uz vete-
rinar trebuie să cuprindă o listă minimă cu proteinele şi grăsimile 
folosite, procentul maxim de fibre şi umiditatea.

Unele etichete mai cuprind şi procentele altor ingrediente, cum 
ar fi calciul şi fosforul.

Alimente cu un conţinut scăzut de grăsime de obicei conţin 
mai puţine grăsimi şi mai multe fibre, pentru a fi săţioase fără 
adăugare de calorii.

O unitate de cercetare ştiinţifică non-profit a Academiilor Naţio-
nale SUA a stabilit că cel puţin 10% din dieta zilnică, în greutate, ar 
trebui să fie proteine, şi 5,5% grăsime. În mod obişnuit, hrana de 
animale conţine de obicei valori mai mari decât cele menţionate, 
deoarece câinii, de exemplu, nu sunt în măsură să digere toate 
substanţele nutritive dintr-un aliment.

Orice hrană pentru animalele de companie etichetate ca fiind 
“completă şi echilibrată”, ar trebui să răspundă nevoilor nutriţi-
onale ale câinelui.

Ficatul, care este un produs secundar, este bogat în substanţe 
nutritive, cum ar fi vitamina A. Subproduse din carne, de aseme-
nea, pot conţine sânge, oase, creier, stomac şi intestine curăţate, 
conform Asociaţiei Americane de Control al Alimentelor. Produsele 
secundare însă nu vor include păr, coarne, dinţi şi copite, cu toate 
că sunt permise acele excepţii care nu pot fi evitate în timpul 
procesării.

Făina de carne, de asemenea, mai poate conţine părţi animale 
considerate a fi produse secundare de mulţi oameni. Un ingredient 
menţionat ca fiind ”carne de pui” sau ”carne de vită” poate include 
şi inimă, esofag, limbă şi diafragmă. Deşi toate aceste ingrediente 
pot fi de neconceput pentru unii dintre noi, cel mai probabil ani-
malul de companie va fi de altă părere. Aşadar cumpărătorul nu 
trebuie neapărat să se sustragă de la a cumpăra produse înrudite 
din lista de ingrediente.

Regulamentele federale de protecţie împotriva răspândi-
rii de encefalopatie spongiformă bovină (boala vacii nebune) 
interzic includerea în hrana animalelor, inclusiv a animalelor 
de companie, a unor părţi animale de vită şi bivoliţă, altădată 
aprobate. De altfel, regulamentele interzic includerea de părţi 
ale corpului de la orice animal care a testat pozitiv pentru 
”boala vacii nebune”, precum şi creierul ori şira spinării de la 
animalele bătrâne, deoarece acestea sunt considerate a avea un 
risc crescut de îmbolnăvire.

Conservanţii, coloranţii artificiali, stabilizatorii aflaţi în produse-
le alimentare pentru animalele de companie trebuie să fie aprobate 
şi recunoscute în general ca fiind sigure. Această categorie include 
totul, de la siropul de fructoză de porumb la peroxidul de benzoil, 
utilizate ca înălbitor de făină şi brânză. Producătorii trebuie să 

precizeze pe etichetă care sunt conservanţii utilizaţi de ei, însă nu 
o pot face întotdeauna întrucât unele ingrediente, cum ar fi făina 
de peşte sau de pui, pot fi prelucrate în altă parte.

Unii proprietari de animale de companie pot fi rezervaţi în 
privinţa alimentelor care conţin conservanţi sintetici (butilhi-
droxianisol, butilhidroxitoluen sau etoxiquină). Aceştia au rolul 
de a păstra hrana uscată şi proaspătă pentru aproximativ un 
an. Siguranţa folosirii lor este contestată de unii cumpărători 
şi oameni de ştiinţă şi acceptată de normele federale în urma 
testelor de siguranţă convenţională care confirmă că pentru 
produsele de hrană veterinară, aceşti conservanţi nu prezintă 
riscuri.

Etoxiquina, cea mai contestată, a intrat sub control în 1990, după 
plângeri de alergii ale pielii, probleme de reproducere, cancer şi 
insuficienţă de organ la unii câini hrăniţi cu alimente ce conţineau 
acest conservant. În 1997, FDA a cerut reducerea la jumătate a 
etoxiquinei sau chiar eliminarea ei.

Unii producători au înlocuit-o cu conservanţi naturali, cum ar 
fi vitamina E (amestec de tocoferoli), vitamina C (acid ascorbic) 
şi extracte din diferite plante precum rozmarin. Acestea menţin 
hrana proaspătă, însă pentru o perioadă mai scurtă de timp. Aşadar, 
atenţie la termenul de valabilitate. (Sursa: WebMD)

Cum se c i teşte  et icheta  unui  produs  veter inar
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Conservanţii, coloranţii artificiali, stabilizatorii aflaţi în produse-
le alimentare pentru animalele de companie trebuie să fie aprobate 
şi recunoscute în general ca fiind sigure. Această categorie include 
totul, de la siropul de fructoză de porumb la peroxidul de benzoil, 
utilizate ca înălbitor de făină şi brânză. Producătorii trebuie să 

precizeze pe etichetă care sunt conservanţii utilizaţi de ei, însă nu 
o pot face întotdeauna întrucât unele ingrediente, cum ar fi făina 
de peşte sau de pui, pot fi prelucrate în altă parte.

Unii proprietari de animale de companie pot fi rezervaţi în 
privinţa alimentelor care conţin conservanţi sintetici (butilhi-
droxianisol, butilhidroxitoluen sau etoxiquină). Aceştia au rolul 
de a păstra hrana uscată şi proaspătă pentru aproximativ un 
an. Siguranţa folosirii lor este contestată de unii cumpărători 
şi oameni de ştiinţă şi acceptată de normele federale în urma 
testelor de siguranţă convenţională care confirmă că pentru 
produsele de hrană veterinară, aceşti conservanţi nu prezintă 
riscuri.

Etoxiquina, cea mai contestată, a intrat sub control în 1990, după 
plângeri de alergii ale pielii, probleme de reproducere, cancer şi 
insuficienţă de organ la unii câini hrăniţi cu alimente ce conţineau 
acest conservant. În 1997, FDA a cerut reducerea la jumătate a 
etoxiquinei sau chiar eliminarea ei.

Unii producători au înlocuit-o cu conservanţi naturali, cum ar 
fi vitamina E (amestec de tocoferoli), vitamina C (acid ascorbic) 
şi extracte din diferite plante precum rozmarin. Acestea menţin 
hrana proaspătă, însă pentru o perioadă mai scurtă de timp. Aşadar, 
atenţie la termenul de valabilitate. (Sursa: WebMD)

Cum se c i teşte  et icheta  unui  produs  veter inar
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sfaturi la cabinet

Vitamine, suplimente şi nevoi reale

Cum ar trebui ales un supliment?

Întrucât mulţi oameni iau suplimente nutri-
tive şi vitamine, tendinţa lor este de a le da şi 
animalelor de companie. Cele mai frecvent folo-
site sunt multivitaminele, suplimentele pentru 
întreţinerea articulaţiilor şi acizii graşi pentru 
blană şi piele, precum şi reducerea năpârlirii.

Mulţi veterinari nutriţionişti se plâng că au 
clienţi care dau animalelor de companie flacoane 
întregi de vitamine şi suplimente, ajungând 
astfel ca la cabinet să trateze câini supraponde-
rali. Au într-adevăr nevoie câinii de toate aceste 
vitamine şi suplimente? Câinii hrăniţi, de pildă, 
cu mâncare gătită, ar putea avea nevoie de supli-
mente. În cazul în care un animal mănâncă deja 
o alimentaţie echilibrată şi primeşte totodată 
vitamine şi minerale în exces, acestea le pot 
dăuna. Prea mult calciu poate provoca probleme 
scheletice în special la căţeii de talie mare. Vita-
mina A în exces poate afecta vasele de sânge şi 
poate provoca deshidratare şi dureri articulare. 

Excesul de vitamina D poate determina un câine 
să nu mai mănânce, să aibă dureri de oase, iar 
musculatura să se atrofieze.

Ingredientele aflate în unele suplimente, cum 
ar fi plantele medicinale, pot interacţiona cu 
alte medicamente aflate în terapia animalului. 
Astfel, doar un medic veterinar poate evalua 
dacă animalul de companie are nevoie sau nu 
de un supliment.

Suplimentele îşi ating scopul în funcţie de 
utilizarea lor şi de modul în care sunt fabrica-
te. Studiile clinice nu sunt atât de riguroase şi 
este mai dificil în a se găsi dovezi de eficacita-
te. Însă suplimentele, precum glucozamina şi 
chondoitrina, de obicei recomandate câinilor 
cu osteoartrită, au indicat rezultate mixte 
atât în testare la om, cât şi la animal. Un stu-
diu din 2007 publicat în Jurnalul veterinar 
a concluzionat că acei câinii trataţi cu sulfat 
de glucozamină şi chondroitin au arătat mai 
puţină durere şi mai multă mobilitate după 
70 de zile de tratament.

Şi acţiunea acizilor graşi poate fi semnificativă 
în cazul unui animal cu probleme de piele sau 
căderea părului. Suplimentele pe bază de ulei de 
peşte pot reduce, de asemenea, inflamaţia, con-
form unui studiu publicat în Jurnalul American 
de Cercetare Veterinară. Antioxidanții, cum ar 
fi vitaminele C şi E, de asemenea, reduc infla-
maţia şi pot face parte din tratamentul câinilor 
bătrâni cu probleme de memorie. Însă astfel de 
recomandări ar trebui făcute cu precauţie mai 
ales în cazul animalelor tinere care au nevoie de 
suplimente nutriţionale pentru mai mulţi ani. 
(Sursa: WebMD)

Sindromul de malabsorbţie la câini
Sindromul de malabsorbţie este consecinţa 
unor tulburări  ale intestinului subţire sau 
pancreasului.  În sindromul de malabsorbţie, 
câinele f ie nu digeră al imente, f ie nu se reuşeşte 
absorbţia produselor de digestie din intestinul 
subţire.  Câini  care suferă de sindrom de 
malabsorbţie sunt subponderali  ş i  subnutriţ i ,  în 
ciuda unui apetit  vorace. Diareea apare de trei 
sau patru ori  pe zi .  Scaunele sunt de obicei mari 
şi  conţin masă uleioasă, cu miros rânced. Blana 
din jurul anusului poate f i  unsuroasă.
Cauzele obişnuite de malabsorbţie includ 
insuficienţa pancreatică exocrină, deteriorarea 
permanentă a mucoasei intestinale urmată de 
enterită infecţioasă, boală inflamatorie intestinală 
cu distrugerea mucoasei intestinale, îndepărtarea 
chirurgicală a unei părţi a intestinului subţire, 
precum şi boli primare ale intestinului subţire. 
Terrierii sunt predispuşi unei digestii deficitare şi a 
unei absorbţii necorespunzătoare a proteinelor din 
hrană, ducând la enteropatie. 
Atrofia vilozitară idiopatică este una din bolile 
primare ale intestinului subţire. La un câine cu 
atrofie vilozitară, aceste structuri care alcătuiesc 
suprafaţa de absorbţie a intestinului subţire sunt 
rotunjite şi slab dezvoltate. Atrofia vilozitară 
idiopatică apare cel mai frecvent la rasa Ciobănesc 
German. O boală similară ereditară este enteropatia 
sensibilă la grâu şi gluten, pe care o prezintă în 
special câinii Setter Irlandez.
O altă cauză importantă de malabsorbţie o prezintă 
şi micile infecţii intestinale bacteriene. Rasele 
de Ciobănesc German, Basenjis şi Shar-Pei au 
o incidenţă crescută. Câinii afectaţi dezvoltă în 
intestinul subţire o floră bacteriană abundentă şi 
anormală, care provoacă o diaree urât mirositoare. 
Unele cazuri au fost asociate cu insuficienţă 
pancreatică exocrină, cu boală inflamatorie 
intestinală sau cu mici fisuri ale intestinului cauzate 
de o intervenţie chirurgicală intestinală. Rasele de 
câini Shepherd şi Shar-Pei prezintă un deficit imun 
specific. În majoritatea situaţiilor, cauza infecţiei 
bacteriene este necunoscută, astfel că în sindromul 
de malabsorbţie, aceasta poate fi identificată prin 
teste speciale de diagnostic, inclusiv analiză de 
scaun şi o biopsie intestinală.
Tratamentul se adresează strict bolii specifice. 
Câinilor cu atrofie vilocitară li se prescrie diete fără 
gluten. Infecţiile bacteriene ale intestinului subţire 
răspund de obicei la tratamente de scurtă durată cu 
antibiotice cu spectru larg de acţiune, administrate 
oral. Un plus de probiotice şi iaurturi ce conţin 
culturi vii pot ajuta tratamentului. (Sursa: WebMD)
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Iată câteva sfaturi ale medicilor veterinari 
şi ale producătorilor de suplimente:
n  caută un brand care este specializat într-o 

singură direcţie sau care a comandat stu-
dii clinice pentru produsele sale;

n  citeşte eticheta şi ingredientele menţio-
na te;

n  verifică un număr de lot pe produs, acesta 
fiind un semn că societatea a realizat 
controale de control al calităţii;

n  verifică certificarea de la o organizaţie 
care a verificat independent conţinutul 
un supliment lui;

n  fii prudent atunci când se susţin pro-
misiuni de genul că suplimentul poate 
atenua boli, precum parvovirus, cancer 
sau displazie de şold;

n  atenţie cu privire la acordarea suplimen-
telor umane la câini;

n  cunoaşte vânzătorul sau reprezentantul 
companiei veterinare.

Există hrană specială care conţine niveluri 
terapeutice similare suplimentelor, de pildă cele 
care conţin extracte din plante, cum ar fi afinele 
indicate pentru infecţiile tractului urinar sau 
DHA-Omega 3, indicată în dieta căţeilor pentru 
a stimularea dezvoltării acestora.

Trebuie însă verificată eticheta pentru a vedea 
ce concentraţie din ingredient se află, de fapt, în 
produsele alimentare. Unele produse de hrană 
pentru câinii adulţi conţin glucozamină/con-
droitină, însă, din cauza reglementărilor de stat 
care limitează cantitatea, nu se află de obicei în 
doză terapeutică. (Sursa: WebMD)

FOTO: FOTOLIA
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Mă întrebam, stând în fața mo-

nitorului de un alb impecabil, 

perfect imaculat, cum să încep 

acest articol și, deodată, am 

găsit - cu sfârșitul, cu rezultatele 

analizei, deci cu concluzia. Într-o 

țară “inversă”, de ce aș începe eu 

cu începutul? Voi începe și eu, 

ca și întreaga societate din care 

onor facem parte (încă?!!), cu 

sfârșitul. Spun “încă”, pentru că 

mă aștept ca, în curând, “cineva” 

să spună că și medicii veterinari 

ar trebui să-și caute de lucru “pe 

afară” (nu că nu ar face-o deja).

soluţii - management

Despre management,  
venituri și cheltuieli  

în cabinetul veterinar
Cristi Mătură

vicepreşedinte  
Colegiul Medicilor  

Veterinari, Bucureşti

Revenind, cu ce concluzie să încep? Repetând ceva! Și, ca 
și când nu aș mai fi repetat (mi-am repetat și am repetat 
tuturor celor care au avut suficientă răbdare să mă asculte), 
voi spune că: un cabinet veterinar nu e în sine o afacere, dar că 
el poate deveni o pasiune rentabilă! Este de dorit să fie totuși 
rentabilă! 

Și cum să ajungi la această rentabilitate? Conducându-l 
bine și profesionist, devenind un bun manager și reținând 
totuși că a petrece multe ore lucrând la clinică nu înseamnă 
a o administra nu înseamnă că ești manager și cu atât mai 
mult un bun manager! Sarcinile de administrare cer o dăruire 
şi competenţe specifice.

Există diverse formule pentru a administra clinica: im-
plicarea parţială sau totală a unuia dintre asociaţi; pro-
movarea internă a unei persoane de încredere; recrutarea 
unui profesionist extern. Cea mai bună soluţie va depinde 

de mărimea centrului şi de momentul de dezvoltare în care 
se găseşte.

Însă oricare ar fi soluția, trebuie să fie aleasă şi analizată 
informaţia cea mai importantă, ceea ce îmi place să numesc 
ca fiind indicatorii-cheie de gestiune, mijloace care, bine 
utilizate, vor ajuta managerul cabinetului veterinar să con-
troleze mai bine starea firmei. Și încă ceva: cifrele nu sunt 
responsabile de succesul unei firme, dar persoanele, 
da. Este un corolar al încercărilor mele de a demonstra ne-
cesitatea cunoașterii principiilor manageriale și în această 
specialitate - medicina veterinară. Există nişte reguli de bază 
ale jocului pe care trebuie să le înţelegem şi să le respectăm 
dacă dorim să conducem cu succes o echipă. Asupra acestei 
idei voi reveni în acest articol, ce face parte dintr-o serie mai 
lungă de articole pe care le și expun ca prezentări, în cadrul 
diverselor întâlniri și simpozioane.
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practica veterinară

Întorcându-mă la venituri și cheltuieli, voi începe prin a vă 
reaminti că veniturile unui centru veterinar sunt rezultatul 
a trei factori variabili: numărul de pacienţi, frecvenţa cu 
care vin şi cheltuiala medie pe care o efectuează de fie-
care dată. În legătură cu acești factori, următorii indicatorii 
sunt luaţi în consideraţie la măsurarea lor:

1. Rata anuală de deces a pacienţilor (în %). Se calcu-
lează împărţind numărul de animale decedate pe o perioadă 
de un an, la numărul de fişe active pe care centrul le avea la 
începutul aceluiaşi an, înmulţind rezultatul cu 100. Trebuie 
amintit faptul că prin fişă activă înţelegem fişa pacientului 
care a realizat cel puţin o tranzacţie cu centrul pe parcursul 
ultimelor 12 luni.

2. Rata anuală de dezertare a pacienţilor (în %). Pentru 
a o calcula, mai întâi trebuie să aflăm numărul pacienţilor care 
au “dezertat” din centrul nostru în ultimele 12 luni. Pentru 
aceasta trebuie să numărăm acei pacienţi care au avut cel 
puţin o tranzacţie cu centrul în perioada scursă între 12 și 
24 de luni şi care, în schimb, nu au realizat nici o tranzacţie 
cu centrul în ultimele 12 luni. Odată calculat numărul paci-
enţilor dezertori, îl vom împărţi la numărul fişelor active de 
la începutul anului şi îl vom înmulţi cu 100.

3. Numărul noilor pacienţi (în %). Aici vom calcula 
numărul pacienţilor care au realizat o tranzacţie pentru 
prima dată cu centrul nostru în ultimele 12 luni, îl vom 
împărţi la numărul fişelor active la începutul perioadei şi îl 
vom înmulţi cu 100. Pentru bunul rezultat al acestei analize 
ar fi indicată separarea pacienţilor menţionaţi de urgenţe, 
deoarece datorită tipologiei lor speciale nu îi putem considera 
“pacienţi obişnuiţi” ai centrului nostru.

4. Numărul pacienţilor “recuperaţi” (în %). Se referă 
la pacienţii care au dezertat în anii anteriori şi care, de-a 
lungul ultimei perioade, s-au întors la centru, efectuând cel 
puţin o tranzacţie.

Notă: Fluxul net de clienţi în timpul anului va rezulta din 
combinarea celor patru indicatori anteriori, după următoarea 
egalitate:

De altfel, nu este ciudat să existe centre veterinare care 
pierd în fiecare an între 30 şi 50% din clienţi (prin decese şi 
dezertări). Într-un mediu de piaţă în care nu este previzibil 
să crească numărul animalelor de companie, aceste date sunt 
îngrijorătoare şi ar merita o urmărire specială din partea 
administratorilor centrelor veterinare. Multe (majoritatea) 
dezertărilor nu se datorează nemulţumirii clienţilor, ci pur 
şi simplu uitării lor din cauza lipsei de comunicare a vete-
rinarilor.

5. Media de vizite anuale pe pacient. Se calculează 
împărţind numărul total de “vizite” (tranzacţii) realizate 
de pacienţi în timpul anului la numărul pacienţilor activi. 
O precizare a acestui indicator va consta în a face diferenţa 
dintre vizitele “tip clinică” şi vizitele “tip magazin” şi calcularea 
mediei anuale pentru ambele tipuri de vizite.

6. Media fişelor active fără nici un “R”. Acest indicator 
se referă la celebrul program a celor 3R (re-call, re-check, re-
minder). Ar fi vorba de a calcula ce procent al fişelor active nu 
are notat în istoricul său nici o întâlnire viitoare programată, 
nici un memento cu dată nedepăşită şi nici un apel telefonic 
de dat. Este un indicator al viitorului indice de dezertări ale 
centrului, deoarece există pacienţi care vor reveni la centru 
doar dacă posesorii lor o vor decide din proprie iniţiativă.

7. Media fişelor active fără memento. Se referă exclusiv 
la procentul fişelor noastre active care nu au semnalat nici un 
memento pentru un viitor tratament la centrul nostru.

8. Media întâlnirilor active fără întâlnire programată. 
Se referă la procentul fişelor noastre active care nu au progra-
mate nici o întâlnire viitoare la centru. Medicina de prevenire 
bine planificată şi corecta urmărire comercială a clienţilor sunt 
căi obligatorii, dacă vrem să îmbunătăţim indicii de frecvenţă 
a vizitelor clienţilor. Dacă vrem într-adevăr să îi vedem mai 
des pe clienţii noştri, de ce să le lăsăm lor iniţiativa în loc să 
fim noi cei care “luăm taurul de coarne”?

9. Venit mediu pe vizită (sau tranzacţie). Se calculează 
împărţind veniturile anuale ale centrului la numărul total de 
vizite (sau tranzacţii). O metodă nuanţată a acestei măsuri 
ar consta în a calcula venitul mediu pe vizita „tip clinică” şi 
venitul mediu pe vizita „tip magazin”. Eu consider că venitul 
mediu pe vizita „tip clinică” ar trebui să se situeze în jur de 
trei ori valoarea primei consultaţii la centru.

10. Numărul de elemente (sau specificaţii) pe factură. 
Acest indicator reflectă până în ce punct clienţii care vin la 
centrul nostru utilizează numai unul sau mai mult de un 
serviciu şi/sau produse.

11. Procentaj de fişe active cu tranzacţii la magazin 
şi la clinică. Ne indică până la ce punct reuşim să efectuăm 
„vânzări încrucişate” între serviciile noastre medicale şi 
produsele magazinului nostru.

12. Raport de diagnostic. Se calculează ca % pe care îl 
presupun veniturile obţinute din analize pentru diagnostic 
în cadrul totalului veniturilor generate de serviciile medicale 
de-a lungul perioadei. Eu îl aproximez în jur de 20%. Cifre 
mult mai ridicate ar putea indica un abuz sau o ineficienţă în 
realizarea analizelor pentru diagnostic, în timp ce cifre mult 
mai joase ar putea indica protocoale medicale inadecvate sau 
dotarea insuficientă a echipamentelor necesare diagnosticului 
aflate în centru.

Ajunşi în acest punct, trebuie să analizăm principalele chel-
tuieli (costuri) iniţiale ale centrului, întrucât de dimensiunea 
lor relativă în legătură cu veniturile va depinde profitabilitatea 
finală. Indicatorii de la 13 la 16 se concentrează exact pe mă-
surarea acestor preţuri şi a variabilelor care le afectează:

1. Costul salarial total al schemei de personal ca pro-
centaj din cadrul facturării centrului. Costul salarial este 
categoria cea mai importantă a cheltuielilor din contul de ve-
nituri ale unui centru veterinar. Acest indicator are un impact-
cheie în profitabilitatea centrului. În linii generale, se consideră 
complicat ca un centru să atingă profitabilităţi rezonabile dacă 
dirijează mult mai mult de 30% din veniturile de acoperire a 
costurilor salariale (în special, mai mult de 20-22% pentru a 
acoperi costurile salariale ale medicilor veterinari).

2. Productivitatea fiecărui veterinar. Se referă la veni-
turile în serviciile medicale generate de fiecare veterinar, îm-

Numărul pacienţilor activi la începutul anului:
n decese + înregistrări de noi pacienți
n dezertări + recuperări
= numărul pacienţilor activi la sfârşitul anului
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soluţii - management

părţite la costul salarial suportat de firmă pentru respectivul 
veterinar. Ne permite să evaluăm evoluţia în timp a fiecărui 
veterinar şi să identificăm diferenţele relevante în echipa 
noastră. Trebuie să amintim că valori precum experienţa, 
programul, specialitatea medicală, numărul şi pregătirea 
echipei de auxiliari vor influenţa într-o importantă măsură 
valorile acestui indicator.

3. Costul achiziţiilor ca și cheltuiala pentru consumabile 
ale spitalului nefacturabile (medicamente, parafarmaceutice 
etc. care intră în costul tratamentelor), ca procentaj din factu-
rarea serviciilor medicale. Ne orientează asupra eficienţei şi 
economiei în utilizarea acestor resurse de echipa noastră.

4. Costul achiziţiilor de produse facturabile include 
atât medicamente ca produse de vânzare în magazin, cât 
şi procentajul din facturarea pentru vânzarea de produse 
şi medicamente. Acest indicator ne permite să calculăm 
marja comercială cu care lucrează aceste linii de produse, 
dar și posibilitatea de a identifica posibilele ineficienţe în 
gestionarea stocurilor.

Un bun program de administrare (instalat pe un PC) ar 
trebui să permită obţinerea, monitorizarea direcţiilor şi 
interpretarea acestor indicatori, într-un mod relativ auto-
matizat. „Arta” autentică a unui manager bun va consta în 

punerea în mişcare a măsurilor (planuri, programe, acţiuni 
concrete) adecvate pentru a înapoia „zonei de normalitate” 
acei indicatori care ar suferi devieri negative.

Ca manageri, nu ar trebui să ne mulţumim doar cu a şti că 
„anul acesta a crescut cu 12%”. Ştim cum am obţinut acest 
12%? Care a fost fluxul net de pacienţi? Câte renunţări ale 
pacienţilor am avut? Clienţii vin la centrul nostru cu o frec-
venţă mai mare sau mai mică? Şi pentru ce tip de vizite, la 
magazin sau la clinică? Şi venitul mediu pe vizită la magazin 
şi la clinică? Şi aşa mai departe.

Controlul acestor variabile cheie şi analiza lor periodică 
ne vor permite să dominăm mult mai uşor pulsul firmei 
noastre şi să fim capabili să punem în mişcare acţiunile cele 
mai indicate în fiecare situaţie.

Cred că este momentul să mă întorc la ceea ce eu numesc 
esența managementului sau punctul critic și extrem de vul-
nerabil: managementul persoanelor.

Nu ne va servi la nimic să dominăm cifrele şi interpreta-
rea lor, dacă uităm de persoanele care se află în spatele lor. 
De fapt, cifrele sunt o consecinţă a comportamentelor 
persoanelor. Nu sunt un obiectiv propriu-zis, ci un mod de 
a înţelege mai bine ce se petrece.

De aceea se cuvine să amintim o serie de norme de bază, 
referitoare la gestionarea persoanelor, pe care managerii de 
succes obişnuiesc să le repete:

1. Lauda în public, critica în privat
Trebuie să corectăm comportamentul greşit al angajaţilor 

noştri întotdeauna în privat. Puţine lucruri descurajează şi 
generază mai multe resentimente la un profesionist ca mus-
trarea în faţa clienţilor sau a colegilor. Din contră, trebuie să 
profităm pentru a recunoaşte în public reuşitele şi comporta-
mentele adecvate ale echipei noastre. Acest lucru va consolida 
mulţumirea echipei şi va cimenta conducerea noastră.

2. Informaţia este putere
Nu este premiată şi nici nu este pedepsită echipa 

noastră cu informaţii. Favoritismele faţă de membrii echi-
pei sunt percepute ca ofense şi sunt, de obicei, o sursă de 
neînţelegeri. Angajaţii centrului veterinar observă cu atenţie 
comportamentul proprietarului şi iau notă de orice semnal în 
legătură cu posibilii lor preferaţi din cadrul echipei. Şi modul 
în care sunt distribuite informaţiile este un indicator puternic 
cu privire la aceste preferinţe. De aceea, proprietarul trebuie 
să fie în mod special scrupulos atunci când vine vorba de a 
comunica echipei sale ştirile importante: noutăţi, investiţii, 
punerea în mişcare a noilor servicii, schimbările în politica 
salarială etc. Orice ştire importantă trebuie transmisă direct 
de direcţiunea centrului tuturor persoanelor afectate, cu 
dublul obiectiv de a controla mesajul şi de a demonstra că nu 
există preferinţe când vine vorba de informare. Reuniunile 
interne de coordonare sunt indicate în mod special.

3. Fiecare persoană, acolo unde aduce un aport mai mare
Se spune că firma cea mai bine gestionată este aceea unde 

fiecare sarcină este încredinţată acelei persoane care, cu cel 
mai mic salariu, şi etic, legal şi profesional, o poate îndeplini 
corect. Cu alte cuvinte, de ce să lăsăm medicii veterinari să 
răspundă la telefoane, să ia temperatura, să aştepte rezul-
tatele analizelor sau să recolteze mostre de sânge când un 
personal auxiliar bine format poate îndeplini aceste sarcini cu 
un cost mai scăzut? Valoarea autentică adăugată unui medic 
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veterinar constă în a diagnostica, în a preciza şi a propune 
tratamente şi în a realiza acte medicale complexe, precum 
intervenţiile chirurgicale. Centrul veterinar care îşi menţine 
medicii veterinari ocupaţi cu aceste sarcini vor obţine cel mai 
bun randament.

4. Nu sunt criticaţi colegii, clienţii sau vechii angajaţi 
în faţa echipei

Acest lucru nu spune nimic bun despre noi şi îi previne pe 
angajaţii noştri cu privire la ceea ce se pot aştepta în ziua 
când nu vor mai lucra pentru cabinet. Dacă vreunul dintre 
angajaţii noştri insistă în acest comportament, trebuie mus-
trat şi corectat cu fermitate.

5. Predicarea cu exemple
Chiar dacă foarte des nu ne dăm seama, angajaţii observă în 

detaliu comportamentul proprietarului centrului şi tind să îl 
imite. Imitarea a fost mereu unul dintre mecanismele cele mai 
puternice de învăţare pentru fiinţele umane. Personalitatea, stilul 
şi etica muncii ale proprietarului se impregnează în întregime în 
organizaţia sa, conturând celebra „cultură a firmei”. De aceea, 
nu trebuie să avem pretenţia ca angajaţii noştri să facă anumite 
lucruri dacă noi le demostrăm zilnic contrariul.

6. Cine aleargă după doi iepuri, nu prinde niciunul
Unul dintre lucrurile care subminează credibilitatea unui 

manager în faţa echipei sale este prostul obicei de a începe 
mai multe proiecte şi de a nu termina aproape niciunul. 
Este mai bine să vă concentraţi pe două sau cel mult trei 
teme importante în fiecare an şi să le duceţi până la capăt: 
să le pregătiţi bine, să le planificaţi, să implicaţi echipa, să 
urmăriţi rezultatele, să luaţi măsuri de corecţie, să implicaţi 
din nou echipa etc. Dacă de fiecare dată când citim un articol, 
sau asistăm la un curs de management, sau ne întoarcem la 
clinică cu o idee genială, convocăm echipa pentru a-i convinge 
de importanţa enormă de a o pune în mişcare, iar peste o 
săptămână uităm să facem monitorizarea, care este mesajul 
pe care îl transmitem echipei noastre? Ce se va întâmpla data 
viitoare când vom încerca să îi atragem într-un proiect?

7. Să fim generoşi cu iniţiativa ideilor bune
Cei mai buni manageri nu sunt aceia care se umflă în pene. 

Sunt aceia care reuşesc să obţină ce e mai bun de la echipa lor. 
A reuşi ca ideile bune să “vină” din partea echipei noastre este 
mult mai eficace, motivant şi pozitiv pentru atmosfera de lucru, 
decât să dictezi mereu oamenilor ce trebuie făcut. Câteodată 
ideile bune pot veni efectiv spontan din partea unei persoane 
din echipa noastră, caz în care este fundamental să avem bunul-
simţ şi modestia să o recunoaştem şi în faţa restului echipei. 
Dar în multe alte cazuri provocarea noastră ca manageri va fi 
să stimulăm şi să determinăm echipa să genereze aceste idei 
bune. Dacă o facem cu suficientă abilitate şi cu subtilitate, 
vom reuşi ca ei înşişi să adopte şi să creeze idei pe care le vor 
percepe ca fiind proprii. La urma urmei, important nu este de 
la cine a pornit ideea, ci să se meargă până la capăt.

Și iată cum spațiul alb imaculat al monitorului a devenit 
plin de litere, de cuvinte, poate ușor plictisitoare, dar care din 
experiența proprie vă pot spune că la un moment dat vor reveni 
în memorie și vă vor ajuta în luarea unor decizii care să vă aducă 
un gram mai multă profitabilitate și satisfacție în munca voastră 
de manageri ai cabinetului veterinar. Știu ca veți spune “hai gata, 
e suficient pentru un articol de management veterinar”, dar nu 
voi termina înainte de a recapitula ideile-cheie:

n  A petrece multe ore lucrând la clinică nu înseamnă a o 
administra. Sarcinile de administrare cer o dăruire şi 
competenţe specifice.

n  Există diverse formule pentru a administra clinica: im-
plicarea parţială sau totală a unuia dintre asociaţi; pro-
movarea internă a unei persoane de încredere, recrutarea 
unui profesionist extern. Cea mai bună soluţie va depinde 
de mărimea centrului şi de momentul de dezvoltare în 
care se găseşte.

n  Trebuie învăţat să fie aleasă şi analizată informaţia 
cea mai importantă. Indicatorii-cheie de gestiune sunt 
mijloace care, bine utilizate, vor ajuta centrul veterinar 
să controleze mai bine starea firmei.

n  Cifrele nu sunt responsabile de succesul unei firme, dar 
persoanele, da. Există nişte reguli de bază ale jocului pe 
care trebuie să le înţelegem şi să le respectăm dacă dorim 
să conducem cu succes o echipă.

Aștept întrebările și, de ce nu, propunerile voastre pentru teme 
și idei de dezbatere în cadrul subiectului “managementul cabine-
tului veterinar” pe adresa de e-mail cristimatura@yahoo.com.

Acestea fiind zise, pe curând, până la următorul articol 
din revista Asociației Medicilor Veterinari pentru Animale 
de Companie, care va deveni ceea ce a fost gândit și dorit să 
devină: o tribună de dezbatere profesională și profesionistă 
a medicilor veterinari practicieni.   n

Reclamă PV3(2)0404 



Anul II • Nr. 3 • 2/2011
18

parazitologie

Studiu privind tabloul metabolic 
în babesioza canină

Canine babesiosis is already a daily fact for veterinary 
practices, mainly for southern Romania, the number 
of positive cases climbing yearly. The importance of 
such a study yields from the better understanding 
of the effects that babesiosis has inside the patient 
through the objective assessment of some essential 
parameters. The study has been made in the Salvavet 
Ilioara Animal Hospital between 8.03.2010 and 
26.04.2010. The study has 30 subjects of different ages 
and origins, urban as well as rural, the main criteria 
being the positive blood smear for Babesia spp.
Keywords: canine babesiosis, study, parameters

Babesioza canină deja face parte din cotidianul clinicilor 
veterinare, mai ales din sudul României, numărul de cazuri 
raportate crescând de la an la an. Importanţa unui astfel 
de studiu rezidă din mai buna cunoaştere a efectelor pe 
care le are babesioza asupra organismului prin evaluarea 
obiectivă a unor parametri esenţiali. Studiul este efectuat 
în cadrul Spitalului Veterinar Salvavet Ilioara, în perioada 
8.03.2010-26.04.2010. Au fost luaţi în calcul 30 de subiecţi 
canini de diverse vârste şi provenienţe, atât urbane, 
cât şi extraurbane, criteriul comun fiind reprezentat de 
pozitivitatea frotiului de sânge pentru Babesia spp.
Cuvinte-cheie: babesioză canină, studiu, parametri

Abstract RezumatDaniel C. Lescai 

Nu a fost realizată o difereţiere pe specii a parazitului, ur-
mând ca astfel de date să fie publicate în urma unor analize 
PCR ale materialului genetic parazitar.

Aşadar studiul este axat mai ales pe speciile mari de ba-
besia, neexistând nici un diagnostic de Babesia gypsoni. În 
urma protocolului medical, o dată cu frotiul de sânge, au 
fost realizate şi analize de tip HLG (hemoluecogramă) şi bio-
chimica sangvină. Au mai fost luaţi în calcul indici, precum 
temperatura corporală la prezentarea pentru consult şi rata 
de succes al tratamentului.

Importanţa acestor evaluări reiese din observarea corela-
ţiilor dintre aspectele paraclinice şi pozitivitatea frotiurilor 
de sânge pentru Babesia spp., aducând astfel noi precizări 
privind evoluţia bolii în raport cu datele bibliografice referi-
toare la manifestările babesiozei canine, axate în principal pe 
hipertermie, anemie, hemoglobinurie, icter. Studiul apare ca 

o necesitate de evaluare a răspunsului organic la babesioză. 
Toţi câinii prezentaţi pentru consult şi depistaţi a fi pozitivi 
la Babesia spp. prezentau modificări ale stării generale ce au 
făcut proprietarul să apeleze la asistenţa medical-veterinară. 
Studiul se bazează pe un număr de 30 de cazuri depistate 
pozitiv la Babesia şi trataţi cu Imizol.

Sunt evaluate modificările seriei roşii (RBC, HCT, HGB), 
modificări ale liniei albe (WBC, NEU, LYM, MONO, EOS, 
BASO), modificări biochimice (UREE, CREAT, TP, ALB, 
ALKP, BIL, AMYL), temperatura la prezentare şi rata de 
succes al tratamentului.

Toate analizele sunt efectuate la maximum 30 de minute 
de la prelevare, toate rezultatele sunt validate şi determină 
începerea tratamentului. Astfel că de la depistare până la ini-
ţierea tratamentului specific nu se depăşesc 30-45 de minute. 
Suportul tehnic este reprezentat de IDEXX Lasercyte, Vettest, 
iar frotiurile sunt examinate microscopic în urma coloraţiei 
Diff-Quik. Această tehnică asigură un timp redus de procesare 
(30 de secunde) şi oferă detaliile corespunzătoare pentru a 
putea depista parazitul la nivel intraglobular.

Rezultate
Rezultatele obţinute sunt exprimate atât în valori abso-

lute, cât şi procentual. Pentru evoluţia seriei roşii, albe şi a 
parametrilor biochimici aleşi se structurează două moduri 
de evoluţie: creştere faţă de intervalul normal şi scădere. În 
cazul temperaturii corporale, se calculează o temperatură 
medie a animalelor depistate pozitiv, iar în final se stabileşte 
şi mortalitatea, şi rata de succes al tratamentului. 

Concluzii
În cazul babesiozei canine, nu toţi subiecţii pozitivi sunt 

hipertermi, doar 30% dintre aceştia fiind cu o temperatură 
mai mare de 39,4°C.

Majoritatea covârşitoare a subiecţilor pozitivi (90%) au 
manifestat trombocitopenie. Într-o măsură asemănătoare Figura 1

DVM MS MRCVS
Spitalul Veterinar  

Salvavet-Ilioara,  
București
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(86,6%) subiecţii pozitivi au manifestat anemie de diferite 
grade.

Ca indici hematologici ai liniei albe, WBC, NEU şi LYM 
suferă în proporţie mai mare un proces de diminuare valorică 
în sensul leucopeniei, neutropeniei şi limfocitopeniei decât 
creşterea valorilor acestora. Doar monocitele şi basocitele 
suferă în procente mai mari creşteri în sensul monocitozei 
şi bazocitozei (20%, respectiv 13%).

Se constată că niciodată, în babesioză, basocitele nu scad 
sub nivelul minim normal.

Eosinofilele, fiind cunoscute pentru răspunsul lor în afec-
ţiunile parazitare, se pare că în procent mai ridicat (10% 
faţă de 6,6%) scad, înregistrându-se eosinopenie. Dintre 
parametrii biochimici, doar ureea şi bilirubina suferă doar 
creşteri ale valorilor în procente similare (61%) pe când 
ALKP (fosfataza alcalină) suferă acelaşi tip de evoluţie, dar 
în procent mai mic (38%).

TP (proteinele totale) înregistrează doar scăderi (33%), 
niciodată creşteri. Mortalitatea depistată de acest studiu este 
de 10%, rezultând o rată de succes a tratamentului de 90%.

În condiţiile date, luând în consideraţie procentele mai mari 
de 50% pentru modificare în creştere/scădere ori absenţa 
creşterii/scăderii (0%), profilul metabolic al unui pacient cu 
babesioză ar trebui să arate ca în tabelul 4.   n

Indice RBC < HCT < HGB < PLT < Temperatură medie

Valoare 26/30 22/30 12/30 27/30 39°C (10/30 hipertermie)

Procent 86,6% 73,3% 40% 90% 30%

Evoluţia liniei roşii şi a trombocitelor în babesiozăTabelul 1

Evoluţia liniei albe în babesiozăTabelul 2

Evoluţia parametrilor biochimici în babesiozăTabelul 3

Aspectele marcante în babesioza caninăTabelul 4

Indice Scădere Creştere

W.B.C. 11/30  36% 4/30   13%

NEU. 6/30  20% 4/30   13%

LIM. 6/30  20% 1/30   3,3%

MONO. 4/30   13% 6/30   20%

EOS. 3/30  10% 2/30   6,6%

BASO. 0/30  0% 4/30   13%

Indice Scădere Creştere

UREE 0/30    0% 13/21    61%

CREAT. 1/21  4,7% 5/21  23%

T.P. 7/21  33% 0/21  0%

ALB. 6/17  35% 1/17  5,8%

ALK.P. 0/21  0% 8/21  38%

BIL. 0/21  0% 13/21  61%

AMIL. 1/18  5,5% 4/18  22%

Mortalitate                                             10%                                                                                                3/30

Temperatură medie 390C

PLT Trombocitopenie, 90%

RBC Anemie, 86,6%

HCT Hematocrit scăzut, 73,3%

Uree Uremie >, 61%

Bilirubină Bilirubinemie >, 61%

Fosfatază alcalină ALKP >, 38%

Proteine totale TP scăzute, 33%

Basofi le Basofi lie, 13%

Mortalitate 10%
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PURINA VETERINARY DIETS® 
GastroENteric™
PVD EN Canine – studiu de caz

Control nutriţional de succes la domiciliu 
după pancreatectomie

Istoric
Dancer este un câine castrat din rasa greyhound care are 10 ani 

și 35 kg. S-a prezentat la Spitalul Veterinar din Pennsylvania după 
două zile de vomă și anorexie și a fost supus unei serii de teste. 

La internare, Dancer avea temperatura 39,1 ºC, frecvența cardiacă 
120 bătăi pe minut și gâfâia. La examenul fizic prezenta dureri abdo-
minale și pupilele dilatate. Dancer se mișca dificil. Cu toate acestea, 
restul controlului fizic nu a indicat nimic deosebit. 

Rezultatele inițiale de laborator (analizele de sânge și de urină) s-au 
încadrat în limitele normale. Radiografiile abdominale nu au indicat 
prea multe detalii în zona cranială a abdomenului. S-a efectuat o eco-
grafie abdominală, dar aceasta a oferit puține informații suplimentare 
pentru stabilirea diagnosticului. 

Ziua 2: Dancer a continuat să prezinte semne de durere abdominală 
și împotrivire la mișcare. Oricum, episoadele de vomă s-au diminuat. 
O a doua ecografie a dezvăluit în final dovezi ale unei pancreatite 
necrozante severe. În ciuda terapiei de susținere în curs, incluzând 
medicație analgezică, comportamentul lui Dancer indica accentuarea 
durerii abdominale. 

Ziua 3: S-a recurs la o pancreatectomie parțială de lob stâng pentru 
a îndepărta zona afectată a pancreasului lui Dancer. În plus, s-a recurs la 
aplicarea unei sonde prin jejunostomă pentru hrănire enterală. Dancer 
și-a revenit din anestezie fără complicații. 

Ziua 4: A patra zi de îngrijire a constat în terapie de susținere și 
hrănire enterală. Dancer părea să fie în stare stabilă.

Ziua 5-8: În cursul următoarelor trei zile, semnele de durere ab-
dominală au revenit. Lui Dancer i s-au administrat medicamente 
împotriva durerii pentru a-i ameliora simptomele și a rămas pe nutriție 
enterală. S-a efectuat o a treia ecografie abdominală, de această dată 
evidențiindu-se o inflamație severă a lobului drept al pancreasului, cu 
efuziune abdominală moderată.

Ziua 9: S-a efectuat o a doua intervenție chirurgicală pentru înde-
părtarea completă a pancreasului lui Dancer, ca și a regiunii superioare 
a duodenului și a mijlocului pancreasului. După operație, revenirea din 
anestezie a fost fără complicații.

Ziua 10-17: Din nou Dancer a primit terapie de susținere, analge-
zice și nutriție enterală. În plus, a necesitat suplimentare cu insulină, 
enzime pancreatice și cobalamină.

Ziua 18: Dancer și-a revenit după operație, iar hrănirea ente-
rală a fost întreruptă. Lui Dancer i-a fost administrată o serie de 
diete comerciale care conțineau proteine combinate cu enzime 
pancreatice. Cu toate acestea, pacientul a înregistrat episoade 

de vomă severă după fiecare dintre acestea. În final, lui Dancer 
i s-a administrat Purina Veterinary Diets™ EN GastroENteric™ 
Formula Canină. EN furnizează o parte din grăsimile din dietă 
sub formă de trigliceride cu catenă medie (TCM). TCM trec cu 
ușurință din tubul digestiv în fluxul sangvin, de unde pot fi 
valorificate de catre organism. S-a sperat că TCM vor scădea 
solicitatrea organismului lui Dancear și-i vor permite să se 
hrănească. Inițial, s-a confruntat cu câteva vărsături, dar după 
câteva zile starea lui s-a îmbunătățit și a tolerat dieta foarte bine. 
A fost externat, iar proprietarilor li s-a recomandat să continue 
cu EN și medicația prescrisă.

Șase luni mai târziu, Dancer s-a întors la Spitatlul Veterinar al 
Universității Pennsylvania pentru control. Progresul înregistrat a 
fost foarte încurajator. 

Concluzie
În lipsa sursei naturale de enzime pancreatice, Dancer trebuie să 

se bazeze pe suplimente și o dietă ușor digerabilă și ușor de absor-
bit, cum este Purina Veterinary Diets EN GastroENteric Formula 
Canină. EN cu TCM îi oferă lui Dancer o dietă rapid digestibilă 
și o sursă de energie în timp ce îi satisface necesarul nutrițional. 
Din fericire pentru familia lui Dancer, EN l-a ajutat să aibă o viață 
normală în continuare.

Tonatiuh  
Melgarejo

D.V.M., sp.,M.S., Ph.D.
Internal Medicine, Dept. of 

Clinical Studies,
University of Pennsylvania 

Ecografie 
înaintea primei 
operații Ecografie înaintea primei operații



PURINA 
VETERINARY DIETS®  
lansează Feline EN™ 

Nestlé Purina și-a extins recent gama de diete feline cu lansarea 
Feline GastroENteric™. Această nouă formulă conține cea mai 
avansată abordare a gestionării pacienților felini cu diaree și s-a 
demonstrat clinic o îmbunătățire a stării chiar și în cele mai dificile 
cazuri GI. 

Într-un studiu clinic, pisicile diagnosticate cu diaree severă și 
cronică și care nu răspund la alte diete și tratamente standard 
au fost hrănite cu Feline EN™ într-un studiu încrucișat. În unele 
cazuri, pisicile au suferit de diaree o perioadă de până la câţiva ani 
și totuși, după mai puțin de patru săptămâni în care au fost hrănite 
cu Feline EN™, pentru prima dată aceste pisici au înregistrat o 
îmbunătățire semnificativă a scorului fecal.

Feline EN™ conține cele mai noi date științifice referitoare la 
susținerea nutrițională a cazurilor GI feline. Un număr limitat de 
surse antigenice reduc în mod semnificativ încărcătura antigenică. 
Simptomele GI fiind prezente în 10-15% din cazurile de alergii 
alimentare și în 35-50% din cazurile de afecţiuni inflamatorii ale 
intestinului la pisici, este foarte probabil să se datoreze alimentației. 
Soluționarea clinică a unora dintre aceste cazuri poate fi reprezentată 
de hrănirea pisicii cu noul Feline EN™ și, astfel, sunt evitați alergenii 
incriminați. Inulina pură, un prebiotic ce stimulează creșterea bac-
teriilor benefice și îmbunătățește balanța microflorei intestinale, 
susține, de asemenea, din punct de vedere nutrițional colonocitele, 
fiind supusă fermentării de către bacteriile de la nivelul colonului, 
care produc acizi grași cu lanț scurt. Nivelurile ridicate de energie 
susțin redobândirea greutății corporale în timpul convalescenței GI 
și asigură o palatabilitate excelentă. Până de curând nu au fost date 
care să susțină recomandarea de grăsime în dieta pisicilor cu diaree 
cronică, nespecifică. Oricum, Nestlé Purina a demonstrat într-un 
dublu test clinic orb cu pisici cu diaree cronică, în care a comparat 
efectele grăsimilor scăzute (24% din calorii) versus grăsimi ridicate 
(45% din calorii), că încărcătura în grăsimi a dietei nu influențează 
rezultatele. Această descoperire este foarte importantă din moment 
ce digestibilitatea dietei este un factor critic și creșterea nivelului de 
grăsimi reduce dependența de caloriile provenite din carbohidrați, 
astfel crescând digestibilitatea dietei per ansamblu. Și în cele din 
urmă, diareea fiind a doua afecțiune după bolile respiratorii cu care 
medicii veterinari se confruntă la puii de pisică, Feline EN™ a fost 
concepută astfel încât să ofere soluția nutrițională pentru puii de 
pisică cu diaree - extrem de folositoare în cazul puilor de pisică ce 
prezintă diaree nespecifică.

În plus, PURINA VETERINARY DIETS® este o gamă de diete 
veterinare care poate susține din punct de vedere nutrițional 
toate problemele GI feline. Pe lângă Feline EN™, gama conține 
și Feline HA™ o dietă hidrolizată pentru diagnosticarea și con-
trolarea adevăratelor alergii alimentare și a cazurilor grave de 
Afecțiuni Inflamatorii Intestinale.   n

O soluţie demonstrată clinic  
pentru toate cazurile de diaree felină

Noul dumneavoastră aliat  
în controlarea nutriţională  
a afecţiunilor GI la feline
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Tratamentul şi prevenţia  
transmiterii verticale  

a Toxocara cati la pisici

This study aimed to determine the efficacy of 
emodepside 2.14 %/praziquantel 8.58 % topical solution 
(Profender®, Bayer) in the prevention and treatment 
of lactogenic Toxocara cati infections. Eight pregnant 
cats were orally infected with T. cati eggs during late 
pregnancy. Four queens were treated on day 60 post 
conception and four queens were left untreated. The 
kittens of two untreated queens were treated 28 days 
after birth. The two other negative control litters 
were left untreated. The efficacy of emodepside was 
determined by faecal egg counts. While faecal samples 
of queens and litters in the control group became 
positive for T. cati, egg shedding was completely 
prevented in all four treated queens, in their litters and 
in the kittens from the two litters which were treated 
four weeks after birth. The untreated mothers of the 
latter stayed also coproscopically negative, which might 
be explained by an oral uptake of emodepside through 
grooming. The treatment was well tolerated by pregnant 
queens as well as by four-weeks-old kittens. To our 
knowledge, this is the first publication that focuses on 
the prevention of lactogenic transmission of T. cati.
Keywords: emodepside, praziquantel, 
lactogenic infections, Toxocara cati

Obiectivul acestui studiu este de a determina eficacitatea 
emodepsidei 2,14%/praziquantel 8,58% soluţie topică 
(Profender®, Bayer) în prevenţia şi tratamentul infecţiilor 
lactogene cu Toxocara cati. Opt pisici gestante au fost infestate 
pe cale orală cu ouă de T. cati în ultima perioadă de gestaţie. 
Patru pisici-mame au fost tratate în ziua 60 post-concepţie, 
iar celelalte patru au fost lăsate netratate. Pisoii a două dintre 
pisicile rămase netratate au fost trataţi la 28 de zile de la 
fătare. Celelalte două rânduri de pui, controlul negativ, au fost 
lăsaţi netrataţi. Eficacitatea emodepsidei a fost determinată pe 
baza numărului de ouă din fecale. În timp ce probele de fecale 
ale pisicilor-mame şi puilor din grupul de control au devenit 
pozitive pentru T. cati, eliminarea ouălor a fost prevenită 
complet la toate cele patru pisici-mame tratate, la puii lor 
şi la cele două rânduri de pui care au fost trataţi la patru 
săptămâni de la fătare. Mamele netratate ale pisoilor din a 
doua categorie au rămas de asemenea negative coproscopic, 
ceea ce se poate explica prin ingerarea emodepsidei în timpul 
îngrijirii blănii. Tratamentul a fost bine tolerat de femelele 
gestante, ca şi de pisoii cu vârsta de patru săptămâni. Conform 
cunoştinţelor noastre, aceasta este prima publicaţie care se 
concentrează asupra prevenţiei transmiterii lactogene a T. cati.
Cuvinte-cheie: emodepsidă, praziquantel, 
infecţiilor lactogene, Toxocara cati
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Introducere
Toxocara cati (Nematoda: Ascaridoidea) este cel mai frecvent 

întâlnit helmint intestinal la pisicile din întreaga lume (figura 
1). Pisicile se pot infesta cu T. cati fie prin ingerarea ouălor, 
fie prin ingerarea gazdelor paratenice care adăpostesc larvele 
de T. cati, fie prin transmiterea lactogenă, prin care larvele 
sunt transmise prin lapte de la pisica-mamă la puii alăptaţi 
(figura 2). Nu sunt observate infestări prenatale (Coati et al. 
2004; Swerczek et al. 1971).

Deşi este diagnosticată mai puţin frecvent, T. cati poa-
te determina toxocaroza umană, la fel ca Toxocara canis. 
După ingerarea ouălor de T. cati, oamenii pot dezvolta 
larva migrans viscerală sau oculară (Overgaauw 1997). 
Investigaţii recente au relevat prevalenţa crescută a T. 
cati, nu doar la pisicile fără stăpân, dar şi la pisicile de 
casă (tabelul 1). Pe lângă măsurile de igienă, efectuarea 
frecventă a unui tratament antihelmintic constituie prin-

cipala strategie de luptă împotriva riscului de transmitere 
zoonotică. Numeroase substanţe ca moxidectină, selamec-
tină, fenbendazol, f lubendazol, piperazină, milbemicină 
şi pirantel au demonstrat siguranţă şi eficacitate în tra-
tamentul infestărilor cu ascarizi. Spre deosebire de câini, 
la care studiile diverse s-au concentrat asupra prevenţiei 
infestărilor neonatale cu T. canis (Kraemer et al., 2006), nu 
există date privind tratamentul pisicilor gestante pentru 
prevenţia transmiterii lactogene a T. cati. Scopul acestui 
studiu a fost de a evalua eficacitatea emodepsidei, un nou 
agent antihelmintic din clasa ciclooctadepsipeptidelor, în 
prevenţia infestărilor lactogene cu T. cati, şi de a evalua 
tolerabilitatea şi eficacitatea acesteia la pisoii tineri in-
festaţi cu T. cati de la pisica-mamă.

Forma farmaceutică investigată în cadrul acestui studiu 
este o soluţie pentru aplicare cutanată (spot-on) care conţine 
emodepsidă şi praziquantel.

(cu o soluţie pentru aplicare cutanată  
pe bază de emodepsid/praziquantel)

parazitologie
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Materiale şi metode
Animale experimentale
În acest studiu au fost incluse opt pisici femele (rasa do-

mestică cu păr scurt), cu vârste între 3 şi 9 ani, provenind din 
colonia de pisici a Institutului de Parazitologie, Universitatea 
de Medicină Veterinară Hanovra. Pisicile-mame şi puii lor au 
fost adăpostiţi individual în felise interioare, pavate cu gresie, 
cu suprafaţa de cel puţin 3,5 m2. Felisele au fost curăţate cu 
apă fierbinte la temperatura de 60-80°C şi dezinfectate cu 
crezol (Neopredisan®, Menno Chemie) în mod regulat. Pisicile 
au primit dietă standard (Mature 8/0®, Royal Canin), au avut 
acces nelimitat la apă şi au primit jucării pentru crearea unui 
mediu plăcut, ca şi îngrijirea zilnică efectuată de persoane 
specializate. Împerecherea, parturiţia şi îngrijirea puilor 
s-au desfăşurat în condiţii naturale. Studiul a cuprins mai 
multe sezoane de împerechere. De fiecare dată când o pisică 
din colonie prezenta semnele estrului, era adus un mascul. 
Ziua următoare zilei în care s-a produs împerecherea a fost 
definită ca prima zi a concepţiei ipotetice (ziua de studiu, 
60). Concepţia a fost confirmată prin măsurarea nivelului 
de progesteron la scurt timp după împerechere, iar numărul 
şi viabilitatea fetuşilor a fost determinat prin examinarea 
ecografică la aproximativ patru săptămâni de la împerechere. 
Pisoii au stat împreună cu mamele lor timp de opt săptămâni 
de la fătare.

Observaţii medicale
Îngrijitorii animalelor au efectuat observaţii medicale 

zilnice. Examenul clinic al pisicilor-mamă a fost efectuat 
de medicul veterinar înainte de împerechere şi în ziua 
dinaintea tratamentului. Pisoii au fost examinaţi clinic 
la una-două zile post-partum şi în ziua dinaintea trata-
mentului. Evaluări clinice (sistemice şi la locul aplicării 
soluţiei pentru aplicare cutanată) au fost efectuate asupra 
pisicilor tratate înaintea tratamentului, la 3 şi la 24 de 
ore post-tratament şi ulterior, o dată pe săptămână timp 
de patru săptămâni după tratament, pentru detectarea 
oricăror evenimente adverse. Pisicile au fost cântărite 
înainte de tratament.

Infestări experimentale
Ouă de Toxocara cati au fost recuperate din fecalele unei 

pisici infestate în mod experimental. Tulpina utilizată a fost 
izolată din teren în nordul Germaniei, în 1995. Ouăle au fost 
incubate la 25°C timp de şase săptămâni şi ulterior păstrate 
în vase Petri în apă de la robinet la 4°C, până la aplicare. 
Înainte de infestare, viabilitatea larvelor a fost verificată la 
microscop. Începând din ziua 50 de la concepţia ipotetică, 
fiecare femelă gestantă a fost infestată zilnic cu aproximativ 
2.000 de ouă de T. cati, timp de 11 zile consecutive (zilele de 
studiu de la -10 la 0). Ouăle au fost suspendate în apă de la 
robinet şi aplicate oral, cu o seringă.

Repartizare şi tratament
Repartizarea pe grupe şi tratamente este rezumată în 

tabelul 2. Opt pisici au fost repartizate în grupele A şi B, cu 
patru pisici în fiecare grupă. Animalele din grupa A au fost 
tratate timp de 60 de zile de la concepţia ipotetică (ziua de 
studiu 0, cu 5 zile înainte de ziua anticipată pentru partu-
riţie). Pisicile din grupa B au servit drept grupă de control, 
netratată. După fătare, pisicile-mame şi puii din grupa B au 
fost împărţite în continuare în grupele B1 şi B2, cu câte două 
pisici-mame şi puii lor în fiecare grupă. Pisoii din grupa B1 
au fost trataţi la 28 de zile de la fătare, iar pisoii din grupa 
B2 au fost lăsaţi netrataţi. Pentru a avea un număr rezonabil 
de pisoi în grupele de studiu B1 şi B2, repartizarea pisicilor-
mame în grupele A şi B nu s-a făcut aleatoriu.

Acolo unde a fost posibil, pisicile-mame cu un număr de 
pui mai mare anticipat la diagnosticul ecografic (n >3) au 
fost repartizate în grupa B. Pisicile-mame din grupa A au 
fost tratate cu Profender® soluţie pentru aplicare cutanată 
într-o doză minimă de 3 mg emodepsidă/kg corp şi 12 mg 
praziquantel/kg corp, conform instrucţiunilor de pe etichetă 
ale fabricantului. Pisoii din grupa B1 au fost trataţi cu cea 
mai mică pipetă disponibilă (interval de greutate corporală 
între 0,5 şi 2,5 kg/corp), cu excepţia unui singur pisoi care 
nu a avut greutatea corporală minimă de 0,5 kg la momentul 
tratamentului. Pisoii au fost separaţi unii de alţii şi de mama 
lor timp de patru ore după tratament.

Figura 2. Ciclul de viață al Toxocara catiFigura 1. Adulți de Toxocara cati în intestinul subțire al unei pisici
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Examinări parazitologice
Probele de fecale de la pisicile-mame şi pisoi au fost exa-

minate utilizând o metodă cantitativă (Wetzel 1951), care 
a furnizat un parametru de măsurare a numărului de ouă 
de paraziţi la gramul de fecale (EPG, egg per gram). Înainte 
de infestare, de la pisicile-mame au fost recoltate trei probe 
de fecale, pentru a demonstra absenţa infestării cu T. cati. 
Recoltarea de la pisicile-mame a început cel mai târziu la 30 
de zile de la fătare. Recoltarea de la pisoi a început imediat ce 
mama a încetat să mai îndepărteze fecalele în timpul îngrijirii 
pisoilor. Acest lucru a fost posibil la 35 de zile de la fătare, cel 
mai târziu. Recoltarea a fost efectuată şapte zile pe săptămână, 
până la 56 de zile de la fătare. Probele de fecale ale pisoilor 
au fost grupate în funcţie de rândurile de pisoi.

Rezultate
Stabilirea infestărilor manifeste cu T. cati la animalele 

din grupa de control
Infestarea acută în ultima perioadă de gestaţie a determi-

nat infestări manifeste la ambele pisici-mame din grupa de 
studiu B2 şi la cei opt pisoi ai acestora. Una dintre pisicile-
mame a devenit pozitivă coproscopic la 50 de zile de la prima 
inoculare. Puii acesteia au devenit pozitivi la 36 de zile de la 
fătare. Eliminarea ouălor la cealaltă pisică-mamă a început 
la 59 de zile de la prima inoculare cu T. cati. Pisoii celei de 
a doua pisici-mame au devenit pozitivi coproscopic la 50 de 
zile de la fătare. Numărul EPG a atins maximum 22.233. 
Toate pisicile din grupa de control au rămas clinic sănătoase 
în timpul desfăşurării studiului.

Incidenţa Toxocara cati relevată în studii variateTabelul 1

Data studiului 
sau 

anul publicării (a)
Ţara Populaţia studiată (n) Incidenţa Referinţă

2005-2006 Iran Pisici fără stăpân, post-mortem (114) 42,6% Mohammad et al., 2007 

2006 Qatar Pisici fără stăpân, post-mortem (488) 0,8% Abu-Madi et al., 2008

2004-2005 Australia 
Pisici de adăpost, probe de fecale (491) 4,9% 

Palmer et al., 2008 
Pisici care au vizitat clinica veterinară, probe de fecale (572) 1,7% 

2004 Iran Pisici fără stăpân, post-mortem (100) 44% Sharif et al., 2007 

1996-2003 Chile Pisici care au vizitat clinica veterinară, probe de fecale (230) 10% Lopez et al., 2006 

2004a Spania

Pisici fără stăpân, probe de fecale (231) 20,3%

Miro et al., 2004 Pisici de fermă, probe de fecale (48) 25%

Pisici de casă, probe de fecale (103) 10,7% 

2004a SUA Pisici sălbatice, probe de fecale (100)
Pisici de casă, probe de fecale (76) 

21%
18% Nutter et al., 2004 

1998-2002 Germania Probe la laboratorul de diagnostic (441) 3,9% Epe et al., 2004 

1999-2002 Germania Probe la laboratorul de diagnostic (3167) 6,4% Barutzki and Schaper, 2003 

2006-2007 Germania Pisici sosite la adăpost, probe de fecale (837) 27,7% Rohen, 2009 

2004a Brazilia Pisici fără stăpân şi pisici de adăpost, probe de fecale (135) 25,2% Labarthe et al., 2004 

2004a Olanda Pisici de adăpost, probe de fecale (305) 28,2% Robben et al., 2004 

2003a Mexic Pisici de casă din Mexico City, probe de fecale (520) 42,5% Martinez-Barbabosa et al., 2003 
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Prevenţia transmiterii lactogene a T. cati cu Profender® 
soluţie pentru aplicare cutanată

Patru pisici-mame din grupa de studiu A au fost tratate 
cu soluţie topică pentru aplicare cutanată cu 5 zile înainte 
de ziua anticipată pentru parturiţie. În retrospectivă, două 
pisici-mame au fost tratate timp de cinci zile şi alte două pisici-
mame au fost tratate timp de şase zile înainte de parturiţie. 
Tratamentul a fost bine tolerat de pisicile gestante. Nu s-au 
detectat reacţii adverse sistemice sau locale. Perioada de 
gestaţia a fost normală fiziologic şi nu a existat nici un semn 
al influenţei negative a tratamentului asupra fetuşilor. Cu 
excepţia unui pisoi care a suferit o fractură de humerus din 
cauza unui accident, la pisoi nu au fost detectate anomalii. 
Niciuna dintre pisicile-mame nu a dezvoltat o infestare ma-
nifestă cu T. cati până la finalul studiului (la 56 de zile de la 
parturiţie). Pisicile-mame din grupa A au fătat în total zece 
pisoi. Toate rândurile de pisoi au rămas negativi coproscopic 
pe toată durata studiului.

Toleranţa şi eficacitatea Profender® soluţie pentru 
aplicare cutanată la pisoii cu vârsta de patru săptămâni

În grupa de studiu B1, şase pisoi în total au fost trataţi 
cu Profender® soluţie pentru aplicare cutanată la 28 de zile 
de la fătare. Niciunul dintre aceşti pisoi nu a dezvoltat o 
infestare manifestă cu T. cati până la finalul studiului (la 56 
de zile de la parturiţie). Pisoii au fost trataţi pentru o gre-
utate corporală de 0,51 kg, 0,47 kg, 0,39 kg, 0,44 kg, 0,42 
kg şi 0,39 kg. Tratamentul a fost bine tolerat de toţi cei şase 
pisoi. Nu s-au observat reacţii adverse locale sau sistemice. 
Pisoii s-au dezvoltat normal, fără dovezi de întârziere sau de 
afectare a creşterii. Cu excepţia unei pisici-mame din grupul 
de control negativ care a fătat doi pisoi morţi, în grupa de 
studiu B1 nu au fost detectate anomalii. Cele două mame 
ale pisoilor trataţi au rămas negative coproscopic pe toată 
durata studiului.

Discuţie
Primul obiectiv al acestui studiu a fost de a determina 

eficacitatea emodepsidei în prevenţia infecţiilor lactogene 
cu T. cati, administrată ca soluţie pentru aplicare cutanată în 
asociere cu praziquantel (Profender® soluţie pentru aplicare 
cutanată) la pisicile-mamă cu infestare acută cu T. cati. Efi-
cacitatea metodei de infestare utilizate în acest studiu a fost 

demonstrată anterior, prin producerea unei infestări acute 
cu T. cati la pisicile-mame şi pisoi infestaţi prin transmitere 
verticală (Coati et al., 2004). În acest studiu, două pisici-mame 
şi puii lor au servit drept grupă de control, netratată. Atât 
pisicile, cât şi puii lor, au dezvoltat infestări cu T. cati, ceea ce 
a demonstrat funcţionalitatea metodei de infestare.

În grupa de studiu A, s-a putut demonstra că un tratament 
topic cu Profender® soluţie pentru aplicare cutanată în ultima 
perioadă de gestaţie (cu 5 sau 6 zile înainte de parturiţie) a 
prevenit în totalitate eliminarea ouălor la patru pisici-mame şi 
la cei zece pisoi ai lor. Pentru a proteja animalele, eficacitatea 
a fost determinată pe baza numărului de ouă din fecale. Nu 
s-au efectuat necropsii ale pisoilor sau îndepărtarea şi exa-
minarea glandelor mamare ale pisicilor-mame, nici examinări 
ale probelor de lapte. Pe lângă aceasta, parturiţia şi îngrijirea 
puilor s-au desfăşurat în condiţii naturale. Cu excepţia pisoilor 
trataţi care au fost separaţi de mama lor timp de patru ore 
după tratament, mamele şi puii nu au mai fost separaţi. De 
aceea, designul de studiu nu ne permite să tragem concluzia 
că absenţa infestărilor manifeste cu T. cati la pisoii mamelor 
tratate este în mod exclusiv bazată pe eliminarea larvelor de 
pisica-mamă. Pe lângă posibilitatea de ingerare pe cale orală 
a substanţei active prin lapte, modalitatea de tratament 
(aplicare cutanată) permite transmiterea substanţei de la 
mamă la pisoi în timpul îngrijirii acestora. Deşi tehnica pa-
razitologică utilizată în acest studiu nu poate dovedi că nu a 
apărut transmiterea verticală, pare improbabil ca prevenţia 
eliminării ouălor la pisoi să fie rezultatul activităţii emodep-
sidei la pisoi, după o transmitere verticală a larvelor. Se ştie 
că larvele sunt deja transmise în primele cinci zile de creştere 
a puilor (Swerczek et al., 1971). De aceea, pare nerealist ca 
substanţa activă în concentraţii suficient de ridicate pentru 
a distruge larvele de la pisoi să fi fost transmisă prin lapte, 
înainte ca distrugerea larvelor de T. cati să se producă în 
interiorul glandelor mamare. În ceea ce priveşte transferul 
substanţei prin contact, pare credibil ca lingerea blănii unui 
animal tratat să determine o ingerare a emodepsidei în con-
centraţii suficient de ridicate pentru a elimina o infestare 
existentă (vezi mai jos). Cu toate acestea, pare improbabil 
că aceasta a fost modalitatea de acţiune în grupa de studiu 
A, deoarece comportamentul de îngrijire apare în principal 
în direcţia pisoilor. Împreună cu faptul că studii aprobate 
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2004a Brazilia Pisici fără stăpân şi pisici de adăpost, probe de fecale (135) 25,2% Labarthe et al., 2004 

2004a Olanda Pisici de adăpost, probe de fecale (305) 28,2% Robben et al., 2004 

2003a Mexic Pisici de casă din Mexico City, probe de fecale (520) 42,5% Martinez-Barbabosa et al., 2003 

Repartizarea pe grupe şi numărul de ouă din fecaleTabelul 2

Grupa de studiu Pisica-mamă Nr. de pisoi Stadiul de tratament EPG

A

1 2

pisica-mamă Negativ 
la pisicile-mame şi pisoi

2 2

3 2

4 4

B1
5 4

pisoi Negativ 
la pisicile-mame şi pisoi6 2

B2
7 3

niciunul Pozitiv 
la pisicile-mame şi pisoi8 5
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pentru Profender® soluţie pentru aplicare orală a demonstrat 
o eficacitate ridicată a emodepsidei asupra larvelor de T. cati 
(Reinemeyer et al., 2005) şi dat fiind că forma farmaceutică 
nu este indicată doar pentru stadiile adulte ale T. cati, ci şi 
pentru larvele în stadiul al treilea şi al patrulea şi adulţii 
nematuri, o prevenţie a transmiterii verticale a T. cati pare 
a fi probabilă. 

Al doilea obiectiv al acestui studiu a fost de a obţine date 
privind eficacitatea şi toleranţa unui tratament cu emodep-
sidă/praziquantel la pisoii cu vârsta de patru săptămâni. 
Şase pisoi din grupa de studiu B1 au fost trataţi cu pipeta 
cu Profender® soluţie pentru aplicare cutanată la 28 de zile 
de la fătare (intervalul de greutate corporală 0,5-2,5 kg). 
Tratamentul a fost bine tolerat de toţi pisoii. Toate valorile 
EPG au fost egale cu zero până la finalul studiului (ziua 56 
de la fătare). Mamele acestor pisoi au rămas de asemenea 
negative coproscopic, ceea ce se poate explica prin ingerarea 
emodepsidei în timpul îngrijirii blănii. Deşi pisoii au fost 
separaţi de pisicile-mame timp de patru ore după tratament, 
este posibil ca acest interval să nu fi fost suficient de lung 
pentru o asimilare completă a substanţei active şi pentru 
prevenţia ulterioară a transmiterii la mame.

Conform cunoştinţelor noastre, aceasta este prima pu-
blicaţie care se concentrează asupra prevenţiei transmiterii 
lactogene a T. cati. Până în prezent, niciunul dintre agenţii 
antihelmintici pentru pisici înregistraţi nu are indicaţia 
pentru prevenţia transmiterii verticale. Luând în consideraţie 
faptul că acest studiu a fost efectuat în condiţii de laborator şi 
că pentru infestarea pisicilor-mame au fost alese doze mari, 
rezultatele noastre privind eliminarea masivă a ouălor la 
animalele de control, ca şi ratele de recuperare a larvelor de 
la pisoii infestaţi prin transmitere verticală observate în alte 
studii (Coati et al., 2004; Swerczek et al., 1971) au condus la 
concluzia că transmiterea lactogenă constituie o strategie de 
supravieţuire a parazitului. Deşi numărul de animale din stu-
diul prezentat aici a fost scăzut, există dovezi puternice că un 
tratament unic al pisicii-mame cu Profender® soluţie pentru 

aplicare cutanată în ultima perioadă de gestaţie poate preveni 
transmiterea lactogenă a T. cati la pisoi şi poate fi considerat 
un instrument util în controlul strategic al parazitului. 

Precizări
Toate experimentele la animale au fost efectuate în con-

formitate cu Codul Naţional German pentru Protecţia Ani-
malelor (Tierschutzgesetz), publicat în mai 2006 (versiunea 
din decembrie 2007). Acest studiu a fost finanţat de Bayer 
Animal Health GmbH.   n
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Aspecte etiopatogenetice 
în Dirofilarioza canină

Heartworm etiopathogenesis is not  yet fully known, it still 
realize studies leading to a better understanding of the 
parasite and pathophysiological mechanisms of disease. 
Heartworm canine disease is general known in the world, it is 
gradually spreading from sub-tropical regions to temperate 
climates. The climate and genetic parasite adaptation and 
also the intermediate hosts in the recent years led to the 
enlargement of heartworm endemic maps. The tourism, 
the international competitions, the weather changes, 
the frequent rains and flooding have contributed to the 
increase incidence of heartworm disease in Romania. Closer 
collaboration is needed between veterinarians from different 
endemic areas for a better understanding of the epidemiology 
of heartworm disease and for more efficiently control of 
the infection risks to animal health and even human.
Keywords: etiopathogenesis, heartworm canine 
disease, parasite, epidemiology, infection

Etiopatogeneza dirofilariozei nu este încă pe deplin cunoscută. 
La ora actuală 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 răspândindu-se progresiv din regiunile subtropicale către 
zonele cu climă temperată. Adaptarea climatică şi genetică 
a parazitului şi a gazdei intermediare a condus în ultimii 
ani la lărgirea hărţilor endemice ale Dirofilariozei. Turismul, 
concursurile internaţionale, modificările climaterice, ploile 
şi inundaţiile frecvente au contribuit la creşterea incidenţei 
Dirofilariozei pe teritoriul României. Este necesară o colaborare 
mai strânsă între medicii veterinari din zone endemice 
diferite pentru o înţelegere mai bună a epidemiologiei 
dirofilariozei şi pentru a controla mai eficient riscurile 
infecţiei pentru sănătatea animalelor şi chiar a omului.
Cuvinte-cheie: etiopatogeneză, dirofilarioză 
canină, parazit, epidemiologie, infecţie

Abstract Rezumat

Introducere
Dirofilarioza este o boală parazitară a arterelor pul-

monare cauzată de nematodul Dirofilaria immitis (Leidy 
1856).

Câinele este considerat principala gazdă definitivă a 
parazitului, totuşi Dirofilaria immitis infestează şi pisicile 
domestice, dar şi animalele sălbatice (câinii sălbatici, pi-
sicile sălbatice, vulpea, lupul, coiotul etc.) şi chiar omul. 
De interes pentru practicianul veterinar sunt Dirofilarioza 
canină şi felină. Există diferenţe între cele două specii în 
ceea ce priveşte aspectele clinice, diagnosticul, tratamentul 
şi prognosticul şi de aceea se studiază separat.

Ciclul de viaţă
Adulţii masculi (15-18 cm lungime) şi femele (25-30 cm 

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

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

Vectorii Dirofilariozei sunt reprezentaţi de ţânţari, 
aceştia în timpul hrănirii se infestează cu microfilarii (L1) 
care, în decursul a 8-17 zile se transformă în L2 şi apoi în 
L3 (larvă infectantă). Transformarea L1 în L3 în ţânţar 
este condiţionată de temperatura mediului încojurător 
(mai mare de 14°C) şi este favorizată de prezenţa bacteriei 
simbionte Wolbachia pipientis.

Transmiterea L3 de la ţânţar la gazda definitivă se face 
o dată cu hrănirea ţânţarului (acesta poate inocula în jur 
de 10 larve o dată). În ţesutul conjunctiv subcutanat, ţe-

sutul adipos şi ţesutul muscular al gazdei definitive L3 se 
transformă în L5 (1-2 cm) denumită şi adult imatur. Acest 
adult imatur este capabil să migreze în sistemul vascular şi 
de aici către inimă şi plămâni unde se localizează şi suferă 
maturarea finală.

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

Nu toţi câinii infectaţi devin microfilaremici (în infestaţii 
unisex, în cazul administrării de medicamente ce induc 
sterilitate femelelor de Dirofilaria, în situaţiile individua-
le de apariţie a unor reacţii imunomediate ce conduc la 
moartea microfilariilor).

Nu toate microfilariile găsite în sângele câinilor sunt de 
Dirofilaria immitis (Acantocheilonema reconditum, Dirofila-
ria repens, Dipetalonema dracunculoides şi, extrem de rar, 
Dipetalonema grassi).

Adulţii de Dirofilaria immitis trăiesc între 5-7 ani.
Microfilariile transmise transplacentar sau prin hemo-

transfuzie sunt incapabile să se dezvolte în adulţi.
Wolbachia pipientis
Studii recente demonstrează prezenţa în interiorul para-

zitului a unui endosimbiont, Wolbachia pipientis, bacterie 
gram negativă, aparţinând Ordinului Rickettsiales, care se 
aseamănă cu alte bacterii ale aceluiaşi ordin (Ehrlichia spp., 
Anaplasma spp.); această bacterie deţine un rol important 
în embriogeneza parazitului, precum şi în declanşarea 
reacţiilor imunologice.

Wolbachia se regăseşte în toate stadiile ciclului de viaţă 
ale parazitului, însă, de la stadiu la stadiu, în proporţii 
diferite (în L4 concentraţie foarte mare de bacterii).

Adrian 
Rădulescu
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La adultul de Dirofilaria immitis, Wolbachia se localizează 
intracelular, în celulele hipodermale ale cordajelor laterale; 
la femelă se găseşte la nivelul ovarelor, oocitelor şi în em-
brioni. La masculi nu s-a demonstrat prezenţa Wolbachiei 
la nivelul aparatului reproducător (Sacchi et al., 2002).

Relaţia de endosimbioză nu este pe deplin cercetată, dar 
se cunosc cu certitudine următoarele:
n  prevalenţa este de 100% (toate filariile sunt purtă-

toare);
n  studiile filogenetice demonstrează prezenţa perechii 

bacterie-parazit de-a lungul evoluţiei (milioane de 
ani);

n  Wolbachia se transmite vertical, de la femelă la pro-
duşii de concepţie;

n  înlăturarea bacteriei (antibiotice, radiaţii) determină 
sterilitatea femelei şi chiar moartea acesteia.

Faptul că numărul de bacterii dintr-un parazit este în ge-
neral constant, cu excepţia perioadei de dezvoltare larvară 
(în special în stadiul L4) şi embrionară, când numărul bac-
teriilor creşte dramatic, demonstrează rolul important al 
bacteriei în dezvoltarea parazitului. Bacteria oferă anumiţi 
metaboliţi necesari proceselor de năpârlire şi dezvoltare 
embrionară şi în schimb oferă garanţia supravieţuirii şi 
transmiterii.

Pe lângă rolul important al acestei bacterii în embriogene-
za filariilor, Wolbachia poate determina reacţii inflamatorii 
sistemice severe asupra organismului parazitat. Aceste 
reacţii inflamatorii apar în momentul eliberării bacterii-
lor în circulaţie după moartea spontană sau terapeutică a 
microfilariilor sau adulţilor. Eliberarea bacteriilor se aso-
ciază cu producţia de citokine proinflamatorii, neutrofilie 
şi creşterea imunoglobulinelor specifice. Molecula care 
determină răspuns imunologic a fost identificată ca fiind 
o proteină de suprafaţă (WSP).

Mecanisme fiziopatologice
Severitatea patologiei cardiopulmonare la câine este de-

terminată de numărul de viermi, durata infecţiei, răspunsul 
imun al gazdei, precum şi de nivelul de activitate al gazdei 
(câinii activi dezvoltă mai rapid şi mai sever patologie).

Proliferarea miointimală viloasă
Prin prezenţa lor în arterele pulmonare viermii adulţi 

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

musculare fine şi depozite de colagen ducând la proliferarea 
miointimală viloasă. Denudările endoteliale favorizează 
trombozele şi induc reacţii inflamatorii locale însoţite de 
edem perivascular. Toate acestea conduc în final la reduce-
rea lumenului arterelor pulmonare, la creşterea rezistenţei 
periferice şi la iniţierea hipertensiunii pulmonare. Odata 
instalată, hipertensiunea pulmonară conduce secundar la 
hipertrofia ventriculară dreaptă, insuficienţă tricuspidiană 
şi insuficienţă cardiacă dreaptă.

Distrucţia imunomediată a microfilariilor
În unele cazuri individuale apare o reacţie imunomediată 

puternică care are drept rezultat distrucţia microfilariilor 
la nivelul capilarelor pulmonare, conducând la amicrofi-
laremie sau forma ocultă de Dirofilarioză. Aceste cazuri 
sunt asociate frecvent cu o patologie pulmonară severă. 

Datorită reacţiei de hipersensibilitate rezultă o puternică 
reacţie inflamatorie la nivel pulmonar denumită Pneumonie 
alergică sau Pneumonie eozinofilică.

O altă afecţiune pulmonară asociată Dirofilariozei este 
Granulomatoza pulmonară eozinofilică mai rar întâlnită şi 
mai puţin cunoscută (se presupune că microfilariile de la 
nivelul arterelor pulmonare sunt înconjurate de neutrofile 
şi eozinofile formând granuloame).

Moartea viermilor adulţi
Moartea adulţilor spontană sau terapeutică poate preci-

pita sau înrăutaţi semnele clinice, poate produce sau agrava 
hipertensiunea pulmonară, insuficienţa cardiacă dreaptă, 
rareori poate provoca infarcte pulmonare.

După moarte, adulţii se fragmentează, se pliază şi sunt 
împinşi distal în arterele pulmonare (procesul dureză 3-6 
săptămâni). Contrar folclorului nu determină decât rar 
infarcte deoarece oxigenarea ţesuturilor este preluată de 
vasele colaterale; în schimb moartea adulţilor se asociază 
cu edem pulmonar sever, necroza epiteliului alveolar, fra-
gilitate capilară etc., determinând manifestări pulmonare 
acute similare sindromului de insuficienţă respiratorie 
acută.

Moartea acută a mai multor viermi conduce la mani-
festări severe, grave, aceste manifestări fiind exacerbate 
de exerciţii.

Tulburări hepatice şi renale
Congestia hepatică cronică secundară Dirofilariozei 

conduce la insuficienţă hepatică şi chiar ciroză hepatică. 
Complexele imune circulante, precum şi antigenele micro-
filariilor produc glomerulonefrită. Uneori apare amiloidoza 
renală secundară Dirofilariozei.

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

Sindromul caval
Manifestare acută şi severă a Dirofilariozei cauzată de 

migrarea viermilor adulţi din arterele pulmonare în ventri-
culul drept, atriul drept şi vena cavă, producând tulburări 
circulatorii severe şi hemoliză intravasculară.

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

Sindromul caval a fost raportat la 20% din cazurile de 
Dirofilarioză cu predilecţie la masculi 75-90% şi obişnuit 
nu este precedat de semne clinice.

Caracteristicile principale ale sindromului caval sunt 
regurgitarea tricuspidiană severă şi acută, reducerea 
debitului cardiac şi hemoliza intravasculară.

O serie de evenimente încă incomplet cunoscute conduc 
la migrarea viermilor adulţi 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, creşterea presiunii pe 
arterele pulmonare la aproximativ 60 mmHg şi orice 
eveniment hemodinamic ce are drept consecinţă scăderea 
debitului cardiac.
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Adulţii ajunşi în ventriculul drept se localizează în special 
la nivelul aparatului tricuspidian, mişcându-se către atriul 
drept şi înapoi. Prin prezenţa lor la nivelul aparatului tri-
cuspidian produc regurgitare tricuspidiană acută şi severă 
(gradul de regurgitare tricuspidiană este agravat şi de hipr-
tensiunea pulmonara preexistentă). În consecinţă, se insta-
lează rapid şi sever insuficienţa cardiacă dreaptă cu murmur 
sistolic apical drept, distensie jugulară, hepatomegalie, 
splenomegalie, ascită abdominală, efuzii pleurale etc.

Regurgitarea tricuspidiană acută şi severă, precum şi 
hipertensiunea pulmonară preexistentă contribuie la re-
ducerea circulaţiei arteriale pulmonare periferice şi în 
consecinţă la reducerea circulaţiei venoase pulmonare 
cu consecinţe grave la nivelul cordului stâng (reducerea 
volumului atriului stâng, reducerea volumului diastolic 
al ventricolului stâng, reducerea debitului cardiac, redu-
cerea circulaţiei arteriale sistemice, scăderea dramatică a 
perfuziei tisulare etc.).

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

Hemoliza mecanică (microangiopatică) apare datorită 
trecerii celulelor roşii pe la nivelul turbulenţelor puter-
nice (calculate în jur de 4 m/s dacă presiunea sistolică pe 
arterele pulmonare 65 mmHg) create la nivelul orificiului 
tricuspidian. Liza mecanică a hematiilor este favorizată de 
scăderea rezistenţei mecanice a acestora consecinţa creş-
terii concentraţiei de colesterol în membrana eritrocitelor 
secundar disfuncţiei hepatice.

Hemoliza intravasculară, acidoza metabolică, incompeten-
ţa hepatică de a trimite în circulaţie factori procoagulanţi duc 
în final la Coagularea Intravasculară Diseminată (CID).

Fără tratament, sindromul caval conduce la şoc cardiogen 
complicat de anemie, acidoză metabolică, coagulare intra-
vasculară diseminată şi moarte în 24-72 de ore.   n
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Dirofilarioza subcutanată  
la câine

The nematodes of genus Dirofilaria belong to 
family Onchocercidae to subfamily Dirofilariinae 
of the order Spirurida. In this paper, are presented 
data about nematode biology, epidemiology, clinic 
patology, diagnose, prophylaxis and treatment.
Keywords: subcutaneous dirofilariosis, 
Dirofilaria repens, dog

Nematodele genului Dirofilaria aparţin familiei 
Onchocercidae, subfamiliei Dirofilariinae, ordinului 
Spirurida(14). În această lucrare sunt prezentate 
date despre biologia nematodului, epidemiologia, 
patogeneza, diagnosticul, tratamentul şi profilaxia.
Cuvinte-cheie: dirofilarioza subcutanată, 
Dirofilaria repens, câine
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Parazitul Dirofilaria repens a fost descris pentru prima dată 
în medicina veterinară în anul 1910, în Italia, de Bonvicini 
la un câine din oraşul Bologna. Apoi mai târziu în anul 1911 
a fost studiat şi în Franţa de Railliet şi Henry(14).

Biologia
Adulţii de Dirofilaria repens au cuticula de culoare albă cu 

diferite striaţii longitudinale şi transverse. Femelele adulte 
măsoară o lungime de 10-17 cm şi o lăţime de 4,6-6,5 mm, 
iar masculii măsoară o lungime de 5-7 cm lungime şi o lăţime 
de 3,7-4,5 mm. Nematozii adulţi se localizează în ţesuturile 
subcutanate şi interstiţiile intra-musculare, din acest motiv 
sunt greu de depistat, iar prin migraţie produc uneori un 
nodul subcutanat de circa 1 cm dimensiune.

Femelele de Dirofilaria repens sunt ovivipare şi produc 
microfilarii (larve de stadiul unu sau L1), aproximativ 5.000 
de microfilarii pe zi, care se regăsesc în sângele gazdelor 
definitive. Acestea sunt de asemenea capabile de migraţie 
extravasculară fiind relatate cazuri în care s-a produs migraţia 
prin placentă şi care a dus la infectarea căţeilor, iar în cazuri 
mai rare pot fi observate şi în sedimentul urinar al câinilor 
parazitaţi(2). Microfilariile de Dirofilaria repens măsoară 325-
375 µm lungime şi 6-8 µm lăţime. La examenul microscopic 
larvele de Dirofilaria repens prezintă o extremitate anterioară 
de formă uşor conică, o extremitate caudală filiformă în 
formă de mâner de umbrelă şi se observă absenţa cârligului 
cefalic (figura 1).

Microfilariile de Dirofilaria repens se află periodic în 
sângele periferic, la prânz se poate observa o reducere cu 
aproximativ 20-40% a numărului de microfilarii circulante. 
Se recomandă recoltarea probei de sânge cu microfilarii 
pentru examinare, în orice moment al zilei, fără riscul de-a 
obţine un rezultat negativ. Microfilaremia are tendinţa 
de creştere în funcţie de sezon de exemplu: din august 
până în septembrie în Italia(2). După maturizarea sexuală, 
femelele de Dirofilaria repens eliberează larvele de stadiul 
unu (microfilariile) care circulă în sângele periferic aproxi-
mativ 5-9 luni. Aceste microfilarii sunt ingerate de femela 
ţânţar o dată cu sângele din următoarele specii: Aedes spp., 
Anopheles spp., Culex spp., în corpul căreia se dezvoltă până 
la stadiul de larvă trei infectantă sau L3. Perioada de in-

cubaţie la ţânţarii vectori susceptibili este dependentă de 
temperatură şi de specie şi poate fi de la minimum 10 zile 
până la maximum 21 de zile, la temperatura de 24-27°C. 
Microfilariile de stadiul trei (L3), ajung în corpul gazdei 
definitive, în momentul în care femela ţânţar se hrăneşte 
cu sânge, după care migrează prin ţesutul conjunctiv, 
unde suferă alte transformări până la stadiul de adult. 
Perioada prepatentă la câine este de 6-9 luni, atunci când 
sunt eliberate noi microfilarii. După infestarea unei gazde, 
microfilariile continuă să se regăsească în sânge timp de 
câteva luni până la 3 ani. Adulţii pot trăi 4 ani sau chiar 
mai mult la locul de inoculare. În condiţii experimenta-
le, larvele s-au dezvoltat şi în interiorul tabanidelor şi 
f lebotomidelor(3).

Epidemiologia
Dirofilarioza subcutanată este cauzată de Dirofilaria (No-

chtiella) repens şi este considerată o zoonoză cu o largă răs-
pândire geografică. Prevalenţa acestei boli parazitare pare 
să fie în creştere, este raportată în sud-estul Europei şi în 
Europa centrală şi de Vest, Asia şi Africa. Nu se cunoaşte 
exact motivul răspândirii acestei parazitoze, una din cauze ar 
putea fi răspândirea gazdelor definitive în ultimii 15 ani. La 
această cauză se adaugă şi schimbările climatice şi abundenţa 
vectorilor. Un factor important este și creșterea numărului 
de călătorii ale animalelor de companie(14).

Nematodul Dirofilaria repens parazitează în ţesutul subcutanat 
de pe toată suprafaţa corpului şi în fascia musculară al gaz-
dei definitive. Gazdele definitive sunt carnivorele sălbatice, 
câinele, pisica, vulpea şi omul, care este considerat o gazdă 
accidentală.

Gazdele intermediare sunt reprezentate de ţânţari din 
speciile: Aedes spp. (Aedes albopictus sau Asian tiger, Aedes 
caspius, Aedes vexans), Anopheles spp. (Anopheles maculipennis) 
şi Culex spp. (Culex modestus, Culex pipiens).

Rezervorul şi gazda principală pentru infecţia naturală cu 
Dirofilaria repens, o constituie câinele. Prevalenţa cea mai 
ridicată a fost raportată la câinii din Sri Lanka (60%) şi Italia, 
pe valea râului Po (30%). Prevalenţa dirofilariozei subcuta-
nate în Europa: Spania (9%), Grecia (22%), Serbia (49,22%), 
Belgrad (19,26%), Ungaria (14%), Franţa (22%), România, 
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judeţul Timiş (7,22%)(14). Pentru ţara noastră, prevalenţa este 
raportată la perioada 2008-2010 (studiu realizat pe un număr 
de 457 de câini)(13).

La câini s-au raportat în ultimii ani un număr mare de cazuri 
autohtone în domenii noi ale Europei, precum Germania, 
Slovacia, Republica Cehă, Ungaria, România, Ucraina, Rusia, 
Austria, Elveţia, Nordul Franţei şi Olanda, ca o consecinţă a 
schimbărilor climatice, dar şi a creşterii numărului de călătorii 
la animalele de companie. Câinii care trăiesc în zonele rurale 
sau cei care au acces la mediul exterior, de obicei, sunt mult 
mai expuşi la atacul de ţânţari.

Impunerea unei carantine în cazul parazitozelor, rareori 
este considerată un obstacol în cazul diseminării infecţiei, 
deoarece microfilaremia devine evidentă în sânge în termen 
de 8-10 luni sau mai mult de la hrănirea ţânţarului pe gazda 
definitivă.

Dirofilarioza subcutanată produsă de Dirofilaria repens este 
cea mai frecventă formă de dirofilarioză raportată la om, în com-
paraţie cu dirofilarioza pulmonară cauzată de Dirofilaria immitis 
(Heartworm- viermele inimii) şi alte dirofilarioze cu tropism 
pentru ţesutul subcutanat cauzate de alte specii de Dirofilaria 
(D. tenuis şi D. ursi) la om. La om simptomele cele mai comune 
sunt pruritul şi edemul local, la care afectează zone ca axila, 
pleoapele, ţesutul subcutanat de la nivelul braţelor şi testiculele. 
Italia este ţara cea mai afectată, unde s-au înregistrat mai mult 
de 200 de cazuri de dirofilarioză subcutanată umană, urmată de 
Sri Lanka şi zona Balcanică(11). La noi în ţară au fost raportate 3 
cazuri de îmbolnăviri la om cu dirofilarioză subcutanată(9).

Patogeneza
Patogenitatea acestui nematod la câine este încă puţin cunos-

cută, iar această infecţie este considerată nepatogenă şi asimp-
tomatică. Adulţii localizaţi în ţesutul conjunctiv subcutanat la 
câine, pot cauza semne clinice dermatologice, ca prurit (100%), 
eritem (79%), papule (62%), alopecie (55%), hipercheratoză 
(18%), acantoză (5%), noduli subcutanaţi conţinând parazitul 
(12%) (figura 2), eczemă (3%) sau poate evolua asimptomatic. 
Au fost raportate şi infecţii severe cu reacţii alergice probabil 
datorate microfilariilor. În general, 85% din câinii infestaţi de 
dirofilarioza subcutanată au manifestat cel puţin o leziune în 
partea dorsală a corpului, în regiunea lombo-sacrală, pe mem-
brele posterioare sau în regiunea perianală(8).

Rapoartele recente indică posibilitatea asocierii şi a altor boli 
la câinii infestaţi cu Dirofilaria repens, cum ar fi Babesioza (100%) 
şi Ehrlichioza granulocitară (60%), Leishmanioza, care sunt cel 
mai frecvent asociate dirofilariozei subcutanate în Italia(14).

Diagnosticul
Diagnosticul de dirofilarioză subcutanată la canine se bazează 

pe prezenţa leziunilor cutanate, pe detectarea microfilariilor 
circulante în proba de sânge prin metoda Knott modificată şi 
pe rezultatul negativ obţinut la Diro-test şi tehnica ELISA, prin 
care se identifică antigenele femelelor de Dirofilaria immitis.

Metode de laborator folosite în diagnostic:
n examenul etalatului din sânge proaspăt;
n  pentru executarea acestui examen este nevoie de sânge 

venos proaspăt sau prelevat pe EDTA, care se etalează pe 
o lamă şi se acoperă cu o microlamelă, examinându-se la 
microscop cu obiectivul 10X sau 40X;

n  microfilariile sunt observate datorită mişcării eritrocite-
lor; este o metodă rapidă şi ieftină; dezavantajul metodei: 
imposibilitatea diferenţierii microfilariilor.

Densitatea ridicată şi motilitatea fără propulsie a microfila-
riilor în picătura proaspătă de sânge sunt caracteristici pentru 
specia Dirofilaria repens(7).

Metoda Knott modificată
Metoda Knott modificată este considerată metoda de refe-

rinţă sau “Gold standard”, pentru cercetarea microfilariilor, 
fiind cea mai precisă metodă de diferenţiere a larvelor de Di-
rofilaria spp. se pretează pentru măsurarea lungimii şi grosimii 
microfilariilor.

Se prelevează 1 ml de sânge pe EDTA, se adaugă 9 ml de 
formol 2%, se centrifughează 5-8 minute la 1.500 rotaţii/
minut. Supernatantul se decantează din tubul de centri-
fugă, iar sedimentul se amestecă cu părţi egale de colorant 
albastru metilen 1:1.000. Sedimentul colorat se etalează pe 
o lamă şi se acoperă cu o lamelă, se examinează la microscop 
(mai multe preparate cu obiectivul 10X şi 40X). Examina-
rea întregului sediment permite cunoaşterea numărului de 
microfilarii dintr-un mililitru de sânge. Se preferă această 
metodă deoarece formolul fixează microfilariile în extensie 
ce permite măsurarea lor. Este o metodă care necesită timp 
şi experienţă(7).

Reclamă PV3(2)0405 
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Figura 1. Microfilariae de D. repens, metoda Knott modificată (original)

Figura 2. Adult de Dirofilaria repens (original)
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Coloraţia histochimică
Colorarea histochimică permite să se reveleze activitatea 

fosfatazei acide a diferitelor segmente ale microfilariilor. 
Microfilariile de D. repens prezintă doar un punct de activitate 
a fosfatazei acide localizat în jurul porului anal. Activitatea 
fosfatazică acidă se manifestă printr-o coloraţie roşie-cărămi-
zie a unor organe ale embrionilor. Este o metodă costisitoare 
şi care necesită mult timp.

Peribáñez şi colab. (2001) au descris o metodă alterna-
tivă cu rezultate similare care foloseşte un kit comercial, 
disponibil în comerţ - naphthol-AS-OL, şi care este utili-
zat în mod curent pentru a detecta activitatea fosfatazei 
acide în leucocite în scopul stabilirii diagnosticului de 
leucemie la om(12). Acest kit are la bază aceleaşi principii 
şi utilizează reagenţi similari cu cei din tehnica standard, 
dar are avantajul că prepararea este mai facilă, iar perioada 
de păstrare a reactivilor depăşeşte doi ani. Kitul implică 
costuri, experienţă, iar reuşita diagnosticului nu este în-
totdeauna pozitivă şi este de preferat folosirea probelor 
de sânge cu un număr mare de microfilarii.

Tehnica ELISA sau Diro-testul
Cele două metode se utilizează pentru depistarea antigene-

lor femelelor adulte de Dirofilaria immitis (Heartworm). Tes-
tele de detectare a antigenelor femelelor adulte de Dirofilaria 
immitis nu permit şi identificarea speciei Dirofilaria repens.

Metoda moleculară
Tehnica moleculară (PCR) este o metodă modernă, care 

permite diferenţierea facilă şi de înaltă specificitate a prin-
cipalelor nematode filariale care afectează câinii din Europa: 
Dirofilaria immitis, Dirofilaria repens, Acantocheilonema (Di-
petalonema) reconditum, Acantocheilonema (Dipetalonema) 
dracunculoides, Cercopithifilaria grassii, Brugia malayi şi Brugia 
pahangi. Această metodă poate să fie chiar foarte utilă, mai 
ales că medicii veterinari practicieni se confruntă din ce în 
ce mai des cu aspecte complexe ale morfologiei nematodelor 
sau cu rezultate contradictorii ale examenelor serologice. În 
ultima perioadă, PCR-ul a fost utilizat foarte intens în vederea 
stabilirii rapide a diagnosticului de filarioză(1,4,5,13).

Tratamentul
Tratamentul simptomatic al dirofilariozei canine determi-

nate de D. repens este recomandat să se aplice la câinii care 
prezintă simptome clinice ca: tumefacţie dermică, noduli 
subcutanaţi şi prurit şi pentru a reduce riscul infecţiilor la 
alte gazde şi om în zonele endemice. Până în prezent nu este 
înregistrat nici un tratament microfilaricid şi adulticid pentru 
infecţia cu D. repens.

În prevenirea dirofilariozei subcutanate au fost folosite cu 
succes trei lactone macrociclice: ivermectina, moxidectina şi 
selamectina formula spot-on, care sunt considerate ca fiind 
eficiente în prevenirea infecţiei la câine şi chiar etichetate 
corespunzător pentru utilizarea în acest scop în unele ţări 
ca Italia, în baza studiilor de teren(6).

Studii recente au demonstrat eficacitatea tratamentului 
cu moxidectin la câinii infectaţi cu D. repens. Tratamentele 
lunare cu moxidectin formula spot-on, au eliminat cu succes 
microfilariile de D. repens la câine. Mai mult, se presupune 

că şi adulţii de D. repens au fost distruşi deoarece nu au 
fost observate alte microfilarii timp de 6 luni de la finalul 
tratamentului(4).

Adulţii de Dirofilaria spp. conţin bacteria Wolbachia pipi-
entis. Dependenţa nematozilor filariali de Wolbachia pentru 
fecunditate şi supravieţuire pe termen lung, a făcut din ea 
o ţintă pentru terapia şi controlul infecţiei. Îndepărtarea 
Wolbachia prin administrarea de antibiotice, va duce la ste-
rilitatea nematodului şi la moartea adulţilor. Se recomandă 
administrarea de doxiciclină în doză de 10-12 mg/kg timp de 
21 de zile, singură sau în combinaţie cu ivermectină(10,14).

Profilaxia
Profilaxia la câine se recomandă în perioadele în care ţân-

ţarii sunt activi, adică din luna mai până la sfârşitul lunii 
octombrie.

Produse utilizate cu scop profilactic la câine sunt:
n  Selemactin formula spot-on, administrat o dată pe lună, 

cu o eficacitate de 30 de zile;
n  Moxidectin + Imidacloprid formula spot-on, administrat 

o dată pe lună, cu o eficacitate de 30 de zile.
Profilaxia împotriva ţânţariilor:
n  Permethrin + Imidacloprid formula spot-on, administrat 

o dată pe lună, cu o eficacite de 30 de zile. Lupta împo-
triva gazdei intermediare este greu de realizat şi intră 
în atribuţiunile autorităţilor locale.   n
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Animalele pot fi infestate cu foarte mulţi paraziţi interni sau externi, 
iar bolile parazitare, chiar dacă nu duc întotdeauna la mortalitate, 
afectează negativ producţiile (lapte, carne, ouă, lână, miei etc.).

Paraziţii interni se localizează în diferite părţi ale organismului, 
precum tubul digestiv, aparatul respirator, aparatul genital, sistemul 
circulator, muşchi etc. Ei pot migra, în ciclul lor biologic, în diferite 
ţesuturi, acţionând mecanic prin traumatizarea ţesuturilor prin 
care migrează şi toxic prin eliberarea în circulaţie a toxinelor afec-
tând diferitele organe interne. În plus, paraziţii, în migraţia lor prin 
organism, pot să vehiculeze germeni patogeni, bacterii sau virusuri, 
provocând enterite sau pneumonii infecţioase. Prin hrănirea paraziţilor 
cu substanţe nutritive se perturbă metabolismul glucidelor, protidelor, 
vitaminelor şi sărurilor minerale din organismele parazitate.

Paraziţii externi ai animalelor (păduchi, purici, căpuşe, râie etc.) 
produc leziuni pe pielea animalelor, având ca rezultat un discomfort 
continuu. În plus, unii dintre ei se transmit la om (ex. râia) sau devin 
transmiţători ai altor paraziţi ori germeni infecţioşi. De exemplu, larvele 
de purici şi păduchi ai câinilor şi pisicilor pot fi contaminate cu 
larvele unor tenii pe care le transmit organismelor gazdă şi accidental 
omului, iar căpuşele sunt vectori pentru unele bacterii, virusuri, rick-
etsii, miceţi pe care îi transmit atât animalului, cât şi omului.

Cele mai multe parazitoze evoluează sub forme clinice inaparente, 
ca urmare diagnosticul unor boli parazitare în timpul vieţii animalului 
nu oferă certitudine, acestea fiind confirmate numai după sacrificarea 
animalului (cisticercoză, hidatidoză, trichineloză etc.).

Omul se poate infesta cu paraziţi fie prin contact direct cu animale 
sau prin consumul de carne infestată, fie prin consum de legume sau 
fructe nespălate şi infestate cu ouă de paraziţi, ori prin intermediul 
mâinilor murdare. Astfel, omul poate să facă boli grave, precum hi-
datidoza, cisticercoza, trichineloza, larva migrans etc.

În ciclul biologic al majorităţii paraziţilor interni, există 
una sau mai multe gazde intermediare, în acest lanţ parazitar 
fiind antrenate mai multe specii de animale.

Foarte important! Câinele şi pisica reprezintă gazde pentru 
mulţi paraziţi pe care îi transmit animalelor şi accidental omu-
lui. Câinele este şi gazda definitivă pentru unele tenii cu care se 
infestează prin consum de organe crude de la diferite animale, 
pe care apoi le transmite la alte animale şi om (hidatidoza, 
cisticercoza, cenuroza etc.), rezultând un cerc vicios.

Având în vedere că animalele parazitate elimină, o dată cu fecale, ouă 
sau larve de paraziţi, contaminând păşunile, apa, furajele şi obiectele 
din jur, animalele sunt predispuse la contaminări sau recontaminări 
continue prin păşunat, adăpat sau consum de furaje contaminate. Ca 
urmare, pentru a menţine starea de sănătate a animalelor şi implicit a 
omului, precum şi pentru protecţia mediului înconjurător, trebuie luate 
măsuri de prevenire şi combatere ale parazitozelor, care constau în:
n  deparazitarea tuturor speciilor de animale de interes economic 

din gospodărie;
n  deparazitarea câinilor şi pisicilor;
n  interzicerea cărnii sau organelor crude în hrana câinilor, pentru 

a se evita un nou ciclu de viaţă al parazitului.
În lipsa deparazitării animalelor şi a adăposturilor, infestaţia într-o 

gospodărie creşte an de an, producându-se o concentrare de paraziţi 
care contaminează adăposturile, terenurile, furajele şi alte animale, 
menţinându-se astfel un permanent focar de infestaţie.

Deparazitarea internă şi externă a animalelor se face de cel puţin 
patru ori pe an; una dintre aceste acţiuni făcându-se primăvara, cu 
două săptămâni înainte de scoaterea animalelor la păşune.

Pentru această acţiune, produsele folosite diferă în funcţie de specia 
de animale. Astfel, recomandăm pentru:
n cabaline - suspensiile orale ECVIROM, ECVIROM I;
n  rumegătoare (bovine, ovine, caprine) - suspensiile orale: FAS-

CIOCID, ROMBENDAZOL 2,5%, ROMBENDAZOL 10% ROM-
FENBENDAZOL, ROMBENDAZOL PLUS;

n  soluţiile injectabile: ROMAVERMECTIN B1 1% şi ROMAVER-
MECTIN PLUS, ROMIVERMECTIN;

n  porcine - ROMOXIBENDAZOL comprimate şi pulvis, ROMI-
VERMECTIN soluţie injectabilă;

n  păsări - se va folosi ROMBENDAZOL F comprimate, iar pentru de-
parazitarea externă şi a cuibarelor, produsul ROMPARATOX;

n  câini şi pisici - deparazitarea se face cu PARACAN, TOTAL şi 
ROMBENDAZOL SUPER sub formă de comprimate, iar depara-
zitarea externă cu PARAKILL.

Concomitent cu deparazitarea animalelor trebuie să se facă şi 
deparazitarea adăposturilor şi a ustensilelor folosite pentru 
animale, pentru a evita noi reinfestări ale animalelor. Pentru 
aceasta recomandăm următoarele produse: Scabizol, Romparasect 
5%, Romparasect Forte.   n

Primăvara, 
anotimp pentru deparazitarea 

tuturor animalelor din gospodării
Dr. Chiurciu Viorica, 

medic veterinar, 
doctor în Ştiinţe Medicale

Deparazitarea internă şi externă a animalelor din gospodării, mamifere şi păsări, 

este o acțiune care se impune atât pentru sănătatea animalelor, cât şi pentru  

sănătatea omului şi protecția mediului înconjurător.
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Introducere
În contextul folosirii îndelungate a antibioticelor în practica terapeutică 

veterinară (dar şi umană), logic, nivelul antibiorezistenţei a crescut.
Cunoaşterea sensibilităţii in vitro a germenilor patogeni izolaţi 

de la păsările crescute în sistem industrial, va conduce la elaborarea 
corectă a programelor sanitar-veterinare şi de aprovizionare raţională 
de antibiotice a fiecărei unităţi avicole în parte.

Materiale şi metode
Agenţii bacterieni supuşi testării au fost izolaţi de la toate categoriile 

de păsări existente în sectorul industrial, respectiv: tineret găini ouă 
consum (TGOC), găini ouă consum (GOC), găini reproducţie rase grele 
(GRRG), pui carne şi embrioni.

Determinarea sensibilităţii in vitro s-a realizat pentru următorii 
germeni bacterieni: Escherichia coli (în principal), Streptococcus spp., 
Staphylococcus spp. şi Pseudomonas aeruginosa.

Izolarea şi identificarea germenilor bacterieni s-a făcut conform 
tehnicilor publicate în literatura de specialitate.

Testarea sensibilităţii s-a făcut faţă de mai multe antibiotice înca-
darate în 9 grupe (clase de substanţe antimicrobiene).

Testarea sensibilităţii s-a realizat prin metoda antibiogramelor difuzi-
metrice (Bauer-Kirby), metodă semicantitativă, care utilizează biodiscuri 
impregnate cu diferite cantităţi (µg-micrograme) de substanţă activă.

Interpretarea rezultatelor s-a realizat comparând diametrele standard cu 
diametrul zonelor de inhibiţie a tulpinilor bacteriene, cultivate pe mediu 
Muller-Hinton. Normele FDA (Food and Drugs Administrations - USA) 
şi OMS (Organizaţia Mondială a Sănătăţii) recomandă procedurile de 
referinţă standardizate, bazându-se pe metoda Bauer-Kirby în efectuarea 
şi interpretarea antibiogramelor. 

Aceste proceduri de referinţă au fost adoptate ca norme acceptate de 
NCCLS (Comitetul Naţional pentru Standardizarea Clinică a Laboratoare-
lor) şi face obiectul unor verificări periodice. Documentele recent publicate 

Evoluţia antibiorezistenţei  
la principalele antibiotice folosite 

în avicultura românească
Dr. Cătălin Tudoran, dr. Ion Iacob, dr. Viorica Chiurciu

După evaluarea in vitro a sensibilității principalelor bacterii patogene întâlnite  

în industria avicolă, perioada ianuarie 2009 - aprilie 2010,  

în cadrul Laboratorului de Diagnostic al SC ROMVAC COMPANY SA
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Nr. crt. Clasa de antimicrobiene Substanţa activă Abreviere

1 AMINOGLICOZIDE
GENTAMICIĂ
NEOMICINĂ

STREPTOMICINĂ

GN
N
S

2 QUINOLONE
FLUMEQUIN

ENROFLOXACIN
DIFLOXACIN

UB
ENR
DIF

3 POLIPEPTIDE COLISTIN CT

4 AMINOPENICILINE AMOXICILINĂ
AMPICILINĂ

AML
AMP

5 TETRACICLINE OXITETRACICLINĂ
DOXICICLINĂ

OTC
DOX

6 MACROLIDE ERITROMICINĂ E

7 SULFAMIDE POTENŢATE TRIMETOPRIM + SULFAMETOXAZOL SXT

8 FENICOLI FLORFENICOL FFC

9 ALTE COMBINAŢII (ASOCIAŢII DE ANTIMICROBIENE)

ENROFLOXACIN + COLISTIN ENROCOL

LINCOMICIN + SPECTINOMICIN LS

FOSFOMICIN + TYLOSIN F + T

Lista antimicrobienelor folositeTabelul 1

Sensibilitatea tulpinilor de E. coli izolate în exploatări avicole industrialeTabelul 2

Nr. crt. Antibiotic Nr. tulpini testate Tulpini

Sensibile Moderat sensibile Rezistente

Nr. % Nr. % Nr. %

1 GENTAMICINĂ 448 396 88 42 10 10 2

2 NEOMICINĂ 448 360 80 67 15 21 5

3 STREPTOMICINĂ 448 127 28 193 43 128 29

4 FLUMEQUIN 448 2 1 68 15 378 84

5 ENROFLOXACIN 448 202 45 91 20 155 34

6 DIFLOXACIN 100 2 2 40 40 58 58

7 COLISTIN 448 444 99 4 1 0 0

8 AMOXICILINĂ 448 22 6 108 204 318 70

9 AMPICILINĂ 448 8 3 92 20 348 77

10 OXITETRACICLINĂ 448 3 1 61 13 384 86

11 DOXICICLINĂ 448 68 10 99 22 281 62

12 ERITROMICINĂ 448 0 0 53 12 395 88

13 TRIME-SULFA 448 203 45 67 15 178 40

14 ENROCOL 50 48 96 2 4 0 0

15 LINCOMICIN + SPECTINOMICIN 448 71 16 296 66 81 18

16 FOSBAC PLUS T 350 340 97 8 2 2 1

17 FLORFENICOL 40 12 30 21 52 7 18



Sensibilitatea tulpinilor de Staphylococcus spp. izolate în exploatări avicole industrialeTabelul 3

Nr. crt. Antibiotic Nr. tulpini testate Tulpini

Sensibile Moderat sensibile Rezistente

Nr. % Nr. % Nr. %

1 GENTAMICINĂ 115 110 96 3 3 1 1

2 NEOMICINĂ 115 88 76 11 10 16 14

3 STREPTOMICINĂ 115 49 43 42 36 24 21

4 FLUMEQUIN 115 3 3 21 18 91 79

5 ENROFLOXACIN 115 44 38 48 42 23 20

6 DIFLOXACIN 20 2 10 12 60 6 30

7 COLISTIN 115 0 0 21 18 94 82

8 AMOXICILINĂ 115 61 53 29 25 25 22

9 AMPICILINĂ 115 56 48 18 16 41 36

10 OXITETRACICLINĂ 115 6 5 32 28 77 66

11 DOXICICLINĂ 115 15 13 44 38 56 49

12 TRIME-SULFA 115 63 55 15 13 37 32

13 ENROCOL 115 16 76 5 24 0 0

14 LINCOMICIN + SPECTINOMICIN 21 69 60 28 24 18 16

15 FOSBAC PLUS T 115 63 90 7 10 0 0

16 FLORFENICOL 70 2 33 2 33 2 33

Sensibilitatea tulpinilor de Streptococcus spp. izolate în exploatări avicole industrialeTabelul 4

Nr. crt. Antibiotic Nr. tulpini testate Tulpini

Sensibile Moderat sensibile Rezistente

Nr. % Nr. % Nr. %

1 GENTAMICINĂ 92 31 34 18 20 43 46

2 NEOMICINĂ 92 24 26 20 22 48 52

3 STREPTOMICINĂ 92 23 25 21 23 48 52

4 FLUMEQUIN 92 3 3 18 20 71 77

5 ENROFLOXACIN 92 22 24 26 28 44 48

6 DIFLOXACIN 25 3 12 5 20 17 68

7 COLISTIN 92 0 0 4 4 88 96

8 AMOXICILINĂ 92 23 25 41 45 28 30

9 AMPICILINĂ 92 19 21 36 39 37 40

10 OXITETRACICLINĂ 92 1 1 22 24 69 75

11 DOXICICLINĂ 92 8 9 26 28 58 63

12 ERITROMICINĂ 92 1 1 5 5 86 94

13 TRIME-SULFA 92 20 22 33 36 39 42

14 ENROCOL 19 12 63 3 16 4 21

15 LINCOMICIN + SPECTINOMICIN 92 21 23 38 41 33 36

16 FOSBAC PLUS T 81 70 86 6 8 5 6

17 FLORFENICOL 3 0 0 1 33 2 67



de NCCLS, trebuie consultate pentru a fi la zi cu recomandările actuale. 
Biodiscurile folosite în efectuarea antibiogramelor au fost achiziţionate 
de la firma OXOID (Anglia) şi Laboratorios Britannia (Argentina) şi înde-
plinesc standardele internaţionale elaborate de OMS şi N.C.C.L.S.

S-a realizat o evaluare globală a germenilor bacterieni patogeni 
indiferent de categoria zootehnică a păsărilor (pentru a avea o 
viziune atotcuprinzătoare).

Rezultate şi discuţii
La evaluarea sensibilităţii in vitro a E. coli se remarcă faptul că Gen-

tamicina, Neomicina, Colistinul şi asociaţiile Enrocol şi Fosbac Plus T 
sunt cele mai active antibiotice testate. Eritromicina, Oxitetraciclina 
şi Ampicilina au cea mai redusă activitate anticolibacilară.

La evaluarea sensibilităţii Staphylococcus spp. in vitro, cea mai remar-
cată activitate antistafilococică au avut-o Gentamicina, Neomicina şi 
asociaţiile Enrocol şi Fosbac Plus T.

La evaluarea sensibilităţii Streptococcus spp. in vitro, Gentamicina şi asociaţii-
le Enrocol şi Fosbac Plus T au avut cel mai mic procentaj la tulpini sensibile.

La evaluarea sensibilităţii Pseudomonas aeruginosa in vitro se remarcă 
rezistenţa deosebită a acestui germen patogen. Iese în evidenţă activitatea 
antipseudomonotică a Gentamicinei, Colistinului şi asociaţiilor Enrocol 
şi Fosbac Plus T.

Faţă de anii anteriori se remarcă următoarele:
1. aminoglicozidele (Gentamicina, Neomicina, Streptomicina) şi colistinul 

îşi păstrează, per total, eficacitatea (datorită faptului că neabsorbându-se de 
la nivel intestinal, nu au dat naştere la multe tulpini rezistente, acest lucru 
limitând totuşi eficacitatea acestora în stările patologice septicemice);

2. quinolonele (Flumequin, Enrofloxacin, Difloxacin) îşi reduc treptat 
eficacitatea (cel puţin la evaluarea in vitro a acestora) datorită folosirii 
intensive (pe post de “panaceu”);

3. se remarcă efectul convenabil al asociaţiilor de antibiotice, care în viitor 
vor fi unica soluţie în lupta antimicrobiană (până la posibila sinteză a unor 
noi clase de antimicrobiene) şi care pot fi eficiente şi acceptabile din punct 
de vedere economic;

4. macrolidele şi tetraciclinele au un efect foarte redus antimicrobian; 
mai mult se vor utiliza pentru efectul micoplasmocid (singure) sau în aso-
ciere cu alte antimicrobiene pentru a le potenţa efectul antimicrobian.

Concluzii
Obligatoriu, pentru prevenirea eşecurilor terapeutice, în-

totdeauna, la baza tratamentelor cu antibiotice trebuie să stea 
monitorizarea sensibilităţii la antibiotice (antibiograma) efectuată 
periodic la intervale regulate de timp (sau de necesitate în cazurile 
de forţă majoră).

Se constată creşterea semnificativă a rezistenţei la antibiotice a E. coli, 
indiferent de categoria zootehnică a păsărilor.

Antibioticele cu activitatea antimicrobiană cea mai mare au fost colis-
tinul, gentamicina, neomicina şi asociaţiile enrocol (enrofloxacin 
+ colistin) şi fosbac plus t (fosfomicină + tylosin).

Se recomandă, având în vedere creşterea alarmantă a antibiorezis-
tenţei (în special a E. coli), administrarea simultană a unei asociaţii 
de antibiotice cu efect sinergic (se pot realiza diverse asociaţii de 
antibiotice cu spectru larg şi efect sistemic, inclusiv micoplasmocid, 
cum ar fi Enrocol, Amoxineovit, Avianprotect TEN, Fosbac etc.) şi 
rotirea periodică a acestora (o clasa de antibiotice cu alta) în cadrul 
programelor sanitare-veterinare.   n

Sensibilitatea tulpinilor de Pseudomonas aeruginosa izolate în exploatări avicole industrialeTabelul 5

Nr. crt. Antibiotic Nr. tulpini testate Tulpini

Sensibile Moderat sensibile Rezistente

Nr. % Nr. % Nr. %

1 GENTAMICINĂ 25 5 20 14 56 6 14

2 NEOMICINĂ 25 1 4 10 40 14 56

3 STREPTOMICINĂ 25 0 0 5 20 20 80

4 FLUMEQUIN 25 0 0 0 0 25 100

5 ENROFLOXACIN 25 0 0 8 32 17 68

6 DIFLOXACIN 25 0 0 2 8 23 92

7 COLISTIN 25 14 56 10 40 1 4

8 AMOXICILINĂ 25 0 0 2 8 23 92

9 AMPICILINĂ 25 0 0 1 4 24 96

10 OXITETRACICLINĂ 25 0 0 0 0 25 100

11 DOXICICLINĂ 25 0 0 1 4 24 96

12 TRIME-SULFA 25 0 0 5 20 20 80

13 ENROCOL 11 5 46 3 27 3 27

14 LINCOMICIN + SPECTINOMICIN 25 0 0 6 24 19 76

15 FOSBAC PLUS T 25 16 64 4 16 5 20

16 FLORFENICOL 1 0 0 0 0 1 0

Bibliografia se regăseşte la autor.

Bibliografie



Anul II • Nr. 3 • 2/2011
42

ecocardiografie

Introducere
Întrucât există numeroase neconcordanţe în ceea ce priveşte 

abordarea ecografică a afecţiunilor cardiovasculare şi în special 
a diagnosticului acestora, se impune implementarea unor 
coordonate unitare/protocoale de evaluare ecocardiografică, 
a modalităţilor de obţinere/culegere a datelor, de stocare şi 
raportare a acestora. În ciuda aparenţelor, aceste protocoale 
nu au ca scop substituirea urmării logicii medicale, ci uni-
formizarea diagnosticului ecocardiografic în cazul entităţilor 
patologice cu interesare cardiovasculară.

Scopul acestei lucrări este de a recomanda un consens, de 
a implementa un standard privind examenul ecocardiografic 
în practica animalelor de companie şi de a creşte acurate-
ţea examinării ecocardiografice şi calitatea actului medical 
veterinar în practica cotidiană. Pe aceleaşi coordonate se 
urmăreşte recomandarea implementării unei terminologii 
adecvate şi corecte (adaptate după cele din medicina umană) 
pentru acest tip de examinare.

Acurateţea examinării ecocardiografice este dependentă 
în mare măsură de experienţa examinatorului în abilitatea 
obţinerii unor imagini corecte, care să permită efectuarea mă-
surătorilor standard. De aceea, pregătirea şi acreditarea unui 
medic veterinar pentru a efectua un examen ecocardiografic 
(obţinerea de imagini corecte, efectuarea şi interpretarea mă-
surătorilor) este esenţială şi va îmbunătăţi reproductibilitatea 
şi exactitatea măsurătorilor ecocardiografice la acelaşi pacient, 
în dinamica procesului patologic, fie de acelaşi examinator, 
fie de examinatori diferiţi, indiferent de tipul ecografului 
folosit. Pentru acest obiectiv, bineînţeles, condiţia minimă 
este ca aceste examinări să fie efectuate cu ecografe dedicate 
pentru examenul ecocardiografic sau care să aibă softul special 
desemnat pentru astfel de evaluare ecografică.

Pentru examinare trebuie să se ţină cont de poziţionarea 
corectă a pacientului. Animalele care nu tolerează decubitul 
lateral din diferite motive (agitaţie, agresivitate etc.) sau cele 

cu dispnee, pot fi examinate prin poziţionarea lor în staţi-
une (patrupedal), dar imaginile astfel obţinute nu vor mai 
putea fi raportate ca imagini standard. Imaginile obţinute 
în acest mod ajută numai la punerea unui diagnostic rapid 
în cazurile de urgenţă sau înţelegerea patologiei pacientului 
respectiv şi nu constituie o examinare standard în special la 
screening-ul pentru bolile cardiace congenitale (la câinii de 
rasă) sau dobândite.

Ecocardiografele
Pentru un examen ecocardiografic standard ecografele 

trebuie să îndeplinească următoarea dotare minimă: ima-
gistică multifrecvenţă 2D de preferat cu sonde phase array, 
imagistică prin mod-M, Doppler pulsat, continuu, color ± 
tisular, precum şi capacitatea obligatorie de înregistrare 
pe CD, DVD, HD.

Obligatoriu, fiecare ecograf va avea în dotare un ECG, iar 
măsurătorile ecografice din sistolă şi diastolă se vor face în 
concordanţă cu undele de pe traseul ECG pentru a putea 
determina cu exactitate sistola şi diastola.

Un examen ecocardiografic corect include evaluarea bi-
dimensională în modul B (modul 2D), modul M, precum şi 
tehnica Doppler (color, continuu, pulsat, spectral, tisular).

Prin ecografia bidimensională (2D) se obţin „secţiuni” în 
timp real, în diverse planuri ale cordului, obţinând cu maximă 
acurateţe dimensiunile cavităţilor cardiace, a marilor vase 
şi reprezentarea/grosimea substratului miocardic, evalua-
rea funcţiei ventriculare, existenţa lichidului pericardic, a 
structurilor anormale cardiace şi informaţii despre structura 
valvelor şi mobilitatea lor. În ecocardiografia 2D, fiecare sec-
ţiune reprezintă doar o parte din volumul cardiac şi de aceea 
numai evaluarea/aprecierea fiecărei structuri cardiace din 
mai multe incidenţe poate furniza informaţii complete, iar 
acest lucru este posibil numai printr-o examinare completă 
şi standardizată.

Recomandare de protocol  
al examenului ecocardiografic 

la animalele de companie
Călin  

Şerdean,
Mario-Dario 

Codreanu

Ecocardiografia reprezintă o tehnică imagistică de explorare neinvazivă, 

cu ultrasunete, a cordului, în timp real, care oferă informații precise privind 

structura, funcția cardiacă şi vasculară, fiind astfel un factor decisiv în diag-

nosticul, abordarea şi managementul terapeutic al afecțiunilor cardiace, 

evaluarea răspunsului terapeutic şi stabilirea prognosticului afecțiunii în 

cauză.
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Modul M este folosit pentru obţinerea de informaţii suplimen-
tare a modului 2D, mai precis cuantificarea dimensiunilor liniare 
a cavităţilor cardiace şi a pereţilor, sub ghidaj al cursorului din 
2D prin afişarea unei reprezentări grafice a mişcării structurilor 
cardiace în timpul ciclului cardiac.

Tehnicile ecografice Doppler (color, continuu, pulsat, spectral, ti-
sular) oferă informaţii despre velocităţile fluxului sangvin, presiunile 
intracardiace şi caracteristicile hemodinamice, deci informaţii de la 
evaluarea anatomiei la evaluarea funcţiei. Ecocardiografia Doppler 
spectral produce o spectrogramă prin reprezentare grafică a relaţiei 
dintre velocitatea sângelui şi mişcarea miocardului în unitatea de 
timp. Doppler-ul pulsat (PW) permite măsurarea velocităţii sângelui 
(sub 2 m/s) la nivelul unei mici arii interogate denumită ”eşantion 
de volum”, prin emisia succesivă de pulsuri scurte şi repetitive de 
ultrasunete. Doppler-ul continuu (CW) permite măsurarea unor 
velocităţi foarte mari ale sângelui (2-9 m/s) prin emisia şi recepţia 
continuă a ultrasunetelor, fără a aştepta întoarcerea semnalului 
emis. Doppler-ul color este o reprezentare codată color a fluxului 
sangvin în funcţie de direcţia de curgere a acestuia faţă de transduc-
tor. Astfel, convenţional culoarea roşie semnifică apropierea fluxului 
sangvin faţă de transductor, iar albastru înseamnă îndepărtarea de 
transductor. Doppler-ul tisular (miocardic) reprezintă o înregistrare 
a mişcării ţesutului cardiac (miocardului).

La aceste tehnici se mai poate adăuga şi examinarea tridimen-
sională (3D), ecocardiografia transesofagiană, ecocardiografia cu 
substanţe de contrast de primă şi a doua generaţie, imagistica 
armonică, transductori cu bandă largă de frecvenţă, tehnicile 
imagistice de deformare miocardică, eco-Doppler intravascular 
etc. Acestea nu fac parte din examenul ecocardiografic clasic, dar 
îl pot completa aducând informaţii suplimentare şi mai exacte, 
utile atât pentru diagnostic, cât şi pentru cercetare.

Protocol de evaluare ecocardiografică 
completă

Un examen ecocardiografic complet presupune un proto-
col standard pentru evaluarea tuturor secţiunilor standard 
(tabelul 1) în care sonda este plasată în aşa numitele ”fe-
restre acustice”, conform normelor impuse de Comitetul de 
Standarde din Ecocardiografia Veterinară (Committee on 
Standards for Veterinary Echocardiography), prin examinarea 
morfologiei şi a funcţiei tuturor cavităţilor cardiace, a valvelor 
şi a marilor vase (tabelul 2).

Pentru fiecare examinare se fac cel puţin trei măsurători, iar 
valoarea comunicată va fi media acestor măsurători. Pentru 
fiecare tip de măsurătoare există un protocol separat care nu 
face subiectul prezentei lucrări.

Ferestrele din secţiunile standard folosite în examenul ecocardiografic completTabelul 1

Fereastra parasternală dreaptă longitudinală - ax lung

Tractul de ejecţie al ventriculului stâng
Patru camere

Fereastra parasternală dreaptă transversală - ax scurt

Ventriculul stâng la nivelul muşchilor papilari şi cordajelor tendinoase
Ventriculul stâng la nivelul valvei mitrale
Baza cordului la nivelul aortei şi atriului stâng
Baza cordului la nivelul arterei pulmonare
Ventricul stâng şi artera pulmonară

Fereastra parasternală stângă apicală

Secţiune apicală cu cinci camere
Secţiune apicală cu patru camere

Fereastra parasternală stângă cranială - ax lung

Tractul de ejecţie al ventriculului stâng
Atriul drept şi auriculul drept
Tractul de ejecţie al ventriculului drept

Fereastra parasternală stângă transversală - ax scurt

Baza cordului
Auriculul stâng

Fereastra subcostală

Cinci camere

Structurile cardiace şi vasculare 
evaluate în cazul unui examen 
ecocardiografic complet

Tabelul 2

Ventricul stâng (VS)
Valva mitrală (VM)
Atriul stâng (AS)
Valva aortică (VAo)
Aorta (Ao)
Ventricul drept (VD)
Valva tricuspidă (VT)
Atriul drept (AD)
Valva pulmonară (VP)
Artera pulmonară (AP)
Pericard
Vena cavă inferioară (VCI)
Venele pulmonare (VP)
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Măsurători efectuate în modul 2D
Evaluarea performanţei cardiace
Perforamanţa cardiacă arată în ce măsură cei doi ventriculi îşi 

realizează funcţia de pompă şi se estimează pe baza mai multor indici 
care caracterizează funcţia sistolică şi diastolică ventriculară.

Funcţia sistolică a ventriculului exprimă capacitatea aces-
tuia de a se goli, fiind determinat de presarcină (volumul 
diastolic ventricular), post-sarcină (rezistenţa ce se opune 
ejecţiei sângelui din ventricul reprezentată de presiunea din 

aortă şi artera pulmonară) şi de contractilitate (capacitatea 
ventriculului de a se scurta, indiferent de modificările presar-
cinii şi post-sarcinii - panta relaţiei presiune-volum sistolic). 
Debitul cardiac este cantitatea de sânge împinsă de fiecare 
ventricul în circulaţie într-un minut.

Funcţia diastolică este estimată prin măsurarea timpului de 
relaxare izovolumetrică ventriculară de la închiderea valvelor 
sigmoide până la deschiderea valvelor atrio-ventriculare şi 
prin evaluarea umplerii ventriculare.

Funcţiile sistolică şi diastolică ale ventriculului stângTabelul 3

Măsurători Fereastră Secţiune

Funcţia sistolică a VS:
n� volumul ventriculului stâng (metoda Simpson 

modificată şi metoda elipsoidului monoplan)
n�fracţia de ejecţie
n�fracţia de scurtare
n�volumul de ejecţie sistolic
n�volumul sistolic
n�debitul cardiac
n�contracţia izovolumetrică ventriculară
n�dp/dt regurgitare mitrală
n�viteza de scurtare circumferenţială
n�parametrii fluxului ejecţional aortic (TCIV, T ejecţie, T 

accelerare şi decelerare a fluxului aortic, V maximă, A 
maximă)
n�indicele de performanţă cardiacă (TEI)

Fereastra parasternală stângă apicală Secţiune apicală cu cinci camere

Fereastra parasternală dreaptă 
transversală - ax scurt

Ventriculul stâng la nivelul muşchilor 
papilari şi cordajelor tendinoase

Funcţia diastolică:
n�velocitatea maximă a umplerii diastolice precoce
 n�velocitatea maximă a umplerii diastolice tardive prin 

contracţie atrială
n�raportul E/A
n�timpul de decelerare al undei E
n�durata umplerii ventriculare prin contracţie atrială 

măsurată la nivelul inelului mitral
n�timpul de relaxare izovolumetrică

Fereastra parasternală stângă apicală Secţiune apicală cu cinci camere

Fereastra parasternală dreaptă 
transversală - ax scurt

Ventriculul stâng la nivelul muşchilor 
papilari şi cordajelor tendinoase

Fereastră Secţiune Măsurători

Fereastra parasternală dreaptă transversală 
- ax scurt

Ventriculul stâng la nivelul muşchilor 
papilari şi cordajelor tendinoase

Evaluarea dimensiunilor VS
Dimensiunea diastolică maximă a VS
Dimensiunea sistolică maximă a VS
Dimensiunea diastolică maximă a septului 
interventricular (SIV)
Dimensiunea sistolică maximă a septului 
interventricular (SIV)
Dimensiunea diastolică maximă a peretelui VS
Dimensiunea sistolică maximă a peretelui VS
Raportul dintre dimensiunea VD şi VS
Raportul dintre dimensiunea AS şi Ao
Fracţia de scurtare
Evaluarea grosimii pereţilor
Raportul dintre dimensiunea diastolică maximă a 
peretelui VS şi dimensiunea diastolică maximă a VS
Raportul dintre dimensiunea peretelui VD şi VS

Fereastra parasternală dreaptă 
longitudinală - ax lung Tractul de ejecţie al ventriculului stâng 

Ventriculul stâng (VS)Tabelul 4

Măsurători efectuate în modul-M
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Măsurători Fereastră Secţiune

Funcţia sistolică a VS:
n� volumul ventriculului stâng (metoda Simpson 

modifi cată şi metoda elipsoidului monoplan)
n�fracţia de ejecţie
n�fracţia de scurtare
n�volumul de ejecţie sistolic
n�volumul sistolic
n�debitul cardiac
n�contracţia izovolumetrică ventriculară
n�dp/dt regurgitare mitrală
n�viteza de scurtare circumferenţială
n�parametrii fl uxului ejecţional aortic (TCIV, T ejecţie, T 

accelerare şi decelerare a fl uxului aortic, V maximă, A 
maximă)
n�indicele de performanţă cardiacă (TEI)

Fereastra parasternală stângă apicală Secţiune apicală cu cinci camere

Fereastra parasternală dreaptă 
transversală - ax scurt

Ventriculul stâng la nivelul muşchilor 
papilari şi cordajelor tendinoase

Funcţia diastolică:
n�velocitatea maximă a umplerii diastolice precoce
 n�velocitatea maximă a umplerii diastolice tardive prin 

contracţie atrială
n�raportul E/A
n�timpul de decelerare al undei E
n�durata umplerii ventriculare prin contracţie atrială 

măsurată la nivelul inelului mitral
n�timpul de relaxare izovolumetrică

Fereastra parasternală stângă apicală Secţiune apicală cu cinci camere

Fereastra parasternală dreaptă 
transversală - ax scurt

Ventriculul stâng la nivelul muşchilor 
papilari şi cordajelor tendinoase

Fereastră Secţiune Măsurători

Fereastra parasternală dreaptă transversală 
- ax scurt

Ventriculul stâng la nivelul muşchilor 
papilari şi cordajelor tendinoase

Evaluarea dimensiunilor VS
Dimensiunea diastolică maximă a VS
Dimensiunea sistolică maximă a VS
Dimensiunea diastolică maximă a septului 
interventricular (SIV)
Dimensiunea sistolică maximă a septului 
interventricular (SIV)
Dimensiunea diastolică maximă a peretelui VS
Dimensiunea sistolică maximă a peretelui VS
Raportul dintre dimensiunea VD şi VS
Raportul dintre dimensiunea AS şi Ao
Fracţia de scurtare
Evaluarea grosimii pereţilor
Raportul dintre dimensiunea diastolică maximă a 
peretelui VS şi dimensiunea diastolică maximă a VS
Raportul dintre dimensiunea peretelui VD şi VS

Fereastra parasternală dreaptă 
longitudinală - ax lung Tractul de ejecţie al ventriculului stâng 

Atriul stâng (AS), Valva aortică (VAo) şi Aorta (Ao)Tabelul 6

Evaluarea cu Doppler spectralTabelul 7

Valva mitrală (VM)Tabelul 5

Fereastră Secţiune Măsurători

Fereastra parasternală dreaptă 
longitudinală - ax lung Tractul de ejecţie al ventriculului stâng

Distanţa E-SIV
În diastolă VM anterioară are aspectul literei M cu primul 
vârf în E, mai mare de cât cel de-al doilea vârf (A); VM 
posterioară are aspectul literei W.
În sistolă VM are aspectul unei linii sau două linii paralele 
ascendente (panta C-D)
Mişcarea valvei mitrale

Fereastra parasternală dreaptă transversală 
- ax scurt Ventriculul stâng la nivelul valvei mitrale 

Fereastră Secţiune Măsurători

Fereastra parasternală dreaptă 
longitudinală - ax lung Tractul de ejecţie al ventriculului stâng Raportul dintre diametrul AS şi diametrul Ao

Perioada de pre-ejecţie
Timpul de ejecţie al VS
Mişcarea valvei aorticeFereastra parasternală dreaptă transversală 

- ax scurt
Baza cordului la nivelul aortei şi atriului 
stâng

Fereastră Secţiune Măsurători

Fereastra parasternală stângă apicală Secţiune apicală cu cinci camere
Velocitatea aortică

Fereastra subcostală Cinci camere

Fereastra parasternală stângă apicală Secţiune apicală cu cinci camere Velocitatea tractului de ejecţie al 
ventriculului stâng

Fereastra parasternală dreaptă 
longitudinală - ax lung

Tractul de ejecţie al ventriculului stâng - 
secţiune oblică modifi cată pentru vizualizarea 
AP

Velocitatea arterei pulmonareFereastra parasternală stângă cranială - 
ax lung Tractul de ejecţie al ventriculului drept

Fereastra parasternală stângă - ax scurt Baza cordului (Ao şi AP)

Fereastra parasternală dreaptă 
longitudinală - ax lung

Tractul de ejecţie al ventriculului stâng - 
secţiune oblică modifi cată pentru vizualizarea 
AP

Velocitatea tractului de ejecţie a 
ventriculului dreptFereastra parasternală stângă cranială - 

ax lung Tractul de ejecţie al ventriculului drept

Fereastra parasternală stângă - ax scurt Baza cordului (Ao şi AP)

Fereastra parasternală stângă apicală Secţiune apicală cu cinci camere
Secţiune apicală cu patru camere

Velocitatea transmitrală
Velocitatea undei E şi A
Timpul de decelerare a undei E

Fereastra parasternală stângă cranială - 
ax lung Atriul drept şi auriculul drept

Velocitatea tricuspidiană
Fereastra parasternală stângă transversală 
- ax scurt Baza cordului

Fereastra parasternală dreaptă 
transversală - ax scurt Baza cordului la nivelul aortei şi atriului stâng

Velcocitatea venei pulmonare
(velocitatea maximă sistolică şi diastolică, 
velocitatea maximă a refl uxului atrial, 
durata refl uxului atrial, fracţia de umplere 
sistolică)

Fereastra parasternală dreaptă 
longitudinală - ax lung

Tractul de ejecţie al ventriculului stâng 
Patru camere

Fereastra parasternală stângă 
transversală - ax scurt Auriculul stâng

Fereastra parasternală stângă apicală Secţiune apicală cu cinci camere
Secţiune apicală cu patru camere Timpul de relaxare izovolumetrică

Fereastra parasternală stângă transversală 
- ax scurt Auriculul stâng Velocitate fl uxului auriculului stâng
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Stocarea datelor
Este obligatorie stocarea digitală şi păstrarea evaluărilor 

şi imaginilor ecografice. Ecografele de ultimă generaţie sunt 
prevăzute cu DICOM (Digital Imaging and Comunication 
in Medicine), un standard pentru stocarea, procesarea şi 
transmiterea informaţiilor. Astfel, se permite înregistrarea 
în timp real a imaginilor ecografice până la 2 minute sau 
înregistrări ecocardiografice de ordinul câtorva ore pe 
suport de tip DVD (Digital Video Disc). În acest fel, toate 
datele obţinute la examinarea unui examen ecocardiografic 
se fac iniţial pe hard disk-ul local, după care, mai târziu, 
pot fi arhivate pe termen lung. Astfel stocate, imaginile 
pot fi comparate pentru a urmări evoluţia unei boli sau a 
efectului unui tratament, dar şi în cazul unor implicaţii 
medico-legale.

Raportul ecocardiografic reprezintă un document cu re-
zultatul examinării ecocradiografice, redactat într-un limbaj 
medical inteligibil, în concordanţă cu definiţiile în vigoare 
a termenilor medicali. Fiecare raport este alcătuit din două 
părţi: datele de identificare (tabelul 10) şi raportul propriu-
zis (tabelul 11).   n

Evaluarea cu Doppler colorTabelul 8

Măsurători pentru Doppler tisular (opţional)Tabelul 9

Date de identificareTabelul 10

Structura raportului ecocardiograficTabelul 11

Fereastră Secţiune Măsurători

Fereastra parasternală dreaptă longitudinală - 
ax lung

Tractul de ejecţie al ventriculului stâng
Patru camere Evaluarea curgerii şi velocitatea mitrală 

şi tricuspidiană
Fereastra parasternală stângă apicală Secţiune apicală cu cinci camere

Secţiune apicală cu patru camere

Fereastra parasternală stângă apicală Secţiune apicală cu cinci camere Velocitatea aortică

Fereastra parasternală dreaptă transversală - 
ax scurt Baza cordului la nivelul arterei pulmonare 

Velocitatea pulmonară
Fereastra parasternală stângă - ax scurt Baza cordului

Fereastră Secţiune Măsurători

Fereastra parasternală stângă apicală Secţiune apicală cu patru camere
Pereţii laterali ai VS şi VD şi SIV 
Aprecierea contracţiei sistolice, mişcarea diastolică 
incipientă şi terminală, contracţia izovolumetrică şi 
timpul de relaxare izovolumetrică

Fereastra parasternală dreaptă 
transversală - ax scurt

Baza cordului la nivelul aortei şi atriului 
stâng
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tehnică medicală

Plasarea tuburilor gastrice  
cu ajutorul endoscopiei  

digestive flexibile 
în flancul drept și în flancul stâng

Gastric tubes are put in place through a technique called 
percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG). PEG is 
a well accepted and a valuable feeding technique for 
anorexic animals or with severe oral, Pharyngeal or 
esophageal injuries. PEG tubes are easily put în place 
and easy to maintain and can be left in place for a long 
period of time with a low number of complications. 
în conclusion, all patients that refuse to feed or that 
can not be fed orally for more then 2-3 days must be 
considered a good candidate for PEG. Fist of all, these 
patients must be treated with antiemetics in the event 
of a vomiting disease, although these patients are poor 
candidates for PEG tubes. PEG technique is quite simple. 
There are a large variety of PEG tubes Kit that can be 
used for this purpose. Oppositely to gastroscopy, the 
animal is on right lateral recumbence or in the case of 
our study even on left lateral recumbence. As a new 
technique the PEG tube is placed on the right aspect of 
the abdomen oppositely to the left side as in literature.
Keywords: gastric tubes, PEG technique

Tuburile gastrice sunt plasate prin tehnica numită Gastrostomie Endoscopică 
Percutanată (G.E.P. în limba română şi P.E.G. în nomenclatura anglo-
saxonă). Gastrostomia endoscopică percutanată (G.E.P./P.E.G.) este o soluţie 
acceptată şi valoroasă de hrănire a pacienţilor care fie sunt anorexici, fie au 
afecţiuni severe bucale, faringiene sau esofagiene ce contravin alimentării 
orale. Tuburile PEG sunt uşor de plasat, întreţinut şi pot fi menţinute pe 
loc o perioadă lungă de timp cu relativ puţine complicaţii. În concluzie, 
fiecare pacient care nu doreşte să se alimenteze sau care nu poate fi 
hrănit pe cale orală mai mult de 2-3 zile trebuie luat în consideraţie ca 
un candidat pentru PEG. Aceşti pacienţi trebuie iniţial să fie trataţi cu un 
antiemetic dacă prezintă episoade de vomă. Totuşi, animalele care vomită 
reprezintă candidaţi necorespunzători pentru această tehnică. Tehnica 
PEG este destul de simplă. Există o varietate de diverse kituri PEG care pot fi 
utilizate pentru această tehnică. Spre deosebire de gastrotomie, plasarea 
animalului are loc pe partea dreaptă sau în cazul studiului nostru şi pe 
partea stângă. Zona din spatele ultimei coaste este pregătită chirurgical. 
Metoda expusă este o noutate prin faptul că animalul este poziţionat pe 
partea stângă ca pentru o examinare gastroscopică obişnuită, iar tubul este 
plasat în flancul drept şi nu în cel stâng aşa cum este descris în literatură.
Cuvinte-cheie: tuburi gastrice, tehnică PEG
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Introducere
Tuburile gastrice sunt plasate prin tehnica numită gastrosto-

mie endoscopică percutanată (G.E.P. în limba română și P.E.G. 
în nomenclatura anglo-saxonă). Gastrostomia endoscopică 
percutanată (G.E.P./P.E.G.) este o soluție acceptată și valoroasă 
de hrănire a pacienților care fie sunt anorexici, fie au afecțiuni 
severe bucale, faringiene sau esofagiene ce contravin alimen-
tării orale. Tuburile PEG sunt ușor de plasat, întreținut și pot 
fi menținute pe loc o perioadă lungă de timp cu relativ puține 
complicații. În concluzie, fiecare pacient care nu dorește să se 
alimenteze sau care nu poate fi hrănit pe cale orală mai mult de 
2-3 zile trebuie luat în consideraţie ca un candidat pentru PEG. 
Acești pacienți trebuie inițial să fie tratați cu un antiemetic dacă 
prezintă episoade de vomă. Totuși, animalele care vomită repre-
zintă candidați necorespunzători pentru această tehnică.

Realizarea acestei tehnici este destul de simplă. Există o va-
rietate de diverse kituri PEG care pot fi utilizate pentru această 
tehnică. Spre deosebire de gastrotomie, plasarea animalului are 
loc pe partea dreaptă sau în cazul studiului nostru și pe partea 
stângă. Zona din spatele ultimei coaste este pregătită chirurgi-
cal. Metoda expusă este o noutate prin faptul că animalul este 
poziționat pe partea stângă ca pentru o examinare gastroscopică 
obișnuită, iar tubul este plasat în flancul drept și nu în cel stâng 
așa cum este descris tradițional.

Materiale și metode
Endoscopul este plasat în interiorul stomacului și se insufla 

aer până când gradul de destindere permite ca asistentul endo-
scopistului să efectueze compresiune pe zona pregătita, astfel 
încât endoscopistul să găsească corespondentul marii curburi 
la nivel cutanat. După identificarea acestui loc se introduce un 
cateter steril în stomac în imediata apropiere a luminii endosco-
pului observată prin transluciditatea peretelui abdominal. Prin 
canalul de lucru al acestuia se introduce un fir de ghidaj, în cazul 
nostru un fir de naylon steril. Acesta este identificat și prins cu 
forcepsul endoscopic în interiorul stomacului și tracționat la 
exterior prin cavitatea bucală.

Acest fir de ghidaj este apoi folosit pentru prinderea porțiunii 
evazate a tubului PEG. Firul de ghidaj este apoi tras dinspre 
stomac de asistent până când porțiunea evazată (opusă celei 
butonate și perforata cu 4 orificii) ajunge la nivelul peretelui 
gastric după care se forțează ieșirea la nivel cutanat, pielea fiind 
secționată chirurgical în mod conservator.

Pe cale endoscopică se urmărește modul de prindere la peretele 
gastric, eventuale leziuni sau poziții nedorite. Capătul intern al 
tubului nu trebuie să fie fixat prea strâns, ci să fie destul de etanș 
și să permită rotația în jurul axului propriu. În caz contrar se pot 
produce fie necroze dacă se fixează prea strâns, fie se permite 
scurgerea de conținut gastric la nivel peritoneal. La exterior se 
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fixează la piele prin metode chirurgicale, se bandajează și se 
controlează zilnic pentru eventuale supurații.

Tubul PEG se menține pe poziție timp de 10-15 zile până la for-
marea de aderențe ce nu permit apariția peritonitei cu conținut 
gastric. După trecerea acestui interval, tubul PEG poate fi extras 
fără anestezie, printr-o mișcare mai energică sau se intervine 
endoscopic încă o dată. Pe locul tubului PEG se formează o fistulă 
gastrică care se va vindeca de la sine per secundam.

În cazul de față, subiectul manoperei medicale este o femelă, 
în vârstă de 2 ani, 19 kilograme, cu antecedent de corp străin 
reținut la nivel esofagian și cu esofagită secundară. Noutatea 
din punct de vedere al tehnicii folosite este reprezentată de 
poziționarea pacientului pe partea stângă și poziționarea 
tubului PEG în flancul drept. În vederea GEP, pacientul este 
tranchilizat și poziționat pe partea stânga, evidențiind flan-
cul drept ce este pregătit chirurgical. În cazul de față, tubul 
PEG este o sondă tip Pezzer CH 20 FR sterilă din silicon 
(un capăt evazat pe unde sunt introduse alimentele și un 
capăt butonat cu 4 orificii care va fi localizat în interiorul 
stomacului). Tubul endoscopic este introdus prin esofag în 
cavitatea gastrică. Stomacul este destins la maximum prin 
insuflare de aer. Se poziționează tubul endoscopic astfel încât 
în flancul drept să identificăm lumina din vârful endoscopu-
lui prin transversul peretelui abdominal. Menținând gradul 
de insuflare, se folosește punctul de vizualizare a luminii 
endoscopului drept reper pentru introducerea “trocarului”. 
În cazul de față este folosit un ac spinal de 18 Ga, lung de 90 
mm. Acesta este introdus în cavitatea gastrică și împreună 
cu acesta și un fir de naylon steril. Folosind endoscopul, prin 
canalul de lucru al acestuia se introduce o sondă forceps. Acul 
și firul de naylon sunt menținute pe poziție și identificate 
cu ajutorul endoscopului, iar cu ajutorul sondei forceps este 
prins firul de naylon care este retras la exterior prin cavita-
tea bucală. Folosind un ac chirurgical, se ancorează capatul 
distal al sondei Pezzer (capătul evazat). Din acest moment 
“trocarul” folosit este retras, iar firul de naylon este folosit 
pentru a poziționa sonda Pezzer în stomac. După ajungerea 
în stomac a sondei Pezzer, se practică o incizie chirurgicală 
în peretele abdominal astfel încât tubul siliconat să poată fi 
exteriorizat. Sonda Pezzer va fi extrasă la maximum lăsând 
capatul proximal lipit de mucoasa gastrică. Este închisă prin 
câteva puncte de sutură în plaga cutanată și se efectuează o 
fixare chirurgicală a sondei la planul cutanat, iar zona este 
bandajată steril. Pentru verificare se reintroduce endoscopul 
în stomac și se observă poziționarea capatului proximal al 
sondei Pezzer. După terminarea procedurii tubul nu va fi 
folosit pentru alimentare timp de 24 de ore, pentru a permite 
observarea eventualelor reacții de respingere a tubului.

Alimentarea se poate realiza cu produse dietetice veterinare 
sub formă semilichidă sau alimente cu consistență redusă, 
dar care să întrunească necesarul nutrițional zilnic. Prin 
același tub este introdus și necesarul zilnic de apă. Înainte de 
alimentare este bine să se verifice permeabilitatea tubului și 
să se extragă sau să se încerce extragerea excesului de lichid 
gastric. În cazul în care există întârzierea evacuării gastrice 
cantitatea de lichid extrasă va fi considerabilă. Înainte de 
introducerea hranei este recomandată permeabilizarea tubului 
cu câțiva mililitri de apă cu o temperatură apropiată de cea 
a corpului. De asemenea, finalizarea alimentării se face prin 

introducerea sub relativa presiune a unei mici cantități de 
apă care practic nu permite staționarea în interiorul tubului 
a alimentelor sau a eventualelor “dopuri” rezultate din agre-
garea particulelor alimentare. În fiecare zi, locul de penetrare 
a peretelui abdominal este toaletat și în cazurile de infecții 
locale se poate aplica un antibiotic topic. Tubul PEG poate fi 
menținut pe poziție 14-21 de zile și poate fi extras de medicul 
veterinar după minimum 10-14 zile.

Riscurile sunt legate de procedura anestezică, peritonită, 
vomă, tulburări peristaltice, extragere prematură sau chiar 
migrarea tubului de silicon ori tulburări comportamentale 
ale pacientului.

În cazul tehnicii prezentate riscurile sunt legate supli-
mentar și de posibilitatea unor leziuni splenice ori hepatice 
cauzate de topografia abdomenului în flancul drept. Din 
aceste considerente, distensia gastrică trebuie să fie foarte 
bună, iar alegerea locului de puncție trebuie ales judicios 
după excluderea unei interpuneri a vreunui lob hepatic ori a 
vreunui segment splenic.

Rezultate
Practic, metoda expusă este o variație ușor de aplicat și 

foarte puțin costisitoare, utilizând o sondă Pezzer, un ac 
spinal, fir de naylon și endoscopul propriu-zis. Avantajul 
unei astfel de metode este că rezultatul este comparabil 
cu folosirea unui kit PEG clasic preambalat, dar care este 
incomparabil mai costisitor și mai greu de procurat. Tehnica 
în sine este una simplă, necesitând o pregătire medie, în ceea 
ce privește utilizarea endoscopului și experiența chirurgicală 
propriu-zisă.

Practic, într-un timp redus și cu o echipare modestă 
tehnica de plasare a tuburilor PEG asigură posibilitatea 
tratării corespunzătoare a unor afecțiuni severe ale cavității 
bucale, afecțiuni esofagiene și chiar gastrice ori ale pan-
creasului ori ficatului.

Din experiența autorului, în anumite condiții, precum 
cazurile de dilatații/torsiuni gastrice sau tulburări de peris-
taltism gastro-duodenal, tuburile PEG pot servi și pentru 
a elibera constant excesul de gaz acumulat la nivel gastric. 
În cazurile în care au fost realizate intervenții chirurgicale 
de remediere a unei dilatații/torsiuni gastrice, și stomacul 
este deja pexat la nivel de perete abdominal, tubul plasat la 
nivel gastric permite prevenirea unor recidive de dilatație 
gastrică în urma fermentației excesive ori evacuării gastrice 
întârziate.

Concluzii
Tehnica este caracterizată de o invazivitate redusă și ne-

cesită o pregătire medie. Atât lubrifierea endoscopului, cât 
și a porțiunii proximale a tubului de silicon ajută la pasajul 
prin esofag și cardia și previne leziunile cauzate de frecarea 
tubului cu mucoasă digestivă.

Tehnica modificată poate fi folosită în cazurile în care există 
leziuni asociate localizate în flancul stâng și care nu permit 
plasarea corespunzătoare a tubului PEG.

Tehnica presupune un risc considerabil de puncționare 
viscerală mai ales la nivel hepatic sau în anumite cazuri 
interpunerea unor organe între peretele gastric și peretele 
abdominal, putând duce la contuzii ori ischemieri.
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Datorită poziționării pe partea dreaptă, topografia sto-
macului va favoriza migrația tubului. Acest lucru este 
favorizat atât de mișcarea normală a stomacului, cât și a 
faptului că, după eliminarea excesului de aer post-proce-

dural din stomac, acesta tinde să-și reia poziția anatomică 
producând retragerea în abdomen a unei porțiuni din tub. 
În cazul aplicării unor forțe disproporționat se poate pro-
duce evacuării intra-abdominale a porțiunii proximale a 

Figurile 1 şi 2. Acul spinal folosit pentru puncționarea peretelui abdominal și gastric prin care se introduce firul de naylon

Figurile 3 şi 4. Imagini endoscopice ce evidențiază firul de naylon și porțiunea metalică a acului spinal folosit în interiorul cavității gastrice, iar în dreapta și pensa de 
tip forceps ce prinde firul de naylon introdus. Figura 3 sugerează alegerea locului de puncție în apropiera luminii endoscopului, observată prin peretele abdominal 
în flancul drept-elementul de noutate al tehnicii

Figurile 5 şi 6. Imagini ce surpind momentul în care firul de naylon este exteriorizat o data cu endoscopul și modul de ancorare a sondei Pezzer la firul de ghidaj
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tubului de silicon ce ar fi trebuit să fie în interiorul cavității 
gastrice. Din acest punct de vedere, alegerea corectă este 
poziționarea tubului PEG pe partea stângă acolo unde, din 
punct de vedere topografic, stomacul poate sta în contact 
cu peretele abdominal fără riscul unor inerții ce duc la mo-
dificarea topografiei și aplicarea de tracțiuni nejustificate 
asupra tubului gastric.

Poziționarea în flancul stâng a tubului PEG
Folosirea flancului stâng pentru plasarea de tuburi PEG 

este cea recomandată de literatura de specialitate. Pregătirea 
este similară celei descrise anterior, constând în dietă pre-
intervențională de 24 de ore, îndepărtarea părului din zona 
flancului stâng formând un câmp ce încadrează ultimele 2 
spații intercostale și asepsie în vederea intervenției.

Există posibilitatea ca prin tracțiune moderată, sonda 
Pezzer să nu poată fi exteriorizată, încercările repetate pu-
tând duce la ruperea firului de naylon sau a unor porțiuni 
din sondă. De aceea, în lipsa kiturilor PEG speciale, folosirea 
sondelor Pezzer, poate să reprezinte o ușoară dificultate în 
momentul exteriorizării. Însă, prin folosirea unor incizii ale 
straturilor peretelui abdominal și chiar la nivel gastric, putem 
realiza spațiul necesar aducerii la exterior a tubului de hrănire. 
După exteriorizare, în cazul în care au fost efectuate incizii, 
acestea sunt închise, de obicei cu fir resorbabil monofilament. 
La exterior tubul PEG poate fi securizat printr-o ligatură 
transfixică care să treacă prin transversul peretelui sondei 
de silicon. Inciziile rezultate în urma acestei intervenții sunt 
minore, însă sunt necesare precauții ca urmare a penetrării 
cavității abdominale, aceasta fiind practic o celiotomie în 
flanc de mici dimensiuni și va fi privită ca atare. După pla-
sarea tubului PEG, în următoarele 12-24 de ore animalul nu 
va fi hrănit pe tub pentru a permite observarea eventualelor 
complicații intervenite în urma plasării acestuia. Plaga de la 
exterior se tratează ca orice altă plagă minoră.

În urma plasării tubului PEG se efectuează și control radio-
logic. Astfel, animalul este poziționat în decubit dorsal, iar 
sonda este inundată cu o soluţie de Omnipaque diluat cu ser 
fiziologic 1:1. În acest fel se poate observa atât poziționarea 

Figura 7. Imagine endoscopică preluată după poziționarea tubului PEG, 
practic se observă partea proximală (butonată cu 4 orificii) a acestuia la 
limita cu mucoasa gastrică Figura 8. Imagine a tubului gastric la exterior

Figura 9. Imagine radiologică, incidență ventro-dorsală, folosită pentru a 
evidenția tubul gastric și raporturile sale abdominale, 7 zile post-operator. 
Se poate observa că până la limita cu peretele gastric, tubul parcurge o 
distanta considerabilă prin spațiul abdominal. Tubul este evidențiat printr-o 
soluție de bariu
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corecta a sondei, distanța parcursă între peretele abdominal și 
peretele gastric, cât și eventualele scurgeri pe traseu. În acest 
caz se poate observa că în antiteză cu poziționarea pe partea 
dreaptă a tuburilor PEG, poziționarea pe partea stângă reflectă 
tendința normală de poziționare înspre flancul stâng a stoma-
cului. Cu toate acestea, există în continuare o porțiune redusă 
de sondă care ocupă spațiul dintre peretele gastric și peretele 
abdominal. Totuși, ca urmare a poziționării în conformitate 
cu raporturile topografice normale ale stomacului, posibilele 
tracțiuni suplimentare asupra locului de pătrundere a sondei în 
cavitatea gastrică sunt mai reduse, limitând posibilitatea unei 
îndepărtări a sondei din cavitatea gastrică. Lipsa Kiturilor PEG 
speciale sau folosirea pe scară largă a sondelor Pezzer, conduce 
la o oarecare dificultate în ce privește exteriorizarea capătului 
distal, prin care alimentele sunt introduse în sondă. Acest ca-
păt fiind evazat, cu un diametru mai mare decât restul tubului 
presupune imposibilitatea exteriorizării doar prin tracțiune la 
nivelul peretelui abdominal, astfel încât sunt necesare câteva 
incizii ale planurilor abdominale în vederea creării spațiului 
necesar trecerii tubului.   n

Figura 12. Imagine endoscopică ce sugerează modul în care firul tractor este 
adus până în cavitatea bucală cu ajutorul forcepsului endoscopic, de unde este 
atașat sondei Pezzer ce urmează să pătrundă în stomac

Figura 13. Imagine ce sugerează modul în care porțiunea de stomac prin care 
este exteriorizat tubul PEG este adus în planul inciziei abdominale din flancul 
stâng și este închis chirugical orificiul din jurul tubului

Figurile 10 şi 11. Se poate observa lumina endoscopului prin transversul peretelui abdominal și introducerea trocarului folosind ca reper această lumină. Figura 11 
(dreapta) imagine endoscopică ce relevă prezența firului de naylon și trocarul la nivel de cavitate gastrică

Figura 14. Imagine radiologică după plasarea în flancul stâng a tubului PEG. 
Acesta este evidențiat de o coloana de contrast Omnipaque 1:1 cu ser fizio-
logic. Se poate observa vârful florat al sondei în cavitatea gastrică și drumul pe 
care îl face tubul între peretele abdominal și cel gastric (săgeți) R
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Before dogs and cats were domesticated, the ancestors of dogs and cats 
received their essential omega-3 fatty acids, EPA and DHA, from their prey, 
such as rodents, birds, and elk. But today, our pets depend on us for their 
food. With modern technology, commercial pet food provides pet owners 
with a convenient method of feeding their pet, but some foods still may not 
provide your pet with the ideal levels of essential omega-3 fatty acids to pro-
mote optimal pet health and wellness. The ratio of omega-6 to omega-3 fatty 
acids is key in helping these nutrients fulfill their important functions in the 

body. While the ratio is important to consider, it is also important to consider 
the source of omega-3 fatty acids in the diet. Fish oil provides your pet with a 
direct source of omega-3 fatty acids. Plant oils are not a direct source because 
they must be converted to EPA and DHA in the body of dogs and cats. To 
correct the fatty acid imbalance dominated by omega-6 fatty acids, pet owners 
can supplement their pets’ food with a high-quality source of omega-3 fatty 
acids from wild, sustainable fish. even the best raw food diets or homemade 
diets will benefit from omega-3 fatty acid supplementation.

Evolution of omEga-3 fatty acids in Canine & Feline Diets

Pet Health & Nutrition

Omega-3 Essentials

Jean Hofve, D.V.M.

Sally Perea, D.V.M., M.S., D.A.C.V.N.
Omega-3 fatty acids are considered essentials Fatty Acids (EFAs) for hu-

mans, as well as for dogs and cats, because they cannot be made in the body. 
In order to maintain optimal health and wellness, these fatty acids must be 
obtained through diet or supplementation. Omega-3 fatty acids are found in 
cell membranes, which promote a fluid, flexible membrane required for healthy 
functioning cells and for normal cell signaling (neurotransmission).

The two health-promoting omega-3 fatty acids are eicosapentaenoic acid 
(EPA) and docosahexaenoic acid (DHA). EPA and DHA are long chain omega-3 
fatty acids found abundantly in fish. Flax seed oil contains alpha-linolenic acid 
(AlA), a shorter chain omega-3 fatty acid that requires the enzyme delta-6 
desaturase to convert it to EPA and DHA in the body.

Humans and dogs have limited ability to convert AlA to EPA and DHA. 
Cats, on the other hand, have less ability to convert AlA to EPA and DHA. 
therefore, supplementation with high quality omega-3 fish oil is recommended 
for humans, dogs, and cats.

One of the key functions of the omega-3 fatty acid EPA is supporting the 
body’s natural anti-inflammatory response. Dogs and cats can suffer from 
numerous inflammatory conditions that can affect their health and well-

being. Studies have shown supplementation of omega-3 fatty acids from 
fish supports dogs and cats with inflammatory conditions associated with 
the skin, joints, kidneys, and heart. In addition, EPA is known to promote 
healthy triglyceride(fat) levels within the blood of dogs.

In puppies and kittens, the omega-3 fatty acid DHA plays a key role in 
neurological (brain) and retinal (eye) development. Studies have shown that 
feeding pregnant dogs omega-3 fatty acid-enriched foods during gestation 
and lactation provides needed DHA to their puppies. Puppies weaned onto 
foods with DHA have improved electroretinographic responses (a measure-
ment of the electrical response of the retina in the eye to light stimulation), 
and improved responses to training tests. Studies in humans have shown 
that omega-3 fatty acids may be beneficial in maintaining normal cognitive 
function later in life. Lastly, essential fatty acid supplementation is known 
to maintain general skin and coat quality in dogs and cats.

Consult your veterinarian to evaluate the total amount of omega-3 fatty 
acids your dog/puppy or cat/kitten should receive on a daily basis based on 
species, breed, age, activity level, diet, life stage (growth/reproductive and 
adult), and health condition.   n
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The hip dysplasia is the most common non-traumatic 
orthopedic disease of some big dogs. It is characterized 
by a lack of congruence between the articular surfaces 
of the femoral head and acetabular cavity, which 
inevitably leads to a joint degeneration. The disease can 
be radiological diagnosed on his debut when only it shows 
joint incongruence and capsular laxity, or if the pathogenic 
mechanisms have already established secondary lesions 
and arthritic degeneration. There is a very tolerant dysplastic 
subjects which shows no trials signs of chronic pain. The 
biomechanical changes caused by the acetabular or 
ligaments malformation determined a decrease in the contact 
surfaces. The excessive friction causes the erosion of articular 
surfaces and the activation of inflammatory mediators.
Keywords: hip dysplasia, non-traumatic orthopedic 
disease, joint degeneration, capsular laxity

Displazia de şold este cea mai frecventă afecţiune ortopedică 
non-traumatică a câinilor de talie mare. Este caracterizată de 
lipsa de congruenţă între suprafeţele articulare ale capului 
femural şi cavităţii acetabulare, ceea ce duce inevitabil 
la degenerare articulară. Boala poate fi diagnosticată 
radiologic la debutul său, atunci când se evidenţiază doar 
incongruenţa articulară şi laxitate capsulară sau în cazul 
în care mecanismele patogene au stabilit deja leziuni 
secundare şi degenerare artritice. Există subiecţi displazici care 
tolerează foarte bine durerea cronică şi nu manifestă semne 
clinice. Schimbările biomecanice cauzate de malformaţia 
acetabulului sau ligamentelor determină o micşorare a 
suprafeţelor de contact. Frecarea excesivă determină eroziunea 
suprafeţelor articulare şi activarea mediatorilor inflamaţiei.
Cuvinte-cheie: displazie de şold, afecţiune ortopedică 
non-traumatică, degenerare artritică, laxitate capsulară

Abstract RezumatCristian  
Dragomir
Director medical  

al Spitalului Veterinar 
“Marco Vet”

Introducere
Displazia de şold este cea mai frecventă afecţiune orto-

pedică non-traumatică a câinilor de talie mare (Ciobănesc 
de Berna, Boxer, Cane Corso, Dog de Bordeaux, Labrador, 
Golden Retriever, Mastino Napoletano, Maremmano Abru-
zzese, Ciobănesc German, Rotweiller, St. Bernard, Setter 
Englez, Terra Nova, Border Collie etc.). Este caracterizată de 
lipsa de congruenţă între suprafeţele articulare ale capului 
femural şi cavităţii acetabulare, ceea ce duce inevitabil la 
degenerare articulară.

Boala poate fi diagnosticată radiologic la debutul său, 
atunci când se evidenţiază doar incongruenţa articulară 
şi laxitate capsulară, sau în cazul în care mecanismele 
patogene au stabilit deja leziuni secundare şi degenerare 
artritice.

Există subiecţi displazici care tolerează foarte bine dure-
rea cronică şi nu manifestă semne clinice. Datorită faptului 
că procesul este lent, câinele afectat învaţă să trăiască 
cu disconfortul lui, îşi limitează nivelul de activitate sau 
transferă centrul de greutate pe membrele anterioare. 
Schimbările biomecanice datorate malformaţiei acetabulu-
lui sau ligamentelor, determină o micşorare a suprafeţelor 
de contact. Frecarea excesivă determină eroziunea supra-
feţelor articulare şi activarea mediatorilor inflamaţiei, 
sinovita şi osteoartrita cauzând durere cronică şi tulburări 
de mers la pacienţii afectaţi (figura 1).

Tratamentul chirurgical al displaziei de şold la câine, constă 
în multiple proceduri, care vizează reducerea sau evitarea fe-
nomenele degenerative osteoarticulare. Implicit, se urmăreşte 
reducerea durerii indusă de aceste modificări.

Durerea cronică, asociată cu displazia, este însoţită de 
contractură şi disconfort produse de muşchii proximali 
ai membrului posterior, în mod particular de comparti-
mentului medial a regiunii femurale. Palparea muşchiului 
pectineu evidenţiază o reacţie algică, iar contractura aces-
tuia cauzează subluxaţia capului femural, cu intinderea 
capsulei articulare şi stimularea nociceptorilor localizaţi 
la nivel articular.

Managementul durerii la câinii care suferă de coxartroza şoldului 
(miotomia pectineului, tenotomia ileopsoasului,  
nevrectomia capsulei articulare coxo-femurale)

Figura 1. Preparat anatomic (cap femural artritic la un câine cu displazie de şold)
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Incizia (miotomie) şi îndepărtarea (miectomie) acestui 
muşchi a fost propusă ca intervenţie pentru reducerea 
durerii la subiecţii cu coxaortoză (Wallace, 1971; Richard, 
1972). Această procedură chirurgicală a fost amplificată, 
adăugându-se tenotomia muşchiului ileo-psoas (Ballinari 
şi colab., 1995). Procedura finală a fost perfecţionată de 
prof. Montavon, de la Centrul de Cercetare al Displaziei de 
Şold din cadrul Universităţii din Zürich. Procedura a fost 
intitulată PIN şi practic s-a adăugat nevrectomia porţiunii 
ventrale a capsulearticulare. Astfel se anulează efectul 
algic produs de muşchiului pectineu, se reduce presiunea 
exercitată de tendonul muşchiului ileo-psoas asupra cap-
sulei şi se inactivează nociceptorii prezenţi în porţiunea 
ventro-medială a articulaţiei coxo-femurale.

Prezentul articol propune o descriere succintă a teh-
nicii chirurgicale, ce deschide noi perspective în trata-
mentul durerii cronice a câinilor afectaţi de coxoartroza 
şoldului.

Repere anatomice
Pentru o mai bună aprofundare a tehnicii chirurgicale 

este oportună o succintă trecere în revistă a principalelor 
structuri anatomice implicate.

Muşchiul pectineu
Are aspect fusiform, se insera proximal pe eminenta 

ileo pubiana şi pe tendonul prepubian; continua în sens 
proximal-distal printre muşchii aductori (caudal) şi vastul 
medial (cranial), ca apoi să se insereze distal pe suprafaţa 
caudo-medială în treimea distală a femurului. Contrac-
tura sa contribuie la abducţia şi extra-rotaţia femurului 
(figura 2).

Muşchiul ileo-psoas
Este format din fuziunea muşchilor psoas major (are 

origine în procesele transverse şi ale corpurilor ver-
tebrale, continuă în direcţie ventro-caudală, apoi se 
inserează cu suprafaţa cranio-ventrală a iliumului) şi 
muşchiul iliac (îşi are originea în porţiunea ventro-me-
dială a iliumului). Cei doi muşchi se îmbină şi formează 

muşchiul ileo-psoas al cărui tendon se inserează distal 
pe micul trocanter femural (figura 1). Contracţia ileo-
psoasului are drept consecinţă f lexia femurului şi a 
coloanei lombare.

Tehnica chirurgicală
Subiectul în narcoză este aşezat în decubit ventro-dorsal, 

cu membrele fixate în poziţie laterală. Se tunde regiunea 
inghinală până la faţa medială a genunchiului, regiunea 
perineală şi cranială zona abdomenului inferior. Incizia 
cutanată începe de la linia medială, distal, până în treimea 
proximală a femurului, în corespondenţa cu muşchiul pec-
tineu care este identificat uşor, prin palapare. 

Se continuă dilacerarea planurilor superficiale, muşchiul 
pectineu se izolează de structurile musculare şi vasculare 
adiacente, în special cu precauţie la evitarea arterei fe-
murale care se plasează cranial faţă de muşchiul în cauză 
(figura 3).

În continuare se secţionează muşchiul pectineu în 
apropierea inserţiei sale proximale (figura 4) şi apoi în 
porţiunea distală. Incizia se practică cu ajutorul unui 
bisturiu electric, apoi se îndepărtează muşchiul secţi-
onat, asigurându-se hemostaza prin electrocauterizare 
(figura 5).

În continuare se identifică proeminenţa micului tro-
canter sub porţiunea caudo-proximală a femurului şi 
se identifică muşchiului ileo-psoas care are un parcurs 
caudo-cranial şi proximo-distal; porţiunea cărnoasă a 
muşchiului se detaşează şi se răsuceşte cu ajutorul unei 
pense hemostatice sau Allis, permiţând evidenţierea 
porţiunii tendinoase de dedesubt (figura 6).

Tendonul muşchiului ileo-psoas se secţionează pe toată 
lărgimea sa (figura 7).

Rezecarea tendonului produce o relaxare imediată a 
tensiunii musculare, cu abolirea presiunii tendonului 
asupra suprafeţei ventrale a articulaţiei coxofemurale 
şi creşte capacitatea de extensie a femurului. A treia şi 

Figura 3. Izolarea muşchiului pectineu; AF: artera femurală; P: muşchiul 
pectineu
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Figura 2. Articulație coxo-femurală, vedere medial; P: inserția proximală a 
muşchiului pectineu; IP: inserția distală a muşchiului ileo-psoas
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Figura 6. Porțiunea tendinoasă a muşchiului psoas de evidențiază şi prinsă 
cu două pense

Figura 8. Nevrectomia capsulei articulare cu ajutorul decolatorului de periost

Figura 9. Sutura în fir continuu a țesutului subcutanat adiacent

Figura 7. Tendonul ileo-psoas se secționează pe toată lățimea sa

Figura 5. Muşchiul pectineu este complet îndepărtat
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Figura 4. Muşchiul pectineu rezecat la nivelul extremității proximale
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ultima faza a intervenţiei constă în nevrectomia capsulei articulare: cu ajutorul 
indexului se identifică porţiunea ventrală a articulaţiei coxofemurale. 

Se utilizează un decolator de periost sau un bisturiu electric pentru a obţine 
erodarea semicirculară a capsulei cu scopul distrugerii terminaţiilor nervoase 
existente (figura 8); în mod particular se va evita lezarea vascularizaţiei profun-
de, mai ales în cazul utilizării bisturiului electric. După o riguroasă hemostază, 
planurile chirugicale se suturează prin opoziţie, cu grija de a nu leza sau include 
în sutură arteră femurală.

Discuţii
În fiziopatologia displaziei de şold, un rol primordial este jucat de factorul 

algic. 
Exacerbarea durerii, evidenţiată la câinii tineri displazici, este cauzată de 

sinovita articulaţiei coxofemurale. La subiecţii adulţi sau bătrâni, coxartroza 
consecutivă anomaliilor morfologice şi funcţionale, induce cronicizarea feno-
menului algic.

Chirurgul ortoped, utilizând tehnica PIN (miectomia pectineului, tenotomia 
ileo-psoasului, nevrectomia capsulei articulare), permite pacientului dispalzic să 
nu resimtă componenta algică consecutivă acestei malformaţii, redând în acelaşi 
timp stabilitate articulaţiei coxo-femurale.

În Italia experienţa acumulată de prof. dr. Massimo Floris (Clinica Euro Ve-
terinaria, Perugia) şi a unui grup de colegi, însumează peste 500 de cazuri de 
câini dispalzici operaţi cu tehnica PIN în ultimii 10 ani. 

Subiecţii supuşi acestui tip de intervenţie au prezentat un “follow up” pozitiv 
pentru următorii 6 ani de viaţă. Prof. Floris a putut observa şi subiecţi cu vârste 
avansate (13-14 ani) care au fost operaţi prin tehnica PIN şi care demonstrau 
o optimă calitate a vieţii.

În România, în ultimii 3 ani în Spitalul Clinic “Marco Vet”, din Bucureşti au fost 
efectuate peste 50 de intervenţii prin tehnica PIN. Echipa italo-română a înregis-
trat un amplu succes, recontroalele anuale demonstrând o reuşită de 99% a acestei 
tehnici chirurgicale.

Trebuie să subliniem faptul că subiecţii operaţi nu necesită, în perioada de după 
intervenţie, restricţii fizice deosebite. Activitatea fizică post-operatorie a câinilor, 
prin tehnica PIN, se ameliorează progresiv datorită reducerii durerii. În câteva luni, 
subiecţii cu atrofie musculară a trenului posterior au reuşit recuperări musculare 
importante. 

Această procedură chirugicală, în cazuri speciale, nu împiedică efectuarea altor 
proceduri ortopedice ulterioare, mai invazive: protezarea totală de şold, osteotomia 
capului femural etc.

Concluzii
Avantaje
n  tehnica se poate aplica la diferite grade de diplazie sau coxartroză;
n  operaţia se pretează şi la tineretul canin cu vârste minime de 9-10 luni;
n  recuperarea este foarte rapidă, nu necesită fizioterapie post-operatorie; subiecţii 

operaţi vor fi plimbaţi numai în lesă timp de 20 de zile de la intervenţie;
n intervenţia este neinvazivă la nivel osos;
n necesită o singură zi de spitalizare;
n oferă posibilitatea altor intervenţii ortopedice ulterioare.
Dezavantaje
n  efectele pozitive ale intervenţiei sunt limitate în timp (circa 6 ani).   n
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Entropionul reprezintă o modificare de poziţie a pleoapei ca-
racterizată prin răsfrângerea către globul ocular a marginii libere 
a acesteia. Marginea liberă a pleoapei determină prin acţiunea 
iritativă a tegumentului şi a cililor, leziuni corneene de diferite 
grade (de la simplă eroziune până la ulcer corneean şi perforarea 
corneei). Uneori, ani de zile, sunt tratate fără rezultat aceste leziuni 
corneene secundare entropionului. 

Entropionul este mai frecvent la câine comparativ cu pisica şi 
există predispoziţie de rasă datorită conformaţiei masivului facial 
(orbită generoasă şi microftalmie constituţională la rasa Rottweiler, 
Chow-Chow), prezenţei faldurilor de piele frontale (Shar Pei - fi-
gura 1), conformaţiei unghiului cantal intern (Bichon, Pekinez). 
La noi în ţară, entropionul la pisică este întâlnit la rasa Persană şi 
la metişii acesteia.

Entropionul congenital (de conformaţie) la câine este întâlnit 
la rasele Rottweiler, Shar Pei, Chow-Chow, Bichon, Bulldog 
francez, Bulldog englez, Pug, Boxer şi Saint Bernard.

Entropionul dobândit, spastic apare secundar leziunilor cor-
neene determinate de trichiazis, cili ectopici, plăgi corneene, 
arsuri corneene, corpi străini sau poate fi cicatricial, secundar 
unor plăgi palpebrale vindecate vicios.

În funcţie de localizare, entropionul poate fi superior (figura 
2), inferior, cantal sau total. În funcţie de gradul de răsucire a 
marginii libere a pleoapei către cornee, entropionul poate fi de 
45º (uşor), de 90º (moderat) şi între 180º şi 360º (sever).

Pacientul cu entropion este un pacient ce manifestă durere 
oculară evidenţiată la examenul oftalmologic prin epiforă (figura 
3) şi blefarospasm de diferite grade.

Marginea liberă a pleoapei răsucită către globul ocular, blefarita, 
conjunctivita şi leziunile corneene de diferite grade (eroziune corneea-
nă, plagă corneeană profundă, ulcer corneean, cheratită pigmentară, 
desmetocel, panoftalmie) întregesc tabloul clinic. Testul cu fluores-
ceină evidenţiază leziunea corneeană cu localizare caracteristică: în 
cadranul supero-extern al corneei în entropionul superior (figura 2) 
şi la ora “3” în entropionul cantal.

Diagnosticul în entropion este facil pornind de la datele 
anamnetice, rasa animalului, vârsta şi debutul afecţiunii. În 
entropionul congenital la un pui de Shar Pei (figura 1), propri-

Entropionul la câine şi la pisică
The entropion is a position modification of the folding eyelid 
characterized by the eyeball passed on its free edge. The free 
edge of the eyelid determines a skin rash action of teguments 
and chilies and corneal lesions in various degrees (from simple 
erosion to corneal ulcer and perforation of the cornea). These 
injuries of secondary cornea entropion are treated without 
success, sometimes for years. Entropion is more frequently in 
dogs than cats and it has predisposition to the race of animals 
company because of a massive facial conformation (an eyepit 
generous and a constitutional microphthalmia), because of 
the presence of frontal folds skin or because of conformation 
of the internal front corner cantle. In our country, the entropion 
in cats is common to the Persian cats and its half-breeds.
Keywords: the entropion, folding eyelid, corneal 
lesions, micropfthalmia, predisposition to the race

Entropionul reprezintă o modificare de poziţie a pleoapei, 
caracterizată prin răsfrângerea către globul ocular a marginii 
libere a acesteia. Marginea liberă a pleoapei determină 
acţiunea iritativă a tegumentului şi a cililor, leziuni corneene 
de diferite grade (de la simplă eroziune până la ulcer corneean 
şi perforarea corneei). Uneori, ani de zile sunt tratate fără 
rezultat aceste leziuni corneene secundare entropionului. 
Entropionul este mai frecvent la câine comparativ cu pisica şi 
există predispoziţie de rasă datorită conformaţiei masivului 
facial (orbită generoasă şi microoftalmie constituţională), 
prezenţei faldurilor de piele frontale, conformaţiei 
unghiului cantal intern. La noi în ţară, entropionul la 
pisică este întâlnit la rasa Persană şi la metişii acesteia.
Cuvinte-cheie: entropion, pleoapă, leziuni 
corneene, microoftalmie, predispoziţie de rasă

Abstract RezumatIuliana Ionaşcu
Şef de lucrări  

Facultatea de Medicină 
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Figura 1.  
AO Entropion congenital 
(Shar Pei, 2 luni)

Figura 2. 
OS Entropion superior, 
ulcer corneean secundar. 
Localizarea leziunii cor-
neene este caracteristică 
în cadranul supero-
extern al corneei. 
(Rottweiler, 7 luni)

Figura 3. 
OD Entropion superior 
şi cantal. Epifora este 
evidentă. (Bulldog 
englez, 11 luni)
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etarii vor relata faptul că nu vede, se loveşte de obiectele din 
jur, nu deschide ochii şi lăcrimează. 

În cazul entropionul spastic (figura 6), secundar leziunilor 
corneene, debutul este brusc, testul cu fluoresceină evidenţiază 
afectarea corneei şi examinarea atentă la faţa internă a pleoapei a 
treia poate pune în evidenţă prezenţa corpului străin (arista).

Terapia entropionului spastic vizează leziunea corneeană, este 
medicamentoasă şi se realizează cu: cicatrizante corneene (colir cu 
vitamine şi aminoacizi; corneregel, actovegin), colire cu antibiotice 
şi midriatice (atropina, mydrum, midriacyl, tropicamidă). 

Abordarea chirurgicală în entropionul primar, congenital 
este diferită în funcţie de vârsta animalului: aplicarea ”firelor 
tractoare” până la vârsta de 1 an, 1 an şi jumătate (figura 4) şi 
tehnicile clasice după această vârstă, moment în care creşterea 
masivului facial şi implicit a pleoapelor şi globului ocular au fost 
definitivate (figura 5). La pisică entropionul total (figura 7) este 
mai puţin frecvent. La pisicile persane şi metişii acestora este 
întâlnit entropionul inferior sau cantal.

După aplicarea firelor tractoare tratamentul local al paci-
enţilor se realizează cu unguente cu antibiotice, aplicate de 
câteva ori pe zi. 

Aceste fire tractoare se menţin uneori şi câteva luni şi din acest 
considerent colierul elizabetan este opţional. Operaţia se poate 
repeta până la vârsta adultă de câte ori este nevoie. 

Operaţia clasică se realizează la vârsta adultă şi tehnica ope-
ratorie este diferită în funcţie de localizarea entropionului. 

Este foarte important de menţionat faptul că fiecare caz de 
operat este unic, experienţa şi imaginaţia fiind esenţiale pentru 
un rezultat perfect.

Firele utilizate sunt neresorbabile (nylon 2/0, 3/0) şi se scot 
la 10 zile. Tratamentul local se realizează cu unguente cu anti-
biotice şi colierul elizabetan este obligatoriu până la scoaterea 
firelor de sutură.

În abordarea chirurgicală a entropionului există câteva reguli 
de respectat:
n  în entropion operaţia este estetică, trebuie efectuată o 

singură dată, la vârsta adultă, pentru un rezultat bun;
n  excizia lamboului de piele mult mai departe de marginea 

liberă a pleoapei nu rezolvă entropionul;
n  lamboul de piele excizat în exces va determina apariţia 

ectropionului care este cea mai frecventă complicaţie post-
operatorie;

n  se utilizează numai fir de nylon, neresorbabil pentru că 
utilizarea firului polifilament va determina o cicatrice 
retractilă, excesivă;

n  scoaterea firelor de sutură în urma gratajului, până la 6 zile 
post-operator va determina apariţia cicatricei vicioase fiind 
necesară reintervenţia chirurgicală;

n  colierul elizabetan este obligatoriu pe toată perioada de 
recuperare post-operatorie.   n

Figura 4. 
OD Aplicarea 
”firelor tractoare” 
(Shar Pei, 4 luni)

Figura 5. 
OS Entropion total 
operat - firele neresorba-
bile se scot la 10 zile 
(Chow-chow, 1 an 
şi 3 luni)

Figura 6. 
OS Entropion spastic 
secundar unei lezi-
uni corneene. Epifora şi 
blefarospasmul sunt evi-
dente (rasă europeană 
2 ani)

Figura 7. 
OD Entropion total 
operat (Pamfil, 1 an)
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Afecţiuni neurologice  
cu predispoziţie de rasă canină

Good dog health is important to all dog owners. All 
pet owners want to ensure their dog has a happy 
and disease-free life. Dog health problems are 
either hereditary/congenital or acquired through 
injury or environmental conditions. This article is 
about inherited dog diseases and is intended to 
help you understand some of the common canine 
health disorders. Most breeders spend a lot of time 
and resources trying to get rid of genetic diseases 
in their lines. However, some amateur breeders and 
puppy mills are breeding dogs without screening the 
parents and perpetuating poor genetic health. If you 
are thinking about breeding a dog with determined 
qualities and features, you will have to very carefully 
choose the parents. However, artificial selection also 
increases the risk of transmitting the hereditary defects 
of that breed. Selective breeding of certain breeds 
has concentrated on enhancing dogs physical beauty, 
leaving aside the dogs character, and the result of this 
is usually very gorgeous dogs, but they might develop 
some type of behavior problem. There are certain 
moments when a certain breed becomes popular and 
the demand for these breeds is high and sometimes 
breeders decide to produce a massive amount of 
them by using parents that would otherwise not 
be acceptable. This type of thing has happened to 
German shepherds, cockers, and a few others. Even 
though most people are aware of the different type 
of hereditary defects a pure breed can get, it is not 
always easy to see when a pure breed has one. There 
are certain types of blindness that occur in pure 
breeds which are detected when the dog is well into 
his older age for example, and worse yet, when that 
animal has already been used to reproduce. It is even 
more difficult to detect possible carriers of genetic 
malformations when these dogs do not even have 
them themselves yet. It’s also difficult to know if a dog 
is going to develop some type of behavior or mental 
problem. It’s very important to never allow a dog with 
health problems reproduce since these problems can 
and most likely will pass on to the offspring. There 
are some hereditary defects that can be detected 
at a young age by doing certain tests on the dog.
Keywords: dog breeds, selectiv breeding, 
genetic disease, puppy mills, genetic lines

Toţi proprietarii de câini vor să se asigure că animalul 
lor dispune de o viaţă fericită şi sănătoasă. Problemele 
de sănătate ale câinilor sunt fie ereditare/congenitale 
sau dobândite în urma unor afecţiuni sau condiţii de 
mediu. Articolul de faţă se referă la bolile ereditare şi este 
destinat să ajute la înţelegerea unor tulburări de sănătate 
frecvent întâlnite la câini. Cei mai mulți crescători de 
câini cheltuie mult timp şi resurse încercând să scape 
de bolile genetice din familiile crescute de ei. Totuşi, 
unii crescători amatori şi unele ferme de câini dezvoltă 
familii de câini fără a face un examen clinic al părinților, 
propagând astfel linii genetice tarate. Dacă vă gândiți 
să obțineți un câine cu anumite calități şi caracteristici 
bine stabilite, va trebui să alegeți cu mare atenție părinții. 
Totuşi, selecția artificială creşte şi ea riscul transmiterii 
defectelor ereditare care afectează deja acea rasă. Monta 
selectivă a unor anumite rase s-a concentrat pe mărirea 
frumuseții fizice a câinilor, trecând cu vederea caracterul 
acestora, iar rezultatul este de multe ori obținerea unor 
câini superbi, dar cu probleme de personalitate. Există 
unele momente în care o anumită rasă devine la modă, 
iar cererea pentru ea e atât de mare încât crescătorii 
de câini decid să producă o cantitate cât mai mare de 
exemplare, utilizând părinți care altfel nu ar fi acceptabili. 
Acest lucru s-a întâmplat cu ciobăneştii germani, cu 
cockerii şi alte câteva rase. Chiar dacă majoritatea 
oamenilor sunt conştienți de diferitele tipuri de defecte 
ereditare pe care un exemplar pur le poate moşteni, nu 
e întotdeauna uşor să vezi când un exemplar pur are o 
astfel de problemă. De exemplu, sunt câteva tipuri de 
orbire ce apar la exemplare pure, care sunt detectate 
abia atunci când câinele are o vârstă înaintată - sau mai 
rău, după ce animalul a fost deja folosit la reproducere. 
E chiar şi mai dificil să fie detectați posibilii purtători 
de malformații genetice atunci când câinii nu le-au 
dezvoltat încă. De asemenea, este greu să se ştie dacă 
un câine va dezvolta un anumit tip de comportament 
sau o problemă mentală. E foarte important să nu se 
permită niciodată reproducerea unui câine cu probleme 
de sănătate, pentru că acestea pot şi, cel mai probabil, 
se vor transmite descendenților. Sunt câteva defecte 
ereditare care pot fi detectate la o vârstă tânără prin 
efectuarea unor anumite teste asupra câinelui.
Cuvinte-cheie: rasă canină, montă, boli ereditare, 
ferme de câini, linii genetice, selecţie artificială

Abstract RezumatNicolae Coldea
Cabinet veterinar  
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Monta selectivă a unor rase s-a concentrat pe mărirea frumuseții 
fizice a câinilor, trecând cu vederea caracterul acestora, iar rezul-
tatul este de multe ori obținerea unor câini superbi, dar cu pro-
bleme de personalitate. Există unele momente în care o anumită 
rasă devine la modă, iar cererea pentru ea e atât de mare încât 
crescătorii de câini decid să producă o cantitate cât mai mare de 
exemplare, utilizând părinți care altfel nu ar fi acceptabili.

Prezentul articol se doreşte un ghid rapid atât pentru a servi 
medicului veterinar în orientarea spre un diagnostic, cât şi 
pentru a putea sfătui viitorii proprietari de câini în alegerea 
unei rase.

Bineînţeles că această înşiruire sumară nu poate înlocui 
consultaţia neurologică şi nici nu poate ţine loc de inves-
tigaţii imagistice, biochimice etc.   n
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Nr. crt. Rasă canină Afecţiune neurologică

1. Ogar Afgan n mielopatia ogarului Afgan (6-9 luni)

2. Airedale Terrier n malformaţie cerebelară (congenitală <3 luni)
n degenerare cerebelară <3 ani

3. Malamut de Alaska n catalepsie/narcolepsie <1 an
4. Câinele de vite Australian n surditate congenitală (de la naştere)
5. Australian Kelpie n degenerare cerebelară (6-12 săpt.)
6. Câinele ciobănesc Australian n surditate congenitală

7. Baset
n discopatie
n discospondilită
n boala Lafora (5 luni-9 ani)
n sindrom Wobbler

8. Beagle

n ataxie (2-7 ani)
n boală vestibulară congenitală <3 luni
n surditate congenitală
n discopatiente
n gangliozidoză GM1 (3-6 luni)
n boala Lafora (5-12 luni)
n degenerescenţă cerebelară (3 luni)
n epilepsie (3-36 luni)
n narcolepsie-cataplexie <1 an
n lisencefalie <1 an
n meningită <1 an
n Spina bifi da

9. Tervuren n epilepsie (6 luni-3 ani)

10. Bernese Mountain dog n hipomielinizarea SNC (2-8 săpt.)
n meningită şi poliarterită <1 an

11. Bichon frise n Shaker dog disease (9 luni-2 ani)
n subluxaţie atlantoaxială <1 an

12. Border Collie
n surditate congenitală
n degenerescenţă cerebelară (6-8 săpt.)
n lipofuscinoză ceroidă (1-2 ani)

13. Borzoi n sindrom wobbler (5-8 ani)

14. Boston Terrier

n surditate congenitală
n hidrocefalie <3 luni
n malformaţie cerebelară (3-4 săpt.) 
n hemivertebră
n tumoră cerebrală primară (9-10 ani)
n disgenezie sacrocaudală
n chist arahnoid <1 an

15. Boxer
n surditate congenitală
n tumoră cerebrală primară (9-10 ani)
n axonopatie progresivă (2 luni)
n meningită şi poliarterită <1 an

16. Brittany Spaniel n degenerescenţă cerebelară (7-13 ani)
n atrofi e musculară spinală <1 an

17. Bulldog Englez

n surditate congenitală
n hidrocefalie <3 luni
n hemivertebră
n spina bifi dă şi mielodisplazie
n disgenezie sacrocaudală
n stenoză de canal vertebral
n tumoră cerebrală primară (9-10 ani)

18. Bull Mastiff n degenerescenţă cerebelară (4-9 săpt.)

19. Bull Terrier n surditate congenitală
n malformaţie cerebelară <3 luni

20. Cairn Terrier n boala lui Krabbe (6-12 luni)

21. Cavalier King Charles Spaniel n căderi episodice (3-4 luni)

22. Chesapeake Bay Retriever n polineuropatie distală simetrică >1 an

23. Chihuahua
n hidrocefalie <3 luni
n lipofuscinoză ceroidă (6-12 luni)
n subluxaţie atlantoaxială <1 an

Rasele canine şi afecţiunile neurologiceTabelul 1



Anul II • Nr. 3 • 2/2011
62

neurologie

Nr. crt. Rasă canină Afecţiune neurologică

24. Chow-Chow n malformaţie cerebelară <3 luni
n hipomialinizarea SNC (2-8 săpt.)

25. Cocker Spaniel

n surditate congenitală
n boală vestibulară congenitală <3 luni
n boală vestibulară secundară otitei interne
n discopatie (3-7 ani)
n epilepsie (6 luni-3 ani)
n lipofuscinoză ceroidă (1-2 ani)
n paralizie facială idiopatică (bruscă)
n degenerescenţă neuronală multisistem (10-14 luni)

26. Collie
n boală vestibulară congenitală bilaterală
n surditate congenitală
n degenerescenţă cerebelară (1-2 luni)
n distrofie neuroaxonală (2-4 luni)

27. Coonhound n poliradiculonevrită

28. Teckel

n discopatie (3-7 ani)
n lipofuscinoză ceroidă (3-7 ani)
n neuropatie senzorială (8-12 săpt.)
n narcolepsie-cataplexie <1 an
n subluxaţie atlantoaxială <1 an

29. Dalmaţian
n surditate congenitală (incidenţă 30%)
n leucodistrofia dalmaţianului (3-6 luni)
n crampe musculare
n lipofuscinoză ceroidă (1-2 ani)

30. Dandie Dinmont Terrier n discopatie
31. Foxhound n ataxie (2-7 ani)

32. Setter Englezesc n surditate congenitală
n lipofuscinoza ceroidă (1-2 ani)

33. Doberman

n boală vestibulară congenitală <3 luni
n surditate congenitală
n discopatie (5-10 ani)
n narcolepsie-cataplexie <1 an
n subluxaţie atlantoaxială <1 an
n sindrom wobbler (3-9 ani)
n tumoare cerebrală primară (9-10 ani)
n boala Dobermanului dansator (6 luni-7 ani)
n chist arahnoid <1 an
n sindrom de hiperestezie

34. Fox Terrier

n malformaţie cerebelară <3 luni
n boala vestibulară congenitală <3 luni
n surditate congenitală
n epilepsie (6 luni-3 ani)
n lisencefalie <1 an
n ataxie ereditară (2-6 luni)
n miastenia gravis congenitală (6-8 săpt.)

35. Golden Retriever

n epilepsie (6 luni-3 ani)
n hipomielinizarea sistemului nervos periferic (5-7 săpt.)
n miastenia gravis
n meningoencefalită eozinofilică (4 luni-5,5 ani)
n tumoare cerebrală primară (9-10 ani)

36. Bulldog Francez
n tumoare cerebrală primară (9-10 ani)
n hemivertebră
n disgenezie sacrocaudală

37. Ciobănesc German

n boală vestibulară congenitală <3 luni
n surditate congenitală
n glicogenoză <3 luni
n discopatie (7-9 ani)
n discospondilită (tineri/adulţi)
n epilepsie (6 luni-3 ani)
n miastenia gravis (adulţi)
n neuropatie axonală gigantă (14-16 luni)
n stenoză lombosacrală
n mielopatie degenerativă >5 ani
n sindrom de hiperestezie

38. Setter Gordon n degenerescenţă cerebelară (6-30 luni)

39. Dog German
n surditate congenitală (Arlechin)
n sindrom wobbler (1-2 ani)
n polineuropatie distală (1,5-5 ani)
n sindrom de hiperestezie
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40. Greyhound n surditate congenitală
41. Harrier Hound n ataxie (2-7 ani)
42. Ibizan Hound n surditate congenitală

43. Setter Irlandez

n malformaţie cerebelară <3 luni
n epilepsie (6 luni-3 ani)
n lisencefalie <1 an
n ambliopie şi tetraplegie
n sindrom de hiperestezie

44. Irish Wolfhound n sindrom wobbler >1 an

45. Jack Russel Terrier n ataxie ereditară (2-6 luni)
n miastenia gravis congenital (2-6 luni)

46. Japanese Akita
n boală vestibulară congenitală <3 luni
n surditate congenitală
n meningită şi poliarterită <1 an
n glicogenoză <3 luni

47. Japanese Chin n subluxaţie atlantoaxială <1 an
48. Keeshond n epilepsie (6 luni-3 ani)
49. Kerry Blue Terrier n degenerescenţă cerebelară (3-6 luni)
50. King Charles Spaniel n convulsii
51. Kuvasz n surditate congenitală

52. Labrador Retriever

n degenerescenţă cerebelară (12 săpt.)
n epilepsie (6 luni-3 ani)
n narcolepsie-cataplexie <1 an
n miastenia gravis
n degenerescenţă spongiformă (3-6 luni)
n polineuropatie distală >1 an

53. Lhasa Apso
n hidrocefalie (4-5 luni)
n lisencefalie <1 an
n discopatie

54. Lurcher n hipomielinizarea SNC (2-8 săpt.)

55. Maltez
n hidrocefalie (4-5 luni)
n hipoglicemie - posibilă cauză a convulsiilor <1 an
n shaker dog disease - boala tremuratului (9 luni-2 ani)

56. Terra Nova n polineuropatie distală >1 an

57. Norwich Terrier n crampe musculare

58. Old English sheepdog
n surditate congenitală
n tumoare cereberală primară (9-10 ani)
n disgenezie sacrocaudală

59. Papillon n surditate congenitală

60. Pekinez
n discopatie (3-7 ani)
n hidrocefalie (4-5 luni)
n hemivertebră
n subluxaţie atlantoaxială <1 an

61. Pointer

n surditate congenitală
n atrofi e musculară spinală (5 luni)
n neuropatie senzorială (3-6 luni)
n gangliozidoză GM2 (pointer German şi Japonez cu păr scurt)
n meningită şi poliarterită <1 an
n meningoencefalită granulomatoasă >1 an
n hemivertebră (toracică la pointerul German cu păr scurt)

62. Pomeranian n hidrocefalie (4-5 luni)
n subluxaţie atlantoaxială <1 an

63. Poodle

n boala vestibulară secundară otitei interne
n surditate congenitală (poodle pitic)
n discopatie (3-7 ani)
n boala lui Krabbe (6-12 luni)
n boala lui Lafora (5-12 luni)
n boala Niemann-Pick (3-6 luni)
n degenerescenţa cerebelară (3-4 săpt.)
n epilepsie (6 luni-3 ani)
n hidrocefalie (4-5 luni)
n narcolepsie-cataplexie <1 an
n mielopatia demielinizantă (2-4 luni)
n subluxaţie atlantoaxială <1 an
n meningoencefalita granulomatoasă >1 an
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64. Portuguese Water Dog n ganliozidoză GM1 (3-6 luni)

65. Pug n hemivertebră
n encefalită (6 luni-7 ani)

66. Câinele de Pirinei n surditate congenitală

67. Rhodesian Ridgeback
n surditate congenitală
n chist arahnoid <1 an
n sinus dermoid

68. Rottweiler

n surditate congenitală
n atrofi e musculara spinală (4 săpt.)
n subluxaţie atlantoaxială <1 an
n meningită şi poliarterită <1 an
n distrofi e neuroaxonală <1 an
n polineuropatie senzorială şi motorie distală >1 an
n leucoencefalomielopatia Rottweilerului (1,5-4 ani)

69. Saint Bernard
n surditate congenitală
n epilepsie (6 luni-3 ani)
n narcolepsie-cataplexie <1 an
n polineuropatia distală <1 an

70. Saluki n lipofuscinoza ceroidă (1-2 ani)

71. Samoyed

n surditate congenitală
n degenerescenţă cerebelară (3-6 luni)
n hipomielinizarea SNC (2-8 săpt.)
n lisencefalie <1 an
n degenerescenţă spongiformă (3 luni)

72. Schnauzer
n narcolepsie-cataplexie (uriaş <1 an)
n hiperlipidemie (cauza de convulsii la pitic)
n convulsii (pitic)

73. Scottish Terrier n surditate congenitală
n crampe (“Scottish cramp”)

74. Selyham Terrier n surditate congenitală
75. Shetland Sheepdog n surditate congenitală
76. Shih Tzu n discopatie (3-7 ani)

77. Husky Siberian n epilepsie (6 luni-3 ani)
n mielopatie degenerativă

78. Silky Terrier n boala lui Gaucher (6-8 luni)
n degenerescenţa spongiformă (3 luni)

79. Springer Spaniel

n hipomielinizarea SNC (2-4 săpt.)
n miastenia gravis congenitală (6-8 săpt.)
n fucozidoză (1-3 ani)
n gangliozidoză GM1 (3-6 luni)
n Springer Spaniel rage sindrom (furia Cockerului)

80. Swedish Lapland n atrofi e musculară spinală (5-6 săpt.)
n glicogenoză tip2 (<1 an)

81. Mastiff  Tibetan n neuropatie hipertrofi că (7-10 săpt.)

82. Terrier Tibetan n lipofuscinoza ceroidă (1-2 ani)
n boala vestibulară congenitală <3 luni

83. Weimaraner
n hipomielinizarea SNC (2-8 săpt.)
n meningită şi poliarterită <1 an
n disrafi sm spinal (3-4 săpt.)

84. West Highland White Terrier
n surditate congenitală
n boala lui Krabbe ( 3-6 luni)
n Shaker dog disease (9 luni-2 ani)
n hemivertebră

85. Yorkshire Terrier
n hidrocefalie (4-5 luni)
n subluxaţie atlantoaxială <1 an
n hemivertebră
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3. Davidson, M., Else, R. & Lumsden, J. (1998) Manual of Small Animal Clinical 

Pathology. BSAVA Publications, Cheltenham.
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