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AMVAC/RoSAVA (Asociaţia Medicilor Veterinari pentru 
Animale de Companie) este membră a WSAVA (The World 
Small Animal Veterinary Association). WSAVA favorizează 
schimbul de informaţii ştiinţifice între medicii veterinari şi 
între organizaţiile lor sanitar-veterinare. Scopul principal al 
organizaţiei WSAVA este de a avansa calitatea în medicina 
veterinară de animale mici şi chirurgie, iar acest obiectiv 
general se realizează în moduri diferite. 
Membrii WSAVA provin din organizaţii veterinare din 
întreaga lume care se ocupă cu animalele de companie mici, 
cum ar fi pisici, câini, iepuri, porcuşori de Guineea etc. În 
prezent, există 80 de asociaţii membre şi afiliate, ce reprezintă 
peste 75.000 de medicii veterinari.
În fiecare an, Congresul Mondial WSAVA are loc în diferite 
părţi ale lumii, fiind găzduit de o asociaţie membră sub 
auspiciile WSAVA. Congresul atrage un număr mare de medici 
veterinari şi asistente medicale veterinare/tehnicieni din 
mai multe ţări, care au ocazia să înveţe de la lectori de talie 
internaţională diferite proceduri de practica veterinară pe 
animale mici, acestea fiind disponibile apoi în şcoli veterinare 
şi biblioteci şi reprezentând o sursă de informare importantă 
pentru practicieni. În acest an, Congresul WSAVA va avea loc 
la 14-17octombrie 2011, în Coreea, la Jeju, concomitent cu Al 
III-lea Congres Sud-Asiatic (FASAVA) şi cu Al 21-lea Congres 
Coreean (KAHA), iar în 2012 va avea loc la Birmingham o dată 
cu evenimentul FECAVA (The Federation of European Animal 
Veterinary Association) şi BSAVA (British Small Animal 
Veterinary Association).
WSAVA lucrează în strânsă cooperare cu grupurile de 
specialitate sanitar-veterinare din Europa şi Statele Unite ale 
Americii, cu oameni de ştiinţă din mediul academic veterinar 
pentru a îmbunătăţi înţelegerea şi cunoaşterea subiectelor 
specifice, cum ar fi bolile ereditare, nomenclatura de procese 
patologice. De asemenea, WSAVA favorizează relaţiile 
internaţionale între toţi medicii veterinari care se ocupă cu 
sănătatea animalelor mici. 
Convenţia WSAVA pentru protecţia animalelor de companie 
conţine un set de propuneri legislative. Multe din asociaţiile 
membre au devenit semnatare ale acestora, ceea ce înseamnă 
că au convenit un standard comun de bază de atitudine şi 
practică, folosindu-se de acestea pentru a creşte gradul de 
conştientizare a comunităţii în ceea ce priveşte sănătatea 
animalelor de companie.
Consiliul WSAVA are în lucru procedura de microcipare a 
animalelor de companie pentru a facilita astfel identificarea 
eficientă, fiabilă şi standardizarea cu microcip a acestora în 
întreaga lume. 
Membrii WSAVA pot afla noutăţi accesând website-ul 
WSAVA, în „Jurnalul de practici animale mici” şi într-o 
varietate de alte reviste tiparite în mai multe limbi.

În asociere cu firme de prestigiu 
care sponsorizează evenimentul, 
WSAVA încurajează excelenţa 
în practică în ceea ce priveşte 
sănătatea animalelor mici, în fiecare 
an medicii veterinari fiind premiaţi 
în cadrul manifestării de un juriu 
format din experţi de renume 
internaţional.
WSAVA se află la al 10-lea an de funcţionare, desfăşurând, 
pentru medicii veterinari din zonele în care practica pe 
animale de companie este relativ mai puţin dezvoltat, o serie 
de cursuri de educaţie medicală continuă, girate şi coordonate 
de lectori de renume mondial. După demararea programului 
în ţările emergente din Europa de Est, obiectivele WSAVA s-au 
extins şi în state precum Rusia, din Asia de Sud-Est, China, 
India şi din America de Sud.
AMVAC beneficiază de doi ani de Programul de Educaţie 
Medicală Continuă prin intermediul WSAVA, iar la Congresul 
Anual din 10 noiembrie 2011 sunt invitaţi: Bertazzolo Walter 
(It) şi Anne Lanevschi (UK) pe secţiunea citologie.

Dr. Valentin Nicolae
Redactor-şef
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Diabetul zaharat la pisică prezintă o incidenţă variabilă, având 
în vedere că diagnosticarea lui se face destul de târziu din cauză 
că apariţia semnelor clinice este condiţionată de eliminarea glu-
cozei prin urină, fenomen care la pisică se produce atunci când 
nivelul glicemiei (concentraţia de glucoză din sânge) ajunge la 
aproximativ 300mg/dl.  

Diabetul zaharat prezintă două forme:
n diabet insulino-dependent;
n diabet non-insulino-dependent.
Diabetul zaharat la pisică apare prin cumulul mai multor 

factori:
n   scăderea sensibilităţii la insulină, favorizată de factori ca: 

obezitate, inactivitate, medicamente;
n  scăderea secreţiei de insulină cauzată fie de reducerea vo-

lumului insular secretor prin depunere de amiloid, fie de 
pierderea de celule beta sau de toxicitatea glucozei.

Semnele clinice caracteristice sunt poliuria, polidipsia, polifagia 
şi pierderea în greutate. În organism deficienţa de insulină duce la 
o scădere a utilizării tisulare a glucozei, aminoacizilor şi acizilor 
graşi, a accelerării glicogenolizei şi a gluconeogenezei şi acumularea 
glucozei în sângele circulant. Pe lângă glucoza endogenă, în sânge 
se acumulează şi cea provenită din ingestia alimentelor.

O dată cu creşterea concentraţiei sangvine a glucozei, abilitatea 
rinichiului de a resorbi glucoza la nivel tubular este depăşită, ducând 
la apariţia glucozuriei şi a polidipsiei compensatorii. Diminuarea 
utilizării tisulare periferice a glucozei ingerate duce la pierderea în 
greutate şi încercarea organismului de a compensa pentru preveni-
rea “înfometării”, conducând la polifagie. Alte semne ale diabetului 
sunt letargia, scăderea interacţiunii cu ceilalţi membrii ai familiei, 
uscarea şi matitatea părului, scăderea abilităţii de a sări. 

Dacă semnele clinice asociate diabetului zaharat necomplicat 
nu sunt observate la timp de proprietar, animalul poate dez-
volta şi alte complicaţii precum cetonemia, acidoza metabolică, 
lipidoza hepatică şi chiar o neuropatie diabetică cu alterarea 
gravă a stării generale.

Diagnosticarea diabetului zaharat se face prin identificarea şi 
asocierea semnelor clinice cu determinarea glicemiei. O proble-
mă des întâlnită în stabilirea diagnosticului de diabet zaharat 
la pisică o reprezintă hiperglicemia tranzitorie de stres, care 
poate duce la creşterea concentraţiei de glucoză în sânge până 
la o valoare de aproximativ 300 mg/dl.

Netratarea la timp sau netratarea corespunzătoare poate duce 
la apariţia cetonemiei şi a lipidozei hepatice cu alterarea gravă 
a stării generale.

Tratamentul are  două componente importante: tratamentul 
medicamentos (injectare de insulină sau medicaţie orală hipo-
glicemiantă) şi dieta alimentară corespunzătoare. 

O problemă importantă care trebuie soluţionată o reprezintă 
obezitatea care poate agrava diabetul non-insulino-dependent 
sau poate induce insulino-rezistenţa. Acest lucru poate fi uşor 
realizat prin adoptarea unei diete alimentare adecvate.

Compoziţia şi modul de hrănire au un impact semnificativ asu-
pra reglării glicemiei. Atunci când proporţia şi calitatea macro- şi 
micronutrientelor, precum şi a anumitor minerale se realizează 
corect, se obţin beneficii majore asupra controlului glicemic şi a 
minimalizărilor complicaţiilor. Având în vedere că majoritatea 
pisicilor diabetice sunt supraponderale, trebuie folosită o dietă cu 
un nivel energetic scăzut, precum şi o cantitate de carbohidraţi 
scăzută. În acelaşi timp, dieta trebuie să conţină proteină de 
calitate superioară, pentru a asigura necesarul crescut de amino-
acizi cauzat de pierderea acestora prin urină. O altă componentă 
importantă a dietei o reprezintă fibrele, care trebuie suplimentate 
pentru a asigura o absorbţie înceată şi susţinută a glucozei de la 
nivel gastrointestinal. Un rol important al dietei este acela de a 
asigura necesarul crescut de macroelemente precum sodiul, po-
tasiul, clorul, magneziul şi fosforul care se pierd, de asemenea, 
prin urină, precum şi a unor microelemente ca zincul, cromul şi 
vanadiul, care sunt foarte importante în creşterea sensibilităţii 
periferice la insulină.

Prin utilizarea unei diete specializate, aşa cum este Hill’s Pre-
scription Diet m/d Feline (hrană uscată şi umedă), pot fi înde-
plinite toate dezideratele unei nutriţii corecte în cazul pisicilor cu 
diabet zaharat, indiferent de starea de greutate, putându-se, astfel, 
realiza un management corect al acestei boli. Alternativele dietei 
Hill’s Prescription Diet m/d sunt: PD Feline r/d (hrană uscată şi 
umedă) strict pentru pisicile obeze , PD Feline i/d (hrană uscată şi 
umedă) pentru pisicile subponderale şi PD Feline w/d (hrană uscată 
şi umedă) pentru pisicile cu tendinţă de îngrăşare.   n

Diabetul zaharat la pisică
Diabetul zaharat la pisică este o boală care, teoretic, poate fi diagnosticată la ori-

ce vârstă. Majoritatea cazurilor apar după vârsta de 6 ani, cel mai frecvent în jurul 

vârstei de 10 ani. Apare mai des la masculii castraţi, fără predispoziţie de rasă.

1. Rand J., Management of feline diabetes 2001.
2. Feldhahn J., Rand J., Martin G., Insulin sensitivity in normal and 

diabetic cats 1999.
3. Unger R.H., Foster D.W., Diabetes mellitus. In:Wilson J.D., Foster 

D.W., Kronenberg H.M., Larsen P.R. (eds): Williams Textbook of 
Endocrinology, 9th ed. Philadelphia, WB Saunders Co,1998.

4. Fettman M.J., Stanton C.A., Banks L.L. et al., Effects of weight gain 
and loss on metabolic rate, glucose tolerance, and serum lipids in 
domestic cats 1998.

5. Porte D., Beta-cells in type II diabetes mellitus 1991.
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Tick control on pets using fipronil
Dr. Guillaume Convert

 DVM, Technical Manager, Merial EMEA-RWD

Recent published data about fipronil activity on ticks have been released 
concerning its mode of action and the persistence of activity linked to 
water-resistance when stored in the skin sebaceous glands. This is a nice 
opportunity to make an update on Fipronil’s activity on ticks.

Fipronil is not repellent but highly water-resistant
Some molecule’s activity on ticks is based on a repellent effect that 

lasts from few days to few weeks; most of these treatments have a poor 
water or shampoo-resistant profile. Manufacturers give advice to wash 
the skin of the animals in case of intoxication suspicion(2). 

Fipronil shelters in skin sebaceous glands(3) for a long lasting skin 
surface release(4). This ability to sebaceous glands storage makes Fi-
pronil based treatments water and shampoo-resistant(10); it has no 
repellent effect.

This point was confirmed in 2010 by Tielmans & Al in a comparative 
efficacy study on the ability to prevent Dermacentor infestations on dogs 
(tick counts were done 48h after infestations)(5):
n  Fipronil + (S)- Methoprene efficacy was 100% at day 16 remaining 

very stable with still 97% efficacy at day 44 whereas;
n  Permethrin + Imidacloprid efficacy was 97% at day 16, decreasing 

to 87% at day 23;
n  Metaflumizone + Amitraz efficacy was 99% at day 16, quickly de-

creasing to 79% at day 23.

Fipronil eliminates ticks fast and during  
a long period

The tick must be in contact with the Fipronil to be intoxicated.
1. Lethal effects on ticks:
The speed of kill is fast:
a. 65% of Rhipicephalus ticks are killed within 6 hours of contact;
b. 95% of Rhipicephalus ticks are killed within 18 hours;
c. 100% of Rhipicephalus ticks are killed within 48 hours.
This speed of kill significantly reduces the transmission of major tick 

borne diseases such as babesiosis, erhlichiosis and Lyme disease as 
shown in many publications(6,7,8,9).

2. Sublethal effects on ticks:
Recent laboratory trials have shown that sub lethal doses exposure 

to fipronil neutralizes:
a. Ticks salivary glands: an exposure to a solution of 1 to 15 ppm 

(parts per million) of Fipronil during 3 minutes significantly damages 

Rhipicephalus salivary glands. In this study, ticks were not to be able to com-
plete their blood meal and pathogens transmission risk is decreased(10);

b. Ticks ovaries: an exposure to a solution of 1 to 15 ppm of fipronil 
during 2 minutes induced structural changes in the Rhipicephalus ovaries 
leading to tick infertility(11).

These recent studies show that regular treatment with fipronil of a 
dog evolving in a closed environment such as a garden could result in a 
global tick control in this environment.

Key qualitative points of fipronil based treatments 
against ticks

There are many fipronil based treatments available for pets. The 
first fipronil based treatment, FRONTLINE®, is known though a vast 
range of published data. For 2 years, fipronil based generics are available 
but the presence of fipronil is not a warranty for efficacy. Even if the 
active ingredient is an efficient and safe acaricidal molecule for pets, 
one shouldn’t forget 3 key points that lead to safe, long-lasting water-
resistant protection:
n  Fipronil’s purity: the quality of the raw material selected is a must: 

On the market, several qualities of Fipronil are available ranging 
from pharmaceutical quality to agricultural quality. Extra-pure 
fipronil is expensive; it contains a minimal percentage of impurities 
which are identified and known to be harmless for mammalians 
while Fipronil used in agriculture is cheaper and contains higher 
level of impurities;

n  Fipronil’s surface migration on the whole skin. This point 
must be considered particularly regarding spot-on formulations: 
If the formulation is not optimized, the spot-on migration can be 
limited. Then, the point the spot-on is applied will be over treated 
while the rest of the skin surface will not be protected enough, 
resulting in a bad protection;

n  Fipronil’s deep migration on the sebaceous glands. This mi-
gration is possible thanks’ to specific fipronil’s solvents that inhibits 
the fipronil’s crystallization which occurs naturally. This sebaceous 
glands storage is the warranty of unaltered long lasting protection 
despite water exposure and shampoos.

For these reasons, the efficacy of a treatment done with an 
original fipronil based formulation may be strongly different 
from a treatment done with a different formulation using the 
same active ingredient.   n

Fipronil is the active ingredient of the 2010 best sold veterinary 
drug. This molecule is highly toxic on insects and many acarians 
that infest cats and dogs while it remains highly safe on them(1).

1. M.W. Dryden, Flea and tick control in the 21st century: challenges and opportunities. Veterinary 
Dermatology, 20, 435-440.

2. Margaret Brown, MD, and Adelaide A. Hebert, MD, Insect repellents: An overview. Journal of the 
American Academy of Dermatology, February 1997.

3. P. Cochet, P. Birckel, M. Bromet-Petit, N. Bromet, A. Weil, Skin distribution of fipronil by 
microautoradiography following topical administration to the Beagle dog. European Journal of 
Drug Metabolism and Pharmacokinetics, 1997, 22(3):211-216.

4. M.W. Dryden, P.A. Payne, A. McBride, S. Mailen, V. Smith, D. Carithers, Efficacy of Fipronil 
(9.8%w/w) + (S)-Methoprene (8.8%w/w) and Imidacloprid (8.8%w/w) + Permethrin (44%w/w) 
against Dermacentor variabilis (American Dog Tick) on Dogs. Veterinary Therapeutics Vol. 9, No. 
1, Spring 2008.

5. Tielmans E., Manavella C. Pollmeier M., Chester T., Murphy M. & Gale B, Comparative acaricidal 
efficacy of the topically applied combinations fipronil/(S)-methoprene, permethrin/imidacloprid 
and metaflumizone/amitraz against Dermacentor reticulatus, the European dog tick (ornate dog 
tick, Fabricius, 1794) in dogs. Parasite, 2010, 17, 243-248.

6. Richard Jacobson, John McCall, James Hunter III, Roberto Alva, Jennifer Irwin, Andrew Eschner, 
Philippe Jeannin, Albert Boeckh. The Ability of Fipronil To Prevent Transmission of Borrelia 
burgdorferi, the Causative Agent of Lyme Disease To Dogs. The Journal of Applied Research in 
Veterinary Medicine 2004, Vol. 2, No. 1.

7. John W. McCall, Roberto Alva, Jennifer P. Irwin, Doug Carithers, Albert Boeckh. Comparative 
Efficacy of a Combination of Fipronil/(S)-Methoprene, a Combination of Imidacloprid/

Permethrin, and Imidacloprid Against Fleas and Ticks When Administered Topically to Dogs. The 
Journal of Applied Research in Veterinary Medicine 2004, Vol. 2, No. 1.

8. V. Doyle, F. Beugnet, D. Carithers, Comparative Efficacy of the Combination Fipronil-(S)-
Methoprene and the Combination Permethrin-Imidacloprid against Dermacentor reticulatus, the 
European dog tick, Applied Topically to Dogs. Veterinary Therapeutics Vol. 6, No. 4, winter 2005.

8. Davoust B., Marie J.L., Mercier S., Boni M., Vandeveghe A., Parzy D. & Beugnet F., Assay of fipronil 
efficacy to prevent canine monocytic ehrlichiosis in endemic areas. Vet. Parasitol. (2002). 112, 
91-100.

9. Emanuele Brianti, Maria Grazia Pennisi, Giuseppina Brucato, Anna Lia Risitano, Gabriella Gaglio, 
Gabriella Lombardo, Daniela Malara, Alessandro Fogliazza, Salvatore Giannetto, Efficacy of the 
fipronil 10% + (S)-methoprene 9% combination against Rhipicephalus sanguineus in naturally 
infested dogs: Speed of kill, persistent efficacy on immature and adult stages and effect of water. 
Veterinary Parasitology, 170 (2010) 96-103.

10. Patrícia Rosa de Oliveira, Gervásio Henrique Bechara, Maria Aparecida Marin Morales, Maria 
Izabel Camargo Mathias. Action of the chemical agent fipronil on the reproductive process of 
semi-engorged females of the tick Rhipicephalus sanguineus (Latreille, 1806) (Acari: Ixodidae). 
Ultrastructural evaluation of ovary cells. Food and Chemical Toxicology 47 (2009) 1255-1264.

11. C.P.M. Pereira a, P.R. Oliveira a, K.C.S. Furquim a, G.H. Bechara b, M.I. Camargo-Mathias. Effects 
of fipronil (active ingredient of Frontline1) on salivary gland cells of Rhipicephalus sanguineus 
females (Latreille, 1806) (Acari: Ixodidae). Journal of Veterinary Parasitology 2009 Vol. 166 No. 
1/2 pp. 124-130.
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Examinarea radiografică  
a aparatului urinar  
la câine şi pisică

Florin Eugen 
Grosu

DVM, Ph.D.Stud., 
Facultatea  

de Medicină Veterinară 
Bucureşti 

Corespondenţă: 
Florin Eugen Grosu  
e-mail: eugenflo@ 

yahoo.com

Tehnicile radiografice cele mai folosite sunt radiografia 
generală şi de contrast. În funcţie de substratul anatomic se 
foloseşte urografia excretorie pentru examinarea tractului 
urinar superior, cistografia de contrast (pozitiv, negativ şi 
dublă) şi uretrografia de contrast pentru cel inferior. Mai 
puţin intrate în practica medical veterinară sunt pielografia 
antegardă percutantă şi pielografia retrogradă.

Radiografia generală furnizează informaţii cu privire la: 
anatomia externă a rinichilor când contrastul abdominal 
este adecvat şi permite vizualizarea acestora şi mărimea 
rinichilor.

Urografia excretorie este un studiu ce permite o evaluare 
anatomică a rinichilor şi ureterelor şi una funcţională a 
rinichilor în special. Odată contrastul administrat poate 
oferi informaţii despre perfuzia renală, filtrarea glomeru-
lară, obstrucţia intra- sau extrarenală, necroză tubulară şi 
toxicitatea de contrast.

Cistografia retrogradă este o metodă de contrast (pozitiv, 
negativ sau dublă) pentru evaluarea vezicii urinare ce oferă de-
talii despre leziuni extramurale, murale sau intraluminale.

Uretrografia de contrast este metodă de examinare a uretrei 
atunci când nu dispunem de o metodă directă. Este indicată 
la oricare pacient cu urinare anormală sau hematurie.

Pentru o mai bună înţelegere a tehnicilor radiografice de 
examinare a aparatului urinar şi o mai bună implementare a 
acestora în context clinic, descrierea acestora se va face în funcţie 
de organul afectat. Foarte important ca alegerea tehnicii ce 
urmează a fi aplicată să fie în strânsă dependenţă de examenele 
clinice şi paraclinice anterioare şi experienţa medicului.

Rinichii şi ureterele
Radiografia generală
Graniţele externe ale rinichilor pot fi uşor evaluate prin 

această tehnică. De asemenea, permite obţinerea de infor-
maţii despre formă, mărime şi opacitatea rinichilor. Deoarece 

vederea în decubit lateral drept permite o bună separare 
longitudinală a rinichiului stâng de cel drept (figura 1a), 
aceasta reprezintă incidenţa cu cea mai mare aplicabilitate 
în radiografierea simplă a tractului urinar superior(1).

Radiografia simplă poate să nu ofere bune detalii morfo-
logice atunci când pacientul este într-o stare cahectică sau în 
prezenţa efuziilor peritoneale sau retroperitoneale.

Constatări normale. Forma rinichilor la câine este 
alungită asemănătoare oarecum cu o boabă de fasole(2,3,4,5). 
Rinichiul drept este mai cranial decât cel stâng.

Mărimea rinichiului. Multe studii au ajuns la concluzia 
că în general lungimea rinichiului normal este de aproximativ 
trei ori lungimea vertebrei L2 în vedere ventrodorsală(1,2,4,6-9) 
(figura 1b). Aşadar, la câine se consideră că limitele rinichiu-
lui normal sunt între 2,5-3,5 ori lungimea L2, iar la pisică 
cele mai acceptate sunt 2,4-3 ori lungimea L2(8). După unii 
autori(11) sau observat că o valoare mai mică de 2,4 la pisicile 
mai mari de 10 ani nu este neobişnuită şi nu există o asociere 
directă între valorile mai mici de 2,4 până la 2 şi testele de 
laborator provenite de la pisicile cu insuficiență renală.

Opacitatea renală. Normal rinichii sunt radioopaci 
omogeni, iar vizualizarea lor este în strânsă dependenţă de 
grăsimea retroperitoneală sau perirenală.

Urografia excretorie
Este o metodă folosită pentru definirea structurii anatomice 

şi pentru evaluarea calitativă a funcţiei renale. Nu este o metodă 
ce măsoară cantitativ funcţia renală; poate fi folosită pentru a 
evalua funcţia relativă a rinichilor şi poate fi interpretată vag 
că o evaluare a mecanismelor patofiziologice a insuficienţei 
renale(3). Se foloseşte atât la pacienţi azotemici, cât şi non-
azotemici dacă se asigură o hidratare adecvată. În funcţie de 
gradul insuficienţei renale se poate recomanda creşterea dozei 
de substanţa de contrast pentru a permite o vizualizare adecvată 
a rinichilor. Totuşi poate apărea o scădere temporară a funcţiei 
renale după urografia excretorie. Este foarte important a se 

The most used radiographic techniques are general 
radiography and contrast radiography. Depending on 
the anatomic substrate is used the excretory urography to 
examine the upper urinary tract, contrast cistography (positive, 
negative and double) and the lower contrast uretrography. 
General radiography provides information on: external 
anatomy of the kidneys when the contrast is adequate 
abdominal and allows their visualization and kidney size.
Keywords: contract radiography, excretory 
radiography, kidney, kidney diseases

Tehnicile radiografice cele mai folosite sunt radiografia 
generală şi de contrast. În funcţie de substratul anatomic se 
foloseşte urografia excretorie pentru examinarea tractului 
urinar superior, cistografia de contrast (pozitiv, negativ şi dublă) 
şi uretrografia de contrast pentru cel inferior. Radiografia 
generală furnizează informaţii cu privire la anatomia 
externă a rinichilor când contrastul abdominal este adecvat 
şi permite vizualizarea acestora şi mărimea rinichilor.
Cuvinte-cheie: radiografie de contrast, urografie 
excretorie, rinichi, afecţiuni renale
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recolta proba de urină pentru examenul bacteriologic cultural 
înainte de efectuarea urografiei. Ruby şi colaboratorii au arătat 
că doza uzuală folosită la urografie inhibă dezvoltarea de Proteus 
miriabilis. E. coli şi St. Aureus nu sunt afectate.

Tehnică. Pentru a executa o bună urogramă excretoare, 
pacientul trebuie pregătit adecvat. Reţinerea de la mâncare 
cu 24 de ore înainte, administrarea de laxative şi efectuarea 
unei clisme înalte înainte începerii examinării. Pacientul tre-

buie bine hidratat. Se execută prima dată radiografierea “pe 
gol” (înaintea administrării substanţei de contrast) pentru a 
se asigura dacă tractul digestiv este gol şi pentru a obţine o 
imagine precontrast de bază. În general se injectează o soluţie 
de iod ionică solubilă în apă strict intravenos. În cazul în care 
pacientul este serios compromis medical se poate folosi un 
mediu de contrast anionic (iopamidol, iohexol). Doza este de 
400-800 mg iod pe kg greutate corporală. Cateterul intravenos 

Figura 1a. Expunere în incidenţă laterală dreaptă la un câine normal; 
de notat rinichiul stâng situat caudal de cel drept; detalii despre formă, 
opacitate şi locaţie

Figura 1b. Incidenţă ventrodorsală la o pisică normală; efectuarea 
măsurătorilor; vertebra L2 are apofize vestigiale transverse (a nu se con-
funda cu vertebră toracală)

Aparenţele cantitative în condiții normale la câine și pisicăTabelul 1

Structură Măsurători Valori

Rinichi

Lungime

Lățime

Câine
3,00 (0,25) (L-2)
2,50 la 3,50 (L-2)

Pisică
2,4 la 3,0 (L-2)
4,0 la 4,5 cm

Câine
2,00 (0,20) (L-2)

Pisică
3,0 la 3,5 cm

Bazinetul renal Lățime

Câine
0,03 (0,017) (L-2)

(în condiții normale 2,0 mm)
Pisică

Nu s-a raportat

Recesurile bazinetului Lățime

Câine 
0,02 (0,005) (L-2)

(în condiții normale 1,0 mm)
Pisică

Nu s-a raportat

Ureter proximal Lățime

Câine
0,07 (0,018) (L-2)

(în condiții normale 2,5 mm)
Pisică

Nu s-a raportat

Ureter distal Lățime Nu s-a raportat la câini și pisici

Măsurătorile au fost efectuate doar în poziţia ventrodorsală; L-2, lungimea corpului, a corpului vertebral lombar secundar care a fost vizualizat în poziţia ventrodorsală
Feeney D.A., Barber D.L., Johnston Gr. et al., The excretory Urogram: Techniques, normal radiographic appearance and misinterpretation. Comp Contin Ed Vet Pract 4:233, 
1982; modifi ed with permission. (Textbook of Veterinary Diagnostic Radiology (ed 4). Philadelphia, PA, Saunders, 2002).
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Figura 2. Fazele urografiei excre-
torii normale la un câine.  
a) şi b) nefrograma;  
c) pielograma.  
Imaginea b) faza de început  
a pielogramei

Figura 3. Radiografie abdominală 
generală. De notat, renomegalia 
bilaterală cu un coeficient ce 
depăşeşte cu mult de trei ori 
lungimea vertebrei L2 (aproxima-
tiv de 4 ori L2). Pacientul a fost 
diagnosticat cu limfosarcom

Figura 4. Renomegalie unilaterală 
dreaptă; forma şi marginile 
sunt regulate; la polul caudal 
al rinichiului drept se observă o 
masă radiodensă cu efect com-
presant şi dislocant al colonului 
descendent şi masei intestinale 
subţiri
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trebuie păstrat cel puţin 15-20 de minute după injectarea 
contrastului, astfel încât să se poată interveni mai uşor în 
cazul apariţiei hipotensiunii dată de acesta. Sunt mai multe 
tehnici ce descriu timpi de expunere diferiţi, însă, în general, 
se consideră că expunerile trebuie făcute imediat, la 5, 20 şi 
40 de minute după injectare în două incidenţe, lateral dreapta 
şi ventro dorsal(3,4,6). Pentru o bună vizualizare a ureterelor se 
practică incidenţa oblică la 20 şi/sau 40 de minute de la injec-
tare. În plus, o pneumocistogramă poate să ajute la o mai bună 
vizualizare a orificiilor ureterelor în vezica urinară(12-14).

Riscuri. Aşa-numitele reacţii la mediul de contrast sunt rare. 
Carr şi colaboratorii au raportat o persistentă a opacităţii renale 
la pisică, în timpul urografiei intravenoase atribuite insuficien-
ţei renale acute şi/sau hipotensiunii induse de substanţa de 
contrast(15). La unii câini s-a observat vomă, la scurt timp după 
injectarea contrastului, dar cu revenire rapidă.

Constatări normale
Constatările radiografice cantitative normale ale rini-

chilor şi ureterelor pentru câine şi pisică sunt prezentate 
în tabelul 1.

Constatări urografice normale
Sunt două faze ale urografiei excretorii ce trebuie inter-

pretate: faza nefrografică şi faza pielografică. În timpul uro-
grafiei, urograma este omogenă cu o excepţie, atunci când 
se combină nefrograma vasculară cu cea tubulară, iar zona 
corticală apare mai radioopacă decât cea medulară. Pielograma 

este mai radioopacă decât nefrograma la rinichiul normal(3). 
Vizualizarea opacifierii renale ca urmare a injectării de con-
trast este dependentă de: circulaţia sangvină renală, filtrarea 
glomerulară a substanţei de contrast, reabsorbţia tubulară a 
apei, rezultanta fiind o concentrare a contrastului în tubi. O 
nefrogramă normală trebuie să fie mai radioopacă 20-30 de 
secunde după injectare apoi, trebuie să descrească progresiv. 
Mai puţin de 25% din câinii normali pot prezenta o nefrogramă 
radioopacă timp de două ore după injectare. Pielograma trebuie 
să fie radioopacă, iar diametrul ureterului variază cu timpul în 
funcţie de peristaltism. În general, cu cât scade funcţia renală, 
cu atât cele două faze sunt mai puţin radioopace. Normal 
ureterele nu sunt vizibile în radiografia simplă însă, ele devin 
vizibile după administrarea de contrast, iar mărimea fiecărui 
ureter nu trebuie să depăşească 2-3 mm în diametru la ieşirea 
din rinichi. Forma este tubulară cu segmentare secundar 
peristaltismului ureteral (figura 2 a,b,c).

Constatări anormale
Radiografia simplă a rinichilor
Număr. Aplazie renală sau agenezie(2); dezvoltarea mai 

multor rinichi prin duplicare.
Mărime, formă şi margini
Mărime şi formă normale: amiloidoză, glomerulonefrită, 

pielonefrită acută, boli renale familiale.
Mărime normală, formă şi margini neregulate: focale (in-

farct, abces), difuze (pielonefrită cronică, rinichi polichistic).

Reclamă PV4(3)0222 
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Mărime mică, formă şi margini regulate: hipoplazie, 
glomerulonefrită, amiloidoză, boli renale familiale.

Mărime mică, formă şi margini neregulate: ultim stadiu 
al unor afecțiuni renale, displazia.

Mărime mare, formă şi margini regulate: hipertrofie 
compensatoare, limfosarcom, hidronefroză, Dioctophyma 
renale, amiloidoză, glomerulonefrită, pseudochist perire-
nal, chist renal larg.

Mărime mare, formă şi margini neregulate: focale 
(tumori primare, tumori metastatice, hematoame, pse-
udochist perirenal), difuze (boală renală polichistică, 
peritonita infecţioasă felină, limfosarcom).

Modificările mai sus enunţate pot afecta atât unul 
(figura 3), cât şi ambii rinichi (figura 4).

Locaţie. Rinichi ectopic. Sunt citate cazuri la animale 
şi oameni în care s-au depistat rinichi ectopici în torace, 

Figura 5. Formaţiune radiodensă masivă intraabdominală 
cu localizare hepatică ce compresează şi dislocă rinichiul 
drept spre cranial şi stomacul spre stânga

Figura 6. Calculi renali bilateral mai important pe rinichiul stâng

Figura 7. Urogramă excretorie la o pisică cu hidronefroză severă. Lipsa 
parenchimului renal (Stephanie C. Essman, Contrast Cystography, Clin Tech 
Small Anim Pract 20:46-51© 2005 Elsevier Inc)
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pelvis, în afara spaţiului retroperitoneal(3,15). A se acorda o 
atenţie deosebită rinichiului fals ectopic, deoarece el poate fi 
dislocat de: formaţiuni adrenale, hepatice, splenice proximale 
etc. (figura 5).

Radioopacitate. Cele două modificări de opacitate sunt 
reprezentate de aer şi minerale. Aerul poate proveni prin 
reflux vezicoureteral secundar pneumocistografiei sau 

datorită traumelor în regiunea perirenală. Radioopacităţile 
minerale denotă cel mai adesea calculii renali (figura 6), care 
de obicei sunt formaţi din fosfaţi de amoniu atât la câini, 
cât şi la pisici(4). Alte opacităţi renale: chişti mineralizaţi, 
tumori calcificate, nefrocalcinoza şi metaplazia osoasă a 
bazinetului renal.

Urografia excretorie
Alterările structurale atât ale nefrogramei, cât şi pie-

logramei sunt descrise în tabelele 2 şi 3. Alterările de 
opacifiere a nefrogramei sunt redate în tabelul 4.

La uretere interesează:
Numărul, au fost descrise anterior o dată cu agenezia 

şi aplazia rinichilor şi duplicare lor.
Mărime, formă şi marginea mucoasei:
n  lărgire difuză, formă regulată, mucoasă netedă: ob-

strucţie la nivelul trigonului vezical, ureter ectopic, 
atonie secundară infecţiei sau inflamaţiei periuretrale 
(foarte rar), reflux vezicoureteral cronic (rar);

n  lărgire localizată, mucoasă netedă: ureterocel, di-
verticul;

n lărgire difuză, mucoasă neregulată: fibroză;
n lărgire focală, mucoasă neregulată: neoplazie;
n  lărgire focală, mucoasă netedă: obstrucţie localizată;
n  îngustare localizată a lumenului, mucoasă netedă: 

compresie extrinsecă, strictură;
n  îngustare localizată a lumenului, mucoasă neregulată: 

strictură.
Locaţia. Ureterul ectopic - porţiunea distală a urete-

rului se termină în alt punct decât trigonul vezical (figura 
8)(16). Cele mai comune locuri în ordine descrescătoare a 
frecvenţei sunt: vagin, uretră, gât vezical, uter. Traumele 
vezicale pot determina avulsia ureterului şi secundar efuzie 
retroperitoneală. Pentru diagnosticul ureterului ectopic în 
plus de urografia excretorie se poate executa vaginografia 
cu contrast pozitiv(17).

Posibile opacifieri nefrografice structurale asociate cu unele afecţiuni renaleTabelul 2

Radiopacitate Boli renale

Uniform

Normal
Hipertrofi e compensatoare
Glomerulară acută sau boală tubulointerstițială
Pseudochisturi perirenale
Hipoplazia

Focal, neuniform

Neoplasm
Hematuria
Chist
Infarct unic
Hidronefroza (fi gura 7)
Abces

Multifocal, neuniform

Boli polichistice
Infarcturi multiple
Pielonefrită acută
Glomerulită cronică generalizată sau boală tubulointerstițială
Peritonită infecțioasă felină
Neoplazie infi ltrativă

Neopacifi carea
Aplazie/agenezie
Obstrucția arterei renale
Nefrectomie sau nefuncționarea parechimului renal
Injectarea de contrast extravascular sau insufi cient

Aspecte pielografice în unele 
afecţiuni comune renale

Tabelul 3

Pilonefrită
Acută
Dilatație ureterală proximală
Absență sau incompletă umplere a recesurilor renale
Cronic
Dilatația bazinetului renal cu margini neregulate
Dilatație ureterală proximală
Scurtarea bonturilor recesurilor bazinetului

Hidronefroză
Dilatația bazinetului renal
Dilatație ureterală

Neoplazie
Parenchim renal
Denaturarea sau devierea, cu dilatație
Denaturarea sau devierea a recesurilor bazinetului
Bazinet renal
Denaturare sau dilatare a bazinetului renal
Defecte de depozit în bazinetul renal

Calculi și cheaguri de sânge
Defecte de depozit în bazinetul renal
Calculi sunt de obicei radiotransparenți în comparație cu mediul de 
contrast; cheagurile de sânge sunt întotdeauna radiotransparente cu 
mediu de contrast
Pot apărea schimbări așa cum apar în pielonefrite
Dilatația bazinetului

Feeney D.A., Barber D.L., Osborne C.A., Advances in canine excretory urography in 
30th Gaines Dymposium, 1981. White Plains, Gaines Dog Research Center
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Radioopacitate. Un defect de umplere în coloana de 
contrast din interiorul ureterului poate însemna calculi, 
neoplasm, boală infiltrativă sau strictură secundară a unei 
afectări locale sau compresie externă(3-5). Nevizualizarea 
segmentului ureteral este considerată normală din cauza 
peristaltismului(3,4,6), totuşi trebuie vizualizat în unul din 
timpii tehnicii. Dacă totuşi nu apar pe durata protocolu-
lui în plus, apare o acumulare a substanţei de contrast în 
spaţiul retroperitoneal se va lua în considerație ruptura 
ureterală(3,10).

Funcţia. Atonia ureterală sau hipotonia, secundară 
infecţiei intraluminale, inflamaţiei periureterale sau ob-
strucţie ureterală(3,5).

Întotdeauna se recomandă să se facă comparaţii şi 
completări cu rezultatele citologice şi culturale ale 
urinei.

Vezica urinară
Radiografia generală
Constatări normale
Vizualizarea radiografică a vezicii urinare poate fi compro-

misă de insuficientă cantitate de grăsime intraabdominală, 
distensie inadecvată şi diverse radiodensități ce se pot su-
prapune. Animalele cahectice şi cele tinere nu au ţesut adipos 
intraabdominal încât să ofere un bun contrast. Ingestia de 
materiale radiodense, fecalele în ansele groase intestinale, 
musculatura membrelor pelvine, vertebrele şi pelvisul se pot 
suprapune, iar masca, parţial sau total vezica urinară. Forma 
vezicii urinare la câine este ovală, dar cu distensia devine mai 
mult elipsoidală. Are o structură cu aspect de ţesut moale. Orice 
diferenţă de opacitate poate fi considerată anormală.

Constatări anormale
Semnele radiografice ale afecţiunilor vezicii urinare sunt 

reduse relativ. Sunt descrise succint în tabelul 5.
Uneori vezica urinară se poate confunda cu alte struc-

turi anormale (necitat în literatura de specialitate) 
(figura 13).

Cistografia
Reprezintă o metodă simplă, rapidă şi ieftină şi poate 

oferi informaţii valoroase de diagnostic şi prognostic al 
unor afecţiuni vezicale. Semnele radiografice ce justifică 
cistografia sunt: creşterea sau descreşterea radiodensităţii 
vezicii urinare, evaluarea formaţiunilor intraabdominale 
caudale ce pot fi asociate vezicii urinare, nevizualizarea 
vezicii urinare post-traumatic şi evaluarea vezicii cu formă 
şi/sau poziţie anormală.

Tehnică
Cistografia cu contrast pozitiv
La fel ca şi la urografia excretorie, suspendarea ali-

mentaţiei cu 24 de ore înainte şi clismă înaltă înainte 
de efectuarea tehnicii. Cateterul trebuie să fie steril, iar 
zona genitală a pacientului să fie toaletată. Pacientul se 
sedează sau anesteziază. Se execută două radiografii în 

urologie

Secvenţe de posibile opacifieri nefrografice asociate cu afecțiuni renale specificeTabelul 4

Opacifiere inițială bună urmată de o descreștere progresivă a opacifierii: normal

Opacifiere ințială satisfăcătoare spre bună, urmată de creștere progresivă a opacifierii:
Hipotensiune sistemică datorată agenților de contrast
Obstrucție renală acută (inclusiv precipitat de mucoproteine Tamm-Horsfall la nivelul tubilor renali)
Mediu de contrast - poate induce insuficiență renală

Opacifiere ințială satisfăcătoare spre bună, urmată de opacifiere persistentă:
Necroza renală tubulară acută
Mediu de contrast - poate induce insuficiență renală
Hipotensiune sistemică datorată agenților de contrast

Opacifiere inițială slabă urmată de scăderea progresivă a opacifierii:
Fază primară poliurică a insuficienței renale
Doza medie de contrast inadecvată

Opacifiere inițială slabă, urmată de creșterea progresivă a opacifierii:
Obstrucție acută extrarenală
Hipotensiune sistemică existentă înaintea administrării mediului de contrast
Ischemie renală (arterială sau venoasă)

Opacifiere inițială slabă, urmataă de opacifiere persistentă:
Disfuncție glomerulară primară (cronică)
Boală renală severă generalizată

Feeney D.A., Barber D.L., Osborne C.A., Functional aspects of the nephrogram in excretory urography: A review. Vet radiol 23:24, 1982

Figura 8. Urografie excretoare la o pisică cu incontinenţă urinară 
secundară ureterului ectopic; ureterul se deschide în uretra proximală 
(Stephanie C. Essman, Contrast Cystography, Clin Tech Small Anim Pract 
20:46-51 © 2005 Elsevier Inc)
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Vezica urinară: semne radiograficeTabelul 5

Semn radiografi c Condiții sau afecțiuni

Vizualizare
Vezica urinară nu se vede, contururile seroaselor abdominale sunt clare

Vezica urinară nu se vede, contururile seroaselor abdominale nu sunt 
văzute clar

Post-micționare
Dislocarea vezicii (hernie perineală, hernie inghinală), vezica pelviană (uretra 
scurtă, uretra ectopică, fi stule congenitale, vezica pelviană normală) (fi gura 9).

Ruptura vezicii urinare, lichid peritoneal (transudat, exudat, hemoragie), cahexia, 
animalele tinere mai mici de 4 luni (fi gura 10)

Poziție anormală
Deplasare ventrală

Deplasare cranială

Deplasare cranioventrală

Deplasare caudală

Deplasare dorsală

Hernia abdominală, inghinală

Afecțiune prostatică (neoplazie, prostatită, chist, hipertrofi e)

Uter lărgit (piometru, gestație), formațiuni sublombare, distensia anselor intestinale 
groase, granulom uterin sau abces, persistența canalului sau ligamentului uracic

Hernie perineală (fi gura 9), formațiuni abdominale mari, anomalii congenitale 
(uretra scurtă, uretere ectopice, fi stule congenitale, vezica pelviană normală)

Formațiuni abdominale

Formă anormală Neoplazie mezenchimală, formațiuni abdominale adiacente 
(neoplazie, abces sau granulom, ligament uracic persistent)

Mărime anormală
Mărime crescută

Mărime scăzută

Obstrucție urinară distală (uretrală, vezicală)

Defi ciențe neurologice, anomalii congenitale (uretere ectopice, fi stule), afecțiune 
difuză a peretelui vezical, cistită, neoplazie, hemoragie

Schimbări de opacitate
Crescută
Scăzută

Calculi (fi gura 11), mineralizarea peretelui vezical (neoplazie, infl amație)
Gaz (fi gura 12) (iatrogenic, cistită emfi zematoasă)

Figura 9. Hernie perineală; deplasarea vezicii urinare în cavitatea pelvină; prezenţă de anse intestinale ce înconjoară vezica urinară; calcul vezical

Figura 10. Epanşament abdominal; lipsa detaliilor serosale şi nevizualiza-
rea vezicii urinare

Figura 11. Calculi vezicali şi îngroșarea peretelui vezical secundar (cistită 
cronică) la câine
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incidenţa laterală şi ventrodorsală pentru a vedea dacă 
colonul este gol. Înainte de a introduce cateterul, este bine 
ca lumenului să fie umplut cu o soluţie de Lidocaină (2-5 
ml) 2%, ceea ce ajută la prevenirea durerii şi spasmului 
uretral, dar şi la scăderea apariţiei artefactelor secundare 
bulelor de aer ce pot mima chişti sau calculi uretrali(12-14). 
Se folosesc soluţii de iod organic ce se diluează 20% în 
apă sterilă înainte de a se introduce în vezică (13 lucrare). 
Doza este variabilă în funcţie de greutatea corporală şi 
afecţiunea vezicii urinare. În general, 10 ml de substanţă 
pe kg poate fi folosită. Introducerea substanţei trebuie să 
se facă încet până când se simte prin palpaţie o vezică sub 
tensiune sau până când se simte o presiune în pistonul 

seringii. Cel puţin patru incidenţe trebuie făcute (lateral 
stânga şi dreapta, dorsoventral şi ventrodorsal).

Această tehnică este excelentă pentru evaluarea formei, 
poziţiei, pierderii integrităţii vezicii urinare(14,18). Este bună 
pentru evaluarea grosimii peretelui şi identificare defectelor 
mici de umplere(18). Aduce slabe detalii despre mucoasa 
vezicală.

Cistografia de contrast negativ
Diferenţa este că se foloseşte aer normal, dioxid de carbon 

sau oxid de azot. Ultimele două sunt cele mai potrivite din 
cauză că sunt de 20 de ori mai solubile în sânge, scăzând 
foarte mult riscul de a se produce embolism(12,14). Dezavan-
tajul este că nu oferă bune detalii ale mucoasei vezicale şi nu 
permite vizualizarea micilor defecte de umplere(14,18,19). Un 
perete vezical normal ar trebui să aibă 1-2 mm grosime şi 
suprafaţa mucoasei să fie netedă(14,19,20).

Cistografia cu dublu contrast
Pentru acesta se introduce de la 0,5-1 ml (la pisică) 

până la 3-6 ml (câinii de talie mare şi uriaşă) substanţa 
de contrast pozitivă nediluată, urmată de o doză aproxi-
mativă de contrast negativ (10 ml/kg). Această tehnică 
este superioară pentru evaluarea peretelui vezicii urinare 
şi a defectelor de umplere intraluminale şi se recomandă 
pentru majoritatea leziunilor vezicii(13,14,19,21).

Semne radiografice prin cistografia de contrast
Semnele radiografice secundare afecţiunilor vezicii urinare 

sunt: neregularităţi ale mucoasei, îngroşări ale peretelui, 
defecte de umplere şi extravazarea contrastului. Sunt redate 
în tabelul 6 în funcţie de unele procese patologice.

Modificări ale mucoasei
Proliferarea mucoasei apare ca o linie neregulată de-a 

lungul suprafeţei interioare a vezicii şi poate fi accentu-
ată cu distensia vezicii. Distribuţia neregularităţilor este 
deseori focală, dar poate fi şi difuză. Pot apărea ulcere o 
dată cu proliferările mucoasei. Pe cistograma cu dublu 
contrast, ulcerele pot fi identificate dacă contrastul aderă 

Figura 13. Chist paraprostatic la câine; foarte greu de diferenţiat din 
cauza formei asemănătoare cu vezica urinară; are un efect dislocant 
asupra acesteia spre stânga

Figura 12. Prezenţă de gaz în vezica urinară; cel mai probabil iatrogen
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la suprafaţă ulcerată. Uşoarele neregularităţi ale mucoasei 
pot fi foarte greu vizibile chiar invizibile dacă vezica este 
complet destinsă(22).

Modificările intramurale
Grosimea normală a peretelui vezical este de aproximativ 

1 mm în funcţie de distensie. Cel mai bine se vizualizează 
prin contrastul dublu, iar îngroşarea poate fi focală sau 
difuză (figura 14). Îngroşarea poate fi cauzată de proli-
ferarea ţesutului fibros sau infiltrat celular (inflamaţii, 
hemoragii posttraumatice, neoplazie). Îngroşările vezicale 
duc la scăderea distensiei vezicale (poate fi cu afectare 
difuză - intramurală) sau asimetrică - focală).

Defecte de umplere
Refluxul vezicoureteral
Refluxul poate apare la pacienţii mai mici de 3 luni(14,19) 

şi la aproximativ 10% din câinii bătrâni(7). Ureterele apar 
radio transparente sau radioopace în funcţie de tipul de 
contrast pătruns. Secundar, refluxul poate apărea în in-
fecţii vezicale, obstrucţii ale tractului urinar, afecţiuni 
neurologice şi anormalităţi congenitale la nivelul joncţiunii 
uretero-vezicale. Dacă refluxul este secundar infecţiei 
vezicale există riscul de inducere a ureteritei şi pielone-
fritei ascendente.

Semne radiografice generale ale proceselor patologice vezicale urinareTabelul 6

Figura 14. Cistografie cu contrast negativ la o pisică cu simptomatologie 
urinară cronică; de notat, îngroşarea peretelui vezical cu peste 2 mm; 
diagnostic: cistită cronică (Stephanie C. Essman, Contrast Cystography, 
Clin Tech Small Anim Pract 20:46-51 © 2005 Elsevier Inc)

Schimbări ale mucoasei Îngroşare intramurală Defecte de umplere Evazare de contrast

Afecțiuni Focal Difuz Focal Difuz Ataşat Liber Neted Neregulat

Cistită 
cronică Cranioventral Ocazional Cranioventral Ocazional Cheaguri de 

sânge
Cheaguri 
de sânge - -

Cistită 
polipoidă Cranioventral - Cranioventral - Cranioventral Cheaguri 

de sânge - -

Cistită acută - - - - -
Ocazional 
cheaguri 
de sânge

- -

Calculi 
vezicali

Cranioventral 
față de cistită - Cranioventral 

față de cistită - -
Calculi 

şi ocazional 
cheaguri 
de sânge

- -

Neoplazie Orice locație Ocazional Orice locație Ocazional
Sesila 

ocazional 
pedunculită

Cheaguri 
de sânge - -

Contuzii 
vezicale Orice locație

Adesea 
implica 

suprafețe 
mariale

Orice locație
Adesea 
implica 

suprafețe 
mariale

Hematom 
al peretelui 

vezical
Cheaguri 
de sânge - -

Ruptură 
sau perforare 

a vezicii
- - - - - Cheaguri 

de sânge -
Extravazare 
în cavitatea 
peritoneală

Diverticul 
traumatic - - - - - Cheaguri 

de sânge Orice locație -

Diverticul 
uracic

Cranioventral 
asociat 

cu cistită
-

Cranioventral 
asociat 

cu cistită
- - - Cranioventral -
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Complicaţii
Pot apărea traume secundar cateterismului, perforaţii şi infec-

ţii secundar unor greşeli de tehnică. Se poate induce o creştere 
a presiunii intravezicale ce produce ischemia peretelui vezical, 
hemoragia şi ruptura(23). Embolismul secundar administrării de 
contrast negativ a fost citat atât la câini, cât şi pisică(24).

Uretrografia
Radiografia simplă
Evaluarea radiografică a uretrei se realizează adesea la 

câinii masculi(25); rareori este de ajutor, dar câinii trebuie 
cu grijă examinaţi când apare suspiciunea de afecţiuni 
ale uretrei. Calculi uretrali pot fi cu uşurinţă văzuţi prin 
această tehnică. Fracturile pelvisului, în special la masculi, 
poate determina injurii uretrale.

Uretrografia de contrast
Se foloseşte ca mediu de contrast soluţie organică de iod 

solubil în apă. Cele uleioase, suspensia de bariu şi aerul sunt 

Defecte de umplere a veziciiTabelul 7

Leziune Formă Ataşament Margine/contur Îngroşarea peretelui vezical

Calculi Rotund  
spre uşor neregulat Liber în lumen Nedistinct Cranioventral dacă se asociază cu cistita

Polip Pedunculat sau convex Pedunculat sau sesil Neted sau neregulat,  
obişnuit cu ulcerație Poate fi îngroşat la locul de ataşare

Neoplazie epitelială Neregulat sau convex Sesil Neted sau neregulat,  
obişnuit cu ulcerație

Peretele vezicii de obicei îngroşat  
sau  infiltrat la baza ataşamentului

Neoplazie mezenchimală Convex Sesil Neted de obicei Cu origine în interiorul peretelui vezical

Cheaguri de sânge Neregulat Variabil;  
poate fi liber în lumen Neregulat şi nedistinct Îngroşarea peretelui vezical  

la locul afecțiunii primare

Hematom  
al peretelui vezical Convex Sesil Neted către uşor regulat Cu origine în interiorul peretelui vezical

Ureterocel Convex spre rotund Sesil Neted Cu origine în interiorul peretelui  
trigonului vezical

Figura 15. Cistografie cu contrast pozitiv; defecte de umplere atât în centrul, cât şi la nivelul peretelui vezical; după extragerea unei mari cantităţi de contrast 
defectele de umplere se observă mai bine, iar forma vezicii a rămas aproximativ la fel (b); la examenul ecografic s-a observat o masă mare intravezicală; cel 
mai probabil neoplazie de vezică urinară

Figura 16. Cistografie cu contrast dublu la o pisică cu infecţie cronică a 
tractului urinar; diagnostic: diverticul vezical secundar cistitei cronice 
(Stephanie C. Essman, Contrast Cystography, Clin Tech Small Anim Pract 
20:46-51 © 2005 Elsevier Inc)
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Leziune Formă Ataşament Margine/contur Îngroşarea peretelui vezical

Calculi Rotund 
spre uşor neregulat Liber în lumen Nedistinct Cranioventral dacă se asociază cu cistita

Polip Pedunculat sau convex Pedunculat sau sesil Neted sau neregulat, 
obişnuit cu ulcerație Poate fi îngroşat la locul de ataşare

Neoplazie epitelială Neregulat sau convex Sesil Neted sau neregulat, 
obişnuit cu ulcerație

Peretele vezicii de obicei îngroşat 
sau  infiltrat la baza ataşamentului

Neoplazie mezenchimală Convex Sesil Neted de obicei Cu origine în interiorul peretelui vezical

Cheaguri de sânge Neregulat Variabil; 
poate fi liber în lumen Neregulat şi nedistinct Îngroşarea peretelui vezical 

la locul afecțiunii primare

Hematom 
al peretelui vezical Convex Sesil Neted către uşor regulat Cu origine în interiorul peretelui vezical

Ureterocel Convex spre rotund Sesil Neted Cu origine în interiorul peretelui 
trigonului vezical

Figura 17. Calculi uretrali şi vezicali la un câine

contraindicate datorită riscului crescut de reflux uretroca-
vernos și embolizare(25,26). Mediul de contrast se diluează în 
apă sterilă sau soluție salină sterilă aproximativ 15% din 
concentraţia iniţială(25). Se foloseşte un cateter cu balon în 
vârf ce se introduce în uretră apoi se umflă pentru a preveni 
scurgerea soluţiei de contrast. 10-15 ml de mediu de contrast 
pentru câini şi 5-10 ml pentru pisici este de ajuns a se folosi. 
Expunerea radiografică trebuie făcută în timpul introducerii 
ultimilor 2-3 ml de contrast; de obicei, expunerea laterală 
este de ajuns pentru evaluarea uretrei. În această expunere 
este important ca picioarele pacientului să fie trase cranial 
pentru a nu se suprapune peste uretră(1,4). Uretrografia de 
contrast pozitiv retrogradă trebuie făcută cu grijă pentru că 
pot apărea complicaţii, care pot fi reversibile(27).

Uretrografia este o metodă dificil de realizat la femele; 
vaginouretrografia este o altă metodă, relativ uşoară, de 
examinare a uretrei la femele. Se foloseşte un cateter gros 
cu balon ce se introduce în vagin şi se umflă pentru a pre-
veni scurgerea substanţei de contrast. Doza este aceeaşi ca 
pentru uretrografie retrogradă. Este foarte important ca 
această tehnică să se facă sub anestezie generală şi a se avea 

grijă la presiunea ce se exercită pe piston, astfel încăt să nu 
se producă rupturi ale vaginului.

Semne radiografice ale afecţiunilor uretrei
S-au clasificat în defecte de umplere, extravazare de 

substanţă de contrast sau amândouă.
Defecte de umplere. Pot fi intramurale, extramurale sau 

intraluminale. Intraluminale: bule de aer, calculi mineralizaţi 
sau nemineralizaţi, cheaguri de sânge. Intramurale: neplazii, 
afecţiuni inflamatorii, cicatrici secundare unei intervenţii 
chirurgicale. Extramurale: compresii date de formaţiuni ce 
înconjoară uretra (hiperplazia sau neoplazia de prostată).

Extravazarea substanţei de contrast. Mediul de con-
trast poate pătrunde în spaţiul peritoneal dacă breşa este 
lo ca li zată aproape de gâtul vezical sau în circulaţia venoasă 
sis te mică dacă refluxul ureterocavernos al mediului de 
contrast apare. Fracturile de pelvis și/sau de penis pot 
pro duce răni ale uretrei(28). Alte cauze citate: traumele 
ab do   mi nale pot duce la rupturi în regiunea vezicouretrală(29), 
ia tro genic (ma ni pu lare deficitară a cateterului sau post-chirurgi-
cale)(25). Extravazarea de mediu de contrast s-a mai observat 
în fis tu le le uretrovaginale şi uretrorectale(25,11).   n
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Gilbertson & Page fabrică hrană uscată pentru câini de pes-
te 130 de ani, fiind fondată în anul 1873, în timpul domniei 
Reginei Victoria, se constituie în cel mai vechi producător 
britanic de acest gen de pe întreg continentul european. De-a 
lungul secolului, Gilbertson & Page şi-au consolidat reputa-
ţia de producători de hrană pentru câini de înaltă calitate. 
Acum, ca lideri de piaţă, calitatea şi valoarea rămân bazele 
pe care s-a clădit compania şi toate produsele sale.

De-a lungul anilor, gama de produse Gilbertson & Page 
s-a extins pentru a include produse pentru toate etapele 
de creştere ale unui câine (puppy, junior, adult, senior), iar 
acum include şi mâncare pentru pisici şi dihori.

În 1884 Gilbertson & Page a câştigat “Mandatul Regal”, 
acesta însemnând garanţia regală acordată hranei produse. 
Încă de atunci, produsele companiei sunt livrate continuu 
canisei casei regale britanice. Recent, calitatea produselor 
Gilbertson & Page a fost recunoscută prin acreditarea in-
ternaţională de calitate ISO 9001:2000.

Gilbertson & Page Ltd oferă în prezent pe piaţă trei game 
diferite de produse, recunoscute după brandul lor: Gilpa 
- considerată gama Premium, Dr. John - gama Economic 
şi Arkwright - gama Basic şi gama Heritage, considerată 
Superpremium, care urmează să intre pe piaţă din toamna 
acestui an.

Gama Gilpa cuprinde produsele Gilpa Pup (destinată 
puilor în prima etapă de creştere), Gilpa Junior (destinată 
câinilor tineri, în a doua etapă de creştere), Gilpa Trinkets 
(destinată câinilor de talie mai mică), Gilpa Super Valu 
Mix (destinată menţinerii câinilor adulţi şi activi), Gilpa 
Kennel (destinată menţinerii în formă a câinilor adulţi 
de talie mare şi gigant), Gilpa Mediterraneo (destinată în 
special câinilor adulţi activi), Gilpa Sensitive (destinată 
câinilor sensibili sau cu alergie la gluten de grâu), Gilpa 
Slimline (destinată câinilor supraponderali sau cu tendinţă 
de îngrăşare) şi Gilpa Umami (singurul produs destinat 
pisicilor, care ajută la curăţarea dinţilor şi menţinerea 
sănătăţii gingiilor).

Gama Dr. John cuprinde o serie de patru produse destinate 
câinilor: Dr. John Platinum (destinată atât căţeluşilor, cât şi 
câinilor adulţi activi), Dr. John Gold (pentru câini activi, dar 
şi pentru menţinerea câinilor adulţi în formă fizică bună, in-
diferent că sunt activi sau în repaus), Dr. John Silver (o dietă 
uşoară, cu un conţinut scăzut de proteine şi grăsimi) şi Dr. 
John  Chunky Flake (o dietă cu fulgi şi musli, dedicată câinilor 
adulţi în repaus) şi un produs destinat dihorilor: Dr. John 
Merlin Ferret (dietă completă, cu carne de pui şi ficat).

Gama Arkwrights cuprinde, la rândul său, trei produse, şi 
anume: Arkwrights Complete - cu pui, Arkwrights Complete 
- cu vită şi Arkwrights Complete - Extra, meniuri de bază 
destinate câinilor adulţi.

Calitatea produselor, indiferent de gamă, este rezultatul 
unei importante selecţii de ingrediente şi a unor soluţii 
moderne de hrănire, ce se găsesc în formula noastră:
n  Minerale şi oligoelemente precum zincul pentru blană, pentru 

o performanţă şi o condiţie fizică generală sănătoasă;
n  Nucleotide pentru întărirea sistemului imunitar atât la 

juniori, cât şi la adulţi;
n  Seminţe şi uleiuri rafinate de soia (Omega 3, 6) pentru 

o blană şi o piele mai frumoase;
n  Fibre funcţionale (grâu, porumb, soia) pentru o digestie 

mai bună;
n  Plante care acţionează ca antivirus şi antibacteriene, 

pot sprijini tratamentul veterinar pentru piele şi boli 
parazitare;

n  Creatina ajută la întărirea corpului şi refacerea după o 
activitate solicitantă;

n  Acizi graşi pentru o mai bună circulaţie şi pentru scă-
derea frecvenţei apariţiei bolilor cardiace;

n  Acid linoleic conjugat pentru arderea grăsimilor în 
dietele light;

n Şi multe altele…
Compania susţine o politică strictă de a nu folosi materiale 

modificate genetic. Produsele sunt disponibile în ambalaje 
de 2 kg, 4 kg sau 10-15 kg şi au valabilitate de 1 an.   n

Gilbertson & Page 
fabrică mâncăruri pentru câini  

de peste 130 de ani
S.C. TOTAL PET HOUSE S.R.L. este unicul importator şi distribuitor în România al 

produselor Gilbertson & Page Ltd din Anglia. Firma este implicată activ în susţine-

rea activităţii chinologice din România, prin sponsorizarea unor competiţii şi con-

cursuri canine de înaltă ţinută.
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Anestezia la pacienţii  
cu afecţiuni renale

Carmen 
Șerdean

Pet&Vet E.R. Timișoara

Corespondenţă: 
Carmen Şerdean 

e-mail:carmenserdean@
hotmail.com

urologie

Pentru a înțelege mai bine importanța rinichilor 
în timpul anesteziei și consecințele negative pe care 
aceasta le poate determina la pacienții cu boli renale, 
trebuie să înțelegem cât mai bine cum funcționează ei 
și ce rol joacă în buna funcționare a organismului.

Rinichii au un rol major în menținerea homeosta-
ziei prin filtrarea lichidelor, reabsorbția acestora și 
excreția produșilor din metabolismul celular. Hor-
monii secretați de rinichi sunt implicați în reglarea 
hemodinamicii renale și sistemice, sunt promotori 
în producerea de eritrocite, reglează metabolismul 
calciului, fosforului și oaselor. Deși rinichii reprezintă 
mai puțin de 0,4% din masa corporală, ei primesc 
20-25% din fluxul sangvin cardiac. Aceasta înseam-
nă mai mult sânge pe un gram de țesut decât orice 
alt organ din corp, inclusiv mușchii în activitate. 
Menținerea fluxului renal sangvin (FRS) este impe-
rioasă pentru funcționarea renală normală, deoarece 
oxigenul consumat per gram de țesut este mai mare în 
rinichi decât în orice alt organ. Acest consum crescut 
de oxigen face ca rinichii să fie, în mod particular, 
susceptibili la efectele ischemiei. Dacă oxigenarea 
renală este inadecvată, fie scade fluxul sangvin re-
nal, fie scade oxigenarea arterială, apărând episoade 
de ischemie, ceea ce poate cauza leziuni renale sau 
poate exacerba o boală renală preexistentă. De aceea, 
susținerea sistemelor circulator și respirator este 
foarte importantă la pacienții anesteziați. 

După anestezia generală sunt reduse temporar 
funcțiile renale, incluzând FRS, rata de filtrare glo-
merulară (RFG), eliminarea de urină (normal can-
titatea de urină este de 1 ml/kg/oră sau mai mult) 
și excreția de electroliți. Aceste modificări sunt în 
general reversibile și FRS și RFG revin la normal în 
câteva ore. Dacă intervenția chirurgicală este extinsă 
și anestezia este prelungită, atunci imposibilitatea 
de a concentra urina se mai prelungeşte câteva zile. 
Durerea, hipoxia, hemoragia și alte forme de stres 
pot induce, de asemenea, o scădere accentuată a 
FRS și RFG.

Stimularea selectivă a sistemului nervos simpatic 
induce constricția vasculară renală, care poate deter-

mina o scădere marcantă a FRS. Chiar și la pacienții 
cu rinichi sănătoși, stresul, asociat cu anestezia, 
intervenția chirurgicală și durerea pot fi extrem de 
dăunătoare pentru funcțiile renale.

La pacienții care suferă de boli renale se întâlnesc 
multe obstacole în timpul anesteziei. Hipotensiunea 
este cea mai gravă complicație posibilă la pacienții 
cu funcția renală compromisă. Preoperator, se mo-
nitorizează presiunea arterială, densitatea specifică 
a urinei (>1,020 la câine și >1,030 la pisică), prote-
inele, raportul BUN/creatinină, astfel ca medicul să 
poată stabili severitatea bolii renale. PT (proteinele 
totale) și PCV trebuie măsurate deoarece boala renală 
cronică poate cauza anemie și pierderea de proteină 
prin urină. Pacienții trebuie evaluați şi pentru efec-
tele adverse ale bolii renale cronice: hipertensiune, 
vomă, slăbire musculară.

La anestezie apare depresia sistemului cardiovas-
cular și, ca urmare, scade FRS. Acest efect poate fi 
minimizat printr-o perfuzare adecvată cu soluții 
cristaloide izotonice înainte de inducerea anesteziei. 
Ideal ar fi ca pacienții să fie într-un stadiu mediu 
de diureză înainte de anestezie. Cantitatea de urină 
eliminată trebuie măsurată și menținută între 0,5 
şi 2 ml/kg/oră. Administrarea de fluide i.v. trebuie 
să continue și în timpul anesteziei și post-operator 
pentru a menține diureza. Deoarece rinichii nu sunt 
apți pentru a gestiona excesul de fluide, trebuie avut 
grijă ca pacienții să nu fie hiperhidratați. Supradoza-
jul de fluide poate determina edemul pulmonar, ceea 
ce impune terapia cu diuretice. Terapia cu diuretice 
trebuie întotdeauna să fie asociată cu evaluarea sta-
tusului de hidratare, concentrația de electroliți din 
ser și cu echilibrul acido-bazic. Dopamina este cel mai 
frecvent folosită la tratarea pacienților cu disfuncții 
renale. Dozele scăzute (1-3 µg/kg/min i.v.) de dopa-
mină stimulează receptorii renali dopaminergici și 
îmbunătățesc funcția renală prin creșterea FRS, RFG, 
eliminarea de urină și prin descreșterea rezistenței 
vasculare renale.

Pacienții cu boli renale au deseori hiperproteinemie, 
anemie, hiperpotasiemie, acidoză și toate aceste dere-

În ultimii 10-15 ani, anestezia a avansat extrem de mult, permiţând medici-

lor veterinari practicieni să efectueze intervenţii chirurgicale complicate, de 

lungă durată, la pacienţi în vârstă sau cu boli preexistente (afecţiuni cardio-

vasculare, hepatice, renale, endocrine, pacienţi diabetici, pacienţi obezi etc.).
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Examinarea preanestezicăTabelul 1

Semne vitale Semnificație Valori normale Valori anormale Tehnici folosite pentru 
evaluarea semnelor vitale

Frecvența cardiacă 
și ritmul cardiac

n  Scăderea FC este normală 
la pacienții anesteziați

n  Monitorizarea bradicardiei 
sau a ritmului cardiac

n  Evaluarea funcției cardiace
n  Pierderea de sânge acută 

intraoperator poate 
declanșa tahicardia 
compensatorie

C: 70-80 de bătăi/min.
P: 110-200 de bătăi/min.

C: <70 de bătăi/min.
P: <100 de bătăi/min.

Palparea directă a peretelui 
toracic  sau evaluarea pulsului
Ascultația toracelui
Stetoscopul esofagian
Electrocardiograma
Tensiunea arterială cu Doppler

Tensiunea arterială
n  Reflectă presiunea 

exercitată  
de sânge asupra peretelui 
arterial

Sistolică:  110-160 mm Hg
Diastolică: 60-100 mm Hg <60 mm Hg

TRC
Puterea pulsului periferic 
(femural, lingual, carotidian etc.)
Monitorizare indirectă 
(tensiometru, Doppler)
Monitorizare directă 
(cateterizare)

Presiunea venoasă centrală
n  Relația dintre volumul 

sangvin circulant și 
capacitatea inimii  de a se 
adapta la acest volum

<8 cm H2O Crescută: 
peste 12-15 cm H2O Cateterizare

TRC n  Gradul de perfuzare a 
țesuturilor cu sânge 1-2 secunde >2 secunde Palpare directă

Mucoase aparente
n  Reflectă pierderile  

de sânge, anemie, 
perfuzare slabă

Rozalie

Palide - pierderi  
de sânge, anemie, 
perfuzare slabă
Cianotice - cianoză,  
lipsă de oxigen

Vizualizare directă (mucoasa 
gingivală, linguală, bucală, 
conjunctivală, prepuțială  
sau vulvară)

Hemoragii n Circulația
n Tensiunea arterială <15% pierderi >15% pierderi

PCV <20-25%
Vizualizare directă
Hemoleucogramă

Frecvență respiratorie și ritm n Gradul de oxigenare C: 10-30 respirații/min.
P: 25-40 respirații/min. <8 respirații/min.

Monitorizarea mișcărilor 
balonului de la aparatul  
de narcoză
Ascultația toracelui
Pulsoximetria
Mișcările cutiei toracelui

Gaze sangvine
n Funcția respiratorie
n  Determinarea acidozei  

și alcalozei

Oxigenare:
    PO2(a)
    C: 85-95 mm Hg
    PO2(v)
    C: 40-57 mm Hg
    P: 35-40 mm Hg
Ventilație:
    PCO2(a)
    C: 29-36 mm Hg
    PCO2(v)
    C:35-46 mm Hg
    P: 29-45 mm Hg
pH(a)
    C: 7,38-7,45
pH(v)
     C: 7,31-7,5
     P: 7,24-7,4
HCO3

-(a)
     C:17-25 mEq/L
HCO3

+(v)
     C: 25-35 mEq/L
     P: 24-34 mEq/L

Echipamente pentru 
determinarea gazelor din sânge

Termoreglare n Circulația Termometrie
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glări trebuie redresate înainte de anestezie. Presiunea 
arterială trebuie menținută la minim 70-80 mmHg, 
deoarece aceasta este cea mai scăzută limită la care 
autoreglarea renală și fluxul sangvin poate avea loc.

Pacienții cu boli renale cronice sunt cel mai adesea 
debilitați și subponderali și pierderea masei mus-
culare îi face mai predispuși la leziuni ale nervilor 
periferici și hipotermie. Este recomandată folosirea 
meselor de operație încălzite în timpul intervențiilor 
chirurgicale la acești pacienți. 

Agenții anestezici care protejează funcția cardi-
ovasculară și sunt eliminați pe alte căi decât cea 
renală ar fi ideali, dar, din păcate, cele mai multe 
anestezice cauzează depresia sistemului  cardiovas-
cular și respirator.

Premedicația
Opioidele (oxymorfonul, morfina), butorphano-

lul și buprenorphina cauzează depresii minime ale 
sistemului cardiovascular când sunt folosite în doze 
scăzute. Acestea asigură analgezia și sunt metabo-
lizate în mare măsură la nivel hepatic și doar într-o 
mică măsură sunt excretate în formă nemodificată 
prin rinichi. Majoritatea opioidelor sunt slab (mor-
fina 35%) până la moderat (fentanylul 84%) legate 
de proteine și produc hipoproteinemie ușoară până 
la moderată.

Durerea trebuie evitată la toți pacienții, dar în 
special la cei cu probleme renale, deoarece dure-
rea duce la eliberarea de catecolamine, ce produce 
vasoconstricția și scade FRS, ceea ce exacerbează 
disfuncțiile renale.

Benzodiazepinele (diazepam, midazolam) cauzea-
ză depresii cardiovasculare minime și deci minime 
alterări ale FRS. Deși benzodiazepinele sunt masiv 
metabolizate în ficat, diazepamul depinde de elimi-
narea pe cale renală a metaboliților activi. Dar efec-
tul depresant al benzodiazepinelor este minim și în 
general acțiunea lor prelungită nu este dăunătoare. 

Benzodiazepinele și mulți dintre metaboliții lor pot 
fi reversate prin administrarea de flumazenil.

Aepromazina nu este recomandată la pacienții cu 
afecțiuni renale, deoarece cauzează blocaj alfa-adre-
nergic și secundar vasodilatație. 

Atropina poate fi folosită, dar se recomandă o admi-
nistrare unică. O singură doză în general nu cauzează 
semne clinice și bradicardie (20% până la 50% din doza 
de atropină este recuperată din urina nemodificată sau 
sub formă de metaboliți activi). Glicopirolatul poate 
fi o opțiune mai bună, deoarece voma este comună la 
pacienții cu probleme renale și acesta reduce volumul 
de suc gastric și scade aciditatea. 

Inducția 
Majoritatea pacienților cu boli renale prezintă 

nausea, vomă și regurgitare, care pot duce secundar 
la aspirație în timpul inducției. Deoarece inducția 
anesteziei se face printr-un agent inhalant distribuit 
printr-o mască relativ încet, această tehnică nu este 
indicată la pacienții la care este necesară intuba-
rea rapidă. Stresul și agitația pacientului în timpul 
inducției cu mască, dozele mari de gaz anestezic 
necesare fac ca această tehnică să nu fie folosită la 
pacienții în stare critică.

Propofolul are multiple căi de excreție și de aceea 
este cea mai bună alegere pentru inducție la pacienții 
cu boli renale.

Etomidatul nu produce efecte secundare la nivel 
cardiovascular și nici nu modifică presiunea arterială, 
ceea ce îl face sigur pentru pacienții cu risc.

Barbituricele sunt moderat legate de proteine și 
deci pot produce hipoproteinemie. Barbituricele 
cauzează depresie miocardică ușoară până la mode-
rată și secundar scăderea fluxului sangvin cardiac, 
ceea ce duce automat la scăderea FSR. Dacă sunt 
totuși folosite la pacienții cu boli renale, atunci se 
recomandă o administrare unică și dozele să fie mult 
diminuate.

Semne vitale Semnifi cație Valori normale Valori anormale Tehnici folosite pentru 
evaluarea semnelor vitale

Examen biochimic

n BUN
n CREA
n TP 
n ALB
n ALT
n AST
n GLU
n Ca
n ALKP

Examen urinar
n Examen fi zic
n Examen biochimic
n Sedimentul urinar
n Antibiograma (infecții)

Hemoluecograma

Timpii de coagulare n APT
n APTT

Semne vitale Semnifi cație Valori normale Valori anormale Tehnici folosite pentru 
evaluarea semnelor vitale

Frecvența cardiacă 
și ritmul cardiac

n  Scăderea FC este normală 
la pacienții anesteziați

n  Monitorizarea bradicardiei 
sau a ritmului cardiac

n  Evaluarea funcției cardiace
n  Pierderea de sânge acută 

intraoperator poate 
declanșa tahicardia 
compensatorie

C: 70-80 de bătăi/min.
P: 110-200 de bătăi/min.

C: <70 de bătăi/min.
P: <100 de bătăi/min.

Palparea directă a peretelui 
toracic  sau evaluarea pulsului
Ascultația toracelui
Stetoscopul esofagian
Electrocardiograma
Tensiunea arterială cu Doppler

Tensiunea arterială
n  Refl ectă presiunea 

exercitată 
de sânge asupra peretelui 
arterial

Sistolică:  110-160 mm Hg
Diastolică: 60-100 mm Hg <60 mm Hg

TRC
Puterea pulsului periferic 
(femural, lingual, carotidian etc.)
Monitorizare indirectă 
(tensiometru, Doppler)
Monitorizare directă 
(cateterizare)

Presiunea venoasă centrală
n  Relația dintre volumul 

sangvin circulant și 
capacitatea inimii  de a se 
adapta la acest volum

<8 cm H2O Crescută: 
peste 12-15 cm H2O Cateterizare

TRC n  Gradul de perfuzare a 
țesuturilor cu sânge 1-2 secunde >2 secunde Palpare directă

Mucoase aparente
n  Refl ectă pierderile 

de sânge, anemie, 
perfuzare slabă

Rozalie

Palide - pierderi 
de sânge, anemie, 
perfuzare slabă
Cianotice - cianoză, 
lipsă de oxigen

Vizualizare directă (mucoasa 
gingivală, linguală, bucală, 
conjunctivală, prepuțială 
sau vulvară)

Hemoragii n Circulația
n Tensiunea arterială <15% pierderi >15% pierderi

PCV <20-25%
Vizualizare directă
Hemoleucogramă

Frecvență respiratorie și ritm n Gradul de oxigenare C: 10-30 respirații/min.
P: 25-40 respirații/min. <8 respirații/min.

Monitorizarea mișcărilor 
balonului de la aparatul 
de narcoză
Ascultația toracelui
Pulsoximetria
Mișcările cutiei toracelui

Gaze sangvine
n Funcția respiratorie
n  Determinarea acidozei 

și alcalozei

Oxigenare:
    PO2(a)
    C: 85-95 mm Hg
    PO2(v)
    C: 40-57 mm Hg
    P: 35-40 mm Hg
Ventilație:
    PCO2(a)
    C: 29-36 mm Hg
    PCO2(v)
    C:35-46 mm Hg
    P: 29-45 mm Hg
pH(a)
    C: 7,38-7,45
pH(v)
     C: 7,31-7,5
     P: 7,24-7,4
HCO3

-(a)
     C:17-25 mEq/L
HCO3

+(v)
     C: 25-35 mEq/L
     P: 24-34 mEq/L

Echipamente pentru 
determinarea gazelor din sânge

Termoreglare n Circulația Termometrie



Anul II • Nr. 4 • 3/2011
28

Ketamina și tiletamina produc stimularea SNC 
și creșterea fluxului sangvin cardiac și a presiunii 
arteriale. Ketamina este eliminată prin urină în 
formă neschimbată la pisică, dar la câine sub formă 
de metaboliți activi și de aceea nu se recomandă 
utilizarea ei la câinii cu afecțiuni renale.

Menținerea anesteziei
Anestezia inhalatorie este cea mai bună alegere pen-

tru menținerea anesteziei la pacienții cu boli renale. 
Efectele anestezicelor inhalatorii sunt dependente 
de excreția pulmonară și de aceea funcțiile rinichilor 
afectați nu sunt alterate. Toate anestezicele inhala-
torii sunt transformate în produși de metabolism 
nevolatili și sunt eliminate aproape în întregime 
prin rinichi. Concentrațiile de fluoruri după admi-
nistrarea de isofluran, sevofluran sau halotan sunt 
sub nivelul nefrotoxic dacă nu se depășesc dozele 
de 50 mmol/L. 

Exemple de protocoale anestezice la câine
1. Se administrează un opiod urmat, după apariția 

efectului, de diazepam iv. lent. Imediat se adminis-
trează agentul de inducție i.v. (în mai puțin de 1 
minut deoarece, atunci când se depășește această 
perioadă, apare excitația nervoasă). Menținerea se 
face cu un anestezic inhalator.

2. O combinație între midazolam și un opioid 
administrată im. (în aceeași seringă). După instala-
rea efectului, se administrează agentul de inducție 
i.v. Menținerea anesteziei se face cu un  anestezic 
inhalator.

3. O combinație între diazepam și butorphanol adminis-
trate i.m. (diazepamul i.m. se administrează întotdeauna 
diluat). Se așteaptă 30 de minute și se face inducția cu 
propofol i.v. și menținerea cu sevofluran.

Pentru suport, se recomandă un amestec de dextroză 
2,5% cu NaCl 0,45%, 10-20 ml/kg/oră i.v.

Concluzii
Anestezia la pacienții în stare critică la animalele foarte 

tinere sau foarte bătrâne continuă încă să fie o provocare 
pentru medicii veterinari practicieni. Acești pacienți nu 
dispun de rezervele fiziologice ale unui animal tânăr sau 
adult sănătos și de aceea necesită o monitorizare intensă 
înainte, în timpul și după anestezie. Este foarte important 
să cunoaștem efectele fiziologice ale anestezicelor pentru 
a face o alegere cât mai corectă a acestora la pacienții cu 
risc crescut. O anestezie sigură înseamnă o pregătire și o 
monitorizare corespunzătoare a pacientului din momentul 
începerii anesteziei și până  la trezirea completă a acestuia, 
stabilizat hemodinamic și fără dureri.   n

urologie

Câine Pisică

Diazepam 0,2-0,5 mg/kg iv. (max. 10 mg/doză) 0,2-0,5 mg/kg im. (diluat)

Midazolam 0,1- 0,2 mg/kg im./iv. 0,1-0,2 mg/kg im./iv.

Morphine 0,2-1 mg/kg im. 0,1- 0,15 mg/kg sc./im./iv. (lent)

Oxymorphone 0,05-0,2 mg/kg im./iv. (max. 5 mg/doză) 0,05-0,1 mg/kg im.

Butorphanol 0,2-0,4 mg/kg im. (max 5 mg/doză) 0,2-0,5 mg/kg im.

Buprenorphine 0,006-0,010 mg/kg im./iv. (max. 5 mg/doză) 0,006-0,010 mg/kg sc./im./iv.

Atropina 0,02-0,04 mg/kg sc./im./iv. 0,06-0,3 mg/kg sc./im./iv.

Glicopirolat 0,005- 0,01 mg/kg im./iv. 0,005-0,01 mg/kg im./iv.

Propofol 2-8 mg/kg iv. 5-8 mg/kg iv.

Etomidate 0,5-2 mg/kg iv. 0,5-2 mg/kg iv.

Thiopentone 7-10 mg/kg iv. (doza pentru animalele sănătoase) 7-10 mg/kg iv.

Isoflurane Max. 50 mmol/L Max. 50 mmol/L

Sevoflurane Max. 50 mmol/L Max. 50 mmol/L

Halothane Max. 50 mmol/L Max. 50 mmol/L

1. Cornick-Seahorn Janyce L.: Veterinary anesthesia, Butterwoth-Heinemann, 
2001.

2. Faunt Karen, Townsend Zimmerman Nancy, Engler, S. Kathy,  Goldstein G., 
Hauser R.: Anesthesia for the pet practitioner, Second Ed. Banfield, The Pet 
Hospital, 2008.

3. Gwendolyn L. Carroll: Small animal anesthezia and analgezia.Blackwell 
Publishing, 2008.              

4. John C. Thurmon, William J. Tranquili, G. John Benson: Lumb & Jone’s  
Veterinary Anesthesia Third Edition . Lippincott Williams & Wilkins, 1996.

5. Hall L.W., Clarke K.W., Trim C.M.: Veterinary anesthesia 10th Ed., W.B. Saunders, 
2001.

6. Welsh Elizabeth: Anesthesia for veterinary nurses. Blackwell Science, 2003.    
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Anestezice inhalatorii utilizate la pacienţii cu boli renaleTabelul 2



n  Brown SA, Brown CA, Crowell WA, Barsanti JA, Kang CW, Allen T, Cowell C, Finco DR. Effects of dietary polyunsaturated fatty acid supple-
mentation in early renal insufficiency in dogs. J Lab Clin Med. 2000 Mar;135(3):275-86. ) 

Dietary supplementation with polyunsaturated fatty acids (PUFAs) alters the course of experimental kidney disease in dogs. In particular, sup-
plementation with omega-6 PUFAs hastens the decline of kidney function, and omega-3 PUFAs are renoprotective. We investigated the early stages 
of renal insufficiency to determine whether PUFA supplementation altered the magnitude of hypercholesterolemia or glomerular hemodynamics. 
Two months after 11/12 nephrectomy, dogs were randomly divided into three groups of 6 animals each. Each group of dogs was then fed a low-fat 
basal diet supplemented with one of three sources of lipid to achieve a final concentration of 15% added fat. Fat sources were rich in omega-3 PUFAs 
(menhaden fish oil, group FO), omega-6 PUFAs (safflower oil, group SO), or saturated fatty acids (beef tallow, group C).

Early in renal insufficiency, before significant kidney damage, group FO had a lower (P<.05) serum cholesterol concentration and tended to have 
a lower urinary prostaglandin E2 (PGE2) and thromboxane A2 (TxA2) excretion than group C. In contrast, group SO had a higher mean glomerular 
capillary pressure (P<.05) and more glomerular enlargement (P<.05) and tended to have higher eicosanoid excretion rates than group C. These 
differences in lipid metabolism, glomerular hypertension and hypertrophy, and urinary eicosanoid metabolism could explain, in part, the beneficial 
effects of omega-3 PUFAs and the detrimental effects of omega-6 PUFAs when administered on a long-term basis in this model of renal insufficiency. 

n  Brown SA, Finco DR, Brown CA. Is there a role for dietary polyunsaturated fatty acid supplementation in canine renal disease? J Nutr. 
1998 Dec;128(12 Suppl):2765S-2767S.

Dogs with spontaneous renal diseases frequently develop progressive uremia. After partial nephrectomy, a similar pattern of progressively declining 
renal function develops. This pattern may be attributed in part to the development of glomerular hypertension in remnant canine nephrons. Changes 
in the composition of dietary polyunsaturated fatty acids (PUFA) modify glomerular hemodynamics in normal rats and affect the chronic course of 
renal disease in partially nephrectomized rats. Thus, dietary PUFA supplementation might alter progressive canine nephropathies. However, the 
response of dogs with renal insufficiency to dietary manipulations frequently differs substantially from that of laboratory rodents, and the effects 
of dietary PUFA composition have been poorly characterized in dogs with chronic renal disease.

Here we address the hypothesis that dietary PUFA supplementation may delay the progression of chronic renal insufficiency in dogs. In particular, 
dogs ingesting diets supplemented with (n-6) PUFA exhibited severe glomerular hypertension associated with rapidly progressive renal failure. In 
contrast, dietary supplementation with (n-3) PUFA prevented deterioration of the glomerular filtration rate and preserved renal structure. The 
results of these model studies demonstrate that dietary PUFA supplementation may alter renal hemodynamics and the long-term course of renal 
injury in dogs. Clinical trials to address the potential benefits of dietary (n-3) PUFA supplementation in a variety of spontaneous renal diseases 
seem warranted.   n
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Sindromul cardio-renal

The relation between heart disease and kidney are relatively old 
medical problems. It was originally formulated the concept of 
cardiorenal syndrome defined as worsening (deterioration) of heart 
failure secondary to renal function. In recent years, the concept took 
on new meanings for the SCR and found within the cardiorenal 
syndrome, cardiac and renal disorders are included in the acute 
and chronic dysfunction in one organ may induce acute or chronic 
dysfunction in other organ. The result is two-way nature of injury 
or dysfunction of the influence of an organ (eg heart), causing 
dysfunction or secondary injury in the other organ (kidney).
Keywords: cardio renal syndrom, cardio 
vascular illness, uremia, angiotensin

Interrelaţiile între bolile cardiace şi cele renale reprezintă probleme 
relativ vechi în medicină. Iniţial a fost formulat conceptul de sindrom 
cardio-renal definit ca agravarea (deteriorarea) funcţiei renale 
secundară insuficienţei cardiace. În ultimii ani, conceptul de SCR 
a căpătat noi sensuri şi s-a stabilit că în termenul de sindroame 
cardio-renale, sunt incluse tulburările cardiace şi renale, în care 
disfuncţia acută şi cronică într-un organ poate induce disfuncţie acută 
sau cronică în celălalt organ. Rezultă astfel natura bidirecţională a 
influenţei injuriei sau disfuncţiei dintr-un organ (de exemplu inimă), 
care produce disfuncţie sau injurie secundară în celălalt organ (rinichi).
Cuvinte-cheie: sindrom cardio-renal, boală 
cardiovasculară, uremie, angiotensină
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Organismul trebuie privit, spun medicii, precum un 
întreg, în care funcționarea necorespunzătoare a unui 
organ duce la apariția problemelor de sănătate și în alte 
părți ale organismului. 

Termenul sindrom cardio-renal este apărut relativ recent 
în medicină, atât în cea umană, cât și în cea veterinară. Acesta 
desemnează coexistența bolilor care afectează atât cordul, cât 
și rinichii. Inițial, sindromul cardio-renal a fost definit ca “de-
teriorare a funcției renale secundară insuficienței cardiace”. 
Interacțiunea dintre rinichi și inimă este foarte importantă 
pentru controlul hemodinamicii. Rinichiul joacă un rol im-
portant în hemostazie, reglarea electroliților și a tensiunii 
arteriale. Legătura dintre inimă și rinichi are loc la mai multe 
niveluri, incluzând sistemul renină-angiotensină-aldosteron, 
sistemul nervos simpatic, peptidele natriuretice și hormonii 
antidiuretici. Prin urmare, înțelegerea acestor două sisteme 
este foarte importantă pentru a îmbunătăți abordarea și 
terapia unui pacient cu boală cardiacă și renală.

Boala cronică renală -  
precursor al bolii cardiace

Câteva studii clinice și observații epidemiologice au 
arătat că există o strânsă relație între boala cronică renală 
și boala cardiovasculară. Aceeași relație există indiferent 
dacă boala inițială este boală parenchimatoasă renală sau 
boală cardiacă. Sindromul cardio-renal poate fi definit ca 
o disfuncție clinico-patologică, în care afectarea rinichiu-
lui sau a inimii inițiază o serie de reacții morfologice și 
funcționale secundare în celelalte organe. 

Mecanisme fiziopatologice
Cauzele riscului excesiv al bolii cardiovasculare la pacienții 

cu boală cronică renală nu sunt pe deplin înțelese. Cei mai 
mulți dintre factorii Firmingham convenționali de risc - 
vârsta înaintată, hipertensiunea, dislipidemia, intoleranța la 
glucoză/diabet, hipertrofia de ventricul stâng - au o incidență 
foarte mare la pacienții cu boala cronică renală, dar nu pot fi 
considerați totalmente cauze ale bolii cardiovasculare. 

Sindromul cardio-renal se poate prezenta fie ca disfuncție 
renală apărută în cazul insuficienței cardiace acute, fie ca 

o disfuncție renală progresivă în evoluția unei insuficiențe 
cardiace cronice severe. În primul caz, creșterea relativ ra-
pidă a creatininei serice, oliguria și agravarea semnelor de 
insuficiență cardiacă se întâlnesc mai frecvent în practică. 
În boala cronică renală, unele entități chimiopatologice 
stau la baza bolii cardiovasculare, inclusiv disfuncția 
endotelială, ateroscleroza accelerată, arterioscleroza și 
cardiomiopatia (figura 1). 

Arterioscleroza
Este un proces de remodelare non-ocluzivă ce implică 

aorta și majoritatea ramurilor aortice. Se caracterizează 
prin creșterea diametrului luminal, distrugerea stratului 
elastic, calcifierea excesivă a tunicii medii şi creșterea ma-
tricii extracelulare. Modificarea morfofuncțională produce 
scăderea elasticității și a complianței peretelui arterial.

Disfuncția endotelială
Disfuncția endotelială apare timpuriu în boala renală 

și are drept cauze activarea angiotensinei II, nivelul cres-
cut de homocisteină, inflamația cronică, dislipidemia. 
Disfuncția endotelială contribuie în mod semnificativ 
la inițierea și progresia bolii cardiovasculare în boala 
cronică renală.

Uremia în boala cardiovasculară
Un număr mare de pacienți uremici cu boală renală în 

stadiul terminal prezintă:
n  simptome de ischemie miocardică fără dovezi ale 

bolii coronariene;
n  insuficiență cardiacă cronică rezistentă la trata-

ment.
Pacienții uremici cu boală renală în stadiul terminal 

prezintă de obicei hipertensiune arterială, anemie, 
rigiditatea peretelui arterial, dilatație cardiacă datorată 
suprapresiunii de volum. Structura miocardului este, 
de asemenea, afectată în maniera în care se produce 
îngroșarea arterelor coronare intramiocardice, scăderea 
densității capilare și creșterea fibrozei interstițiale mi-
ocardice. Toți acești factori cauzează o cardiomiopatie 
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specifică statusului uremic, aceasta fiind cunoscută 
sub numele de cardiomiopatie uremică. Pacienții pot 
prezenta infarct miocardic, boală cardiacă ischemică, 
aritmii cardiace și moarte subită. 

Boala cardiacă - 
precursor al bolii cronice renale

Disfuncții cardiace primare, în contextul lipsei de 
dovezi ale bolii renale, pot declanșa și perpetua lezarea 
funcției renale sau boală renală progresivă. 

Relația dintre dinamica cardiacă și disfuncția rena-
lă este complexă și multifactorială. Pulsul scăzut și 
subsaturația circulației sistemice și renale declanșează 
o serie de răspunsuri vasculare compensatorii carac-
terizate de creșterea rezistenței vasculare sistemice și 
renale și activarea unor factori neurohormonali, precum 
sistemul renina-angiotensina-aldosteron, sistemul 
nervos simpatic și eliberarea de vasopresină. Aceste 

răspunsuri hemodinamice tind să mențină tensiunea 
arterială, dar au drept efecte scăderea debitului plasmei 
renale, scăderea gradului de irigare a țesuturilor renale. 
Efectul următor este la inițierea leziunilor acute renale 
și, prin urmare, scăderea funcției renale. Factorii neu-
rohormonali amplificați cauzează retenția sodiului și 
a apei și conduc la înrăutățirea funcțiilor miocardiacă 
și renală. 

Vârsta înaintată, diabetul, tensiunea, boala micro/
macro-vasculară sunt factori adiționali care contribuie 
la degradarea funcției renale la pacienții cu insuficiență 
cardiacă cronică (figura 2).

Sistemul renină-angiotensină-aldosteron
Sistemul renina-angiotensina-aldosteron se activează 

în insuficiența cardiacă și are un rol foarte important în 
inițializarea și menținerea edemelor. Creșterea secreției de 
renină apare timpuriu în insuficiența biventriculară, ce duce 

Figura 1

Figura 2. Interacţiuni inimă-rinichi 
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la stimularea angiotensinei II. Creșterea activității reninei 
plasmatice are o legătură directă cu creșterea mortalității și 
este un stimulator puternic al sistemului nerovs simpatic, 
care crește rezistența sistemului vascular. Angiotensina II este 
una din cauzele remodelării miocardice prin efecte fiziologice 
diverse. Angiotensina II stimulează centrii nervoși centrali 
asociați setei. În creier, creșterea nivelului de angiotensină 
II (stimulator al sistemului nervos simpatic) și scăderea 

nivelurilor de oxid nitric (inhibitor al sistemului nervos 
simpatic) abrogă sensibilitatea baro-receptorilor. Astfel, 
scăderea activității baro-receptorilor duce la o creștere a 
tonului simpatic renal, din care rezultă o retenție sodică. De 
asemenea, angiontensina II are rol vasoconstrictor sistemic 
pentru a compensa scăderea inițială a volumului bătaie 
asociat cu insuficiența ventriculară. Angiotensina II crește 
sinteza de aldosteron, care va mări reabsorbția de sodiu la 

urologie

Figura 3. Activarea sistemului renină-angiotensină-aldosteron în insuficienţa cardiacă
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nivel renal, cauzând retenție sodică. Angiotensina II, activitatea crescută a sistemului 
nervos simpatic și niveluri crescute de aldosteron, sunt implicate în reabsorbția în 
tubul proximal în insuficiența cardiacă, drept pentru care pacienții vor continua să 
prezinte retenție crescută de sodiu, ceea ce va duce la congestie pulmonară și edeme. 
Aldosteronul poate, de asemenea, să ducă la o sinteză crescută de colagen și fibroză 
la nivelul miocardului (figura 3). 

Sistemul nervos simpatic 
Una din adaptările timpurii la insuficiența cardiacă este activarea sistemului nervos 

simpatic. Acest lucru este evident chiar și în etapele timpurii și ușoare ale insuficienței 
cardiace. Acest răspuns se datorează pierderii efectului inhibitor al baro-receptorilor 
la nivel arterial și impulsurilor exitatorii ale chemoreceptorilor periferici musculari. În 
condiții normale, nervul vag este principalul conducător al inimii. O dată cu instaurarea 
insuficienței cardiace, efectul parasimpatic este preluat de activarea simpatică; drept 
pentru care, o dată cu înrăutățitrea insuficienței cardiace, nivelul plasmatic al cateco-
laminelor plasmatice crește, catecloaminele având un rol vital în insuficiența cardiacă. 
Este demonstrat că în insuficiența cardiacă există o descreștere a norepinefrinei cardiace, 
în timp ce nivelul norepinefrinelor plasmatice este crescut. Astfel miocardul slăbit nu 
poate răspunde adecvat la stimularea simpatică, în timp ce turnover-ul norepinefrinei 
a fost deja maximizat. Este cunoscut faptul că nivelurile crescute ale norepinefrinei 
plasmatice la pacienții cu insuficiență cardiacă crește mortalitatea. Între timp, efecte 
renale apar secundare activării sistemului nervos simpatic. Stimularea receptorilor 
α-adrenergici la nivelul tubului proximal al nefronului crește absorbția de sodiu, în 
timp ce receptorii β-adrenergici de la nivelul aparatului juxtaglomerular stimulează 
sistemul renină-angiotensină-aldosteron. Mai mult, în insuficiența cardiacă, presiunea 
capilară post-glomerulară se prăbușește și presiunea oncotică crește, crescând și mai 
mult reabsorbția la nivel tubular proximal.   

Tratament 
Tratamentul sindromului cardio-renal este dificil și incomplet definit. Esențial 

este tratamentul corect al insuficienței cardiace adaptat la tipul insuficienței cardi-
ace acute sau cronice și reducerea sau eliminarea factorilor care pot produce injurie 
și disfuncție renală. Prezervarea funcției renale este strâns corelată de ameliorarea 
tulburărilor hemodinamice și neurohormonale ale insuficienței cardiace. Sindromul 
cardio-renal este mai frecvent în insuficiența cardiacă acută, în special la pacienții cu 
sindrom de debit mic, preșoc sau șoc cardiogen. În aceste situații, creșterea debitului 
cardiac și restaurarea fluxului sangvin renal și periferic este primul obiectiv. Medicația 
inotropă (dopamină, dobutamină, norepinefrină) sau inodilatatoare (inhibitori de 
fosfo-diesterază) este prima alegere. În sindromul cardio-renal constituit, în cazul 
insuficienței cardiace decompensate acut, medicația vasodilatatoare și diureticele de 
ansă sunt recomandate. 

Sub aspect practic, sunt recomandate câteva măsuri:
1. Suspendarea administrării medicației anti-aldosteronice (spirono-lactonă) și 

eventual al inhibitorilor de enzimă de conversie, dacă potasiul seric este crescut. 
2. Reducerea dozelor de inhibitori de enzimă de conversie, în speranța reducerii 

creatininei serice la valorile inițiale sau stabilizarea la valori acceptabile. 
3. Reducerea dozelor diureticelor de ansă și administrarea lor in perfuzie i.v. în 

asociere cu doze „renale” de dopamină. 
4. Reconsiderarea tratamentului farmacologic al insuficienței cardiace, cu reajustarea 

dozelor medicației inotrope, evitarea hipotensiunii arteriale și hipovolemiei.
5. Corectarea altor factori nelegați de insuficiența cardiacă și care pot contribui 

la disfuncția renală (anemia).   n
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Aspecte ecografice  
şi radiologice  

în corelaţie cu diagnosticul  
tumorilor ureterale la câine

This is a study that reveals ultrasound and radiographic 
benefits in a case of bilateral ureteral tumors. High 
frequency probe allows us to follow the ureters until 
the bladder jonction. Because of the Doppler we could 
make the different between ureter (especially middle 
and distal segment ) and blood vessels. Radiologic 
signs in excretory urography are also characteristic 
of secondary hydronephrosis and hydroureter. 
Transposition of the ureter to a new bladder location is 
the possibility to avoid an obstacle and to restore the 
urinary flow and a chance for life for some animals.
Keywords: ureteral tumors, hydroureter, 
Doppler, transposition

Acesta este un studiu care dezvăluie beneficiile ultrasunetelor 
şi radiologiilor într-un caz de tumori bilateral ureterale. 
Sonda de înaltă frecvenţă ne permite să urmărim 
ureterul până la juncţiunea vezicii urinare. Cu ajutorul 
Doppler putem face diferenţa între ureter (în special 
segmentul de mijloc şi distal) şi vasele de sânge. Semnele 
radiologice în urografie excretoare sunt, de asemenea, 
caracteristice de hidronefroză secundară şi hydrouretră. 
Transpunerea uretrei într-o locaţie nouă vezicii urinare 
avem posibilitatea de a evita un obstacol şi putem restabili 
fluxul urinar, cât şi o şansă la viaţă pentru unele animale.
Cuvinte-cheie: tumori ureterale, transpunere, 
efectul Doppler, hidroureter
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Introducere
Tumorile ureterale, atât la om, cât şi la câine, reprezintă o 

patologie rară. Acestea fac parte din “tumorile uroteliale înal-
te”, dezvoltate pe mucoasa caliceală, bazinetală şi ureterală. 
Pot fi unice şi unilaterale sau componentă a unei neoplazii 
uroteliale difuze (cele maligne). Cea mai frecventă localizare 
este cea distală (pe segmentul terminal al ureterului).

Tumorile benigne ureterale sunt reprezentate de pa-
piloame. Dintre tumorile maligne, cele mai frecvente 
sunt carcinoamele cu celule tranziţionale, urmate de 
carcinoamele scvamoase.

În medicina umană există teoria carcinogenezei, con-
form căreia, întreg tractul urinar acoperit cu uroteliu, 
supuşi aceloraşi factori carcinogenetici, poate dezvolta 
mai multe tumori, în etape diferite.

Cel mai frecvent sediu celular al carcinomului este re-
prezentat de uretra intraprostatică la câine si trigonul 
vezical la căţea. Carcinomul urotelial are un puternic 
caracter metastatic. Principalele organe-ţintă sunt plă-
mânul, ficatul şi oasele.

Diagnosticul ecografic şi radiologic  
al proceselor tumorale ureterale

În clinicile noastre, diagnosticul tumorilor ureterale 
se poate realiza ecografic şi radiologic, cu confirmare 
citologică şi histopatologică.

Examenul radiologic cu substanţă de contrast evidenţia-
ză ureterohidronefroza unilaterală sau bilaterală, extrem 
de rar cu vizualizarea formaţiunii tumorale, sub forma unei 
zone lacunare în mediul de contrast din ureter. 

Examenul ecografic furnizează informaţii mai 
complexe legate de ureterohidronefroza secunda-
ră obstrucţiei ureterale, formaţiunea tumorală şi 
posibilele extensii limfoganglionare sau metastaze 
viscerale.

Imaginile următoare exemplifică diagnosticul imagistic 
în  patologia tumorală ureterală, cu localizare  distală, pe 
baza unui caz clinic. 

Pacientul este reprezentat de un câine bătrân, mas-
cul, cu un istoric de vome persistente şi pierdere în 
greutate. Diagnosticat la o altă clinică, cu insuficienţă 
renală, acesta nu a răspuns la tratamentul perfuzabil 
specific realizat timp de două săptămâni.

Analizele de sânge indicau un prognostic prost:
n  în prima zi, CREA = 4,7 mg/dl (0,4-1,8), iar UREA 

= 98,3 mg/dl (7-27);
n  după cinci zile de tratament perfuzabil, CREA = 

9,0 mg/dl, iar UREA = 121 mg/dl;
n  după alte două zile, CREA = 11,7 mg/dl, iar UREA 

= 153,9 mg/dl.
La examenul clinic am descoperit un câine cu o condi-

ţie fizică proastă, foarte slab, deshidratat, cu mucoase 
anemice, dar destul de activ. Noile analize de sânge au 
confirmat insuficienţa renală severă, cu anemie, deze-
chilibru electrolitic şi creşterea continuă a parametrilor 
renali: CREA = 1423 µmol/L (normal 45-159), UREA 
= 89,3 mmol/L (normal 2,5-9,6). 

Examenul ecografic a evidenţiat o prostată tumorizată 
(figura 1), posibil sediu celular primar şi ureterohidro-
nefroza (figura 2) bilaterală. Tehnica Doppler ne-a ajutat 
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să urmărim tot traiectul ureterelor şi să facem diferenţa 
între acestea şi structurile vasculare zonale (figura 3). 
La o examinare atentă, am observat că în segmentul 
distal al ureterelor s-a dezvoltat un ţesut proliferativ 
care împiedica fluxul urinar normal (figura 4).

Reclamă PV4(3)0415 

Figura 1. Imagine ecografică – prostată mare, cu structură neomogenă

Figura 3. Imagine ecografică - segment de ureter dilatat (diametrul de 0,67 
cm); cu ajutorul Doppler-ului color s-a diferenţiat ureterul de structura 
vasculară

Figura 4. Imagine ecografică - zona trigonului vezical cu aspect proliferativ, 
cuprinzând şi segmentul distal al ureterului

Figura 2. Imagine ecografică – ureterohidronefroză – aspect iniţial
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Pentru completarea informaţiilor privind excreţia re-
nală şi permeabilitatea ureterală s-a efectuat o urografie 
intravenoasă (figura 5), folosind Omnipaque în doza 
de 660 mgI/kg greutate vie. Expunerea efectuată la 25 
minute confirmă atât diureza, cât şi permeabilitatea 
ureterală, dar într-un timp mult prelungit. Se poate 
observa dilataţia bilaterală severă a pelvisului renal şi 
diametrul uşor diferit al ureterelor. 

Deoarece tratamentele adjuvante au eficacitate re-
dusă, opţiunea a fost tratamentul chirurgical adaptat 
stadiului de boală şi localizării procesului tumoral, 
aceasta însemnând ureterectomie parţială cu reim-
plantarea vezicală a acestuia.

La cinci zile de la intervenţia chirurgicală, CREA = 326 
µmol/L (fată de 1423 anterior) şi UREA = 51,2 mmol/L 
(faţă de 89,3 anterior). Într-o lună, starea generală a 
câinelui şi aspectul fizic s-au îmbunătăţit simţitor, iar 

aspectul ecografic al rinichiului de pe partea operată 
se apropia de normal (figura 6).

În acest caz, examenul ecografic a fost esenţial pentru 
stabilirea diagnosticului:
n  a fost posibilă vizualizarea ureterelor şi urmărirea 

acestora de la bazinet până la joncţiunea uretero-
vezicală; 

n  tehnica Doppler ne-a ajutat să facem distincţia între 
uretere şi structurile vasculare învecinate; 

n  am detectat un proces tumoral cu dimensiuni 
reduse;

n  a fost posibilă urmărirea post-operatorie a pacientului 
în ceea ce priveşte rinichiul şi ureterul operat;

n  urografia excretory a confirmat păstrarea funcţiei 
renale şi ureterohidronefroza;

n  transpoziţia de ureter prelungeşte viaţa unui pacient cu 
o patologie gravă, tumori ureterale bilaterale.   n

Figura 6. Imagine ecografică - rinichiul drept înainte şi la o lună de la operaţie

Figura 5. Urografie intravenoasă - 
ureterohidronefroză bilaterală
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Ureteral ectopia is a congenital abnormality of the 
terminal segment of the ureter. The ureteral orifice is 
located distal to the trigone of the bladder. Continuous or 
intermittent urinary incontinence is the most frequently 
clinical symptom associated with ureteral ectopia. The 
diagnosis of ectopic ureter is suggested by excretory 
urography and confirmed by surgery. We can also use 
retrograde urethrography, vaginocystography and 
ultrasonography. Ureteroneocystostomy means the 
reimplantation of a resected ureter into the bladder. 
This is a delicate procedure because the ureter is a thin 
structure. Postoperative complications include stricture of 
ureteral operative site, hydroureter and hydronephrosis.
Keywords: ectopic ureter, incontinance, 
urography, ureteroneocystostomy

Ureterul ectopic este o anomalie congenitală a segmentului 
terminal al ureterului. Orificiul ureteral este localizat 
distal de trigonul vezical. Incontinența urinară continuă 
sau intermitentă este cel mai frecvent simptom asociat 
ureterului ectopic. Diagnosticul este sugerat de urografia 
excretorie şi confirmat prin intervenția chirurgicală. 
În scop de diagnostic, mai putem folosi uretrografia 
retrogradă, vaginocistografia şi examenul ecografic. 
Ureteroneocistostomia reprezintă reimplantarea la vezica 
urinară a ureterului detaşat chirurgical. Aceasta este o 
manoperă delicată, ureterul fiind o structură foarte “fină”. 
Complicațiile post-operatorii includ strictura locului de 
sutură (anastomozei), hidrouretrul şi hidronefroza.
Cuvinte-cheie: ureter ectopic, incontinență, 
urografie, ureteroneocistostomie
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Introducere
Ureterul ectopic este o anomalie congenitală, reprezen-

tând deschiderea anormală a ureterului distal, de obicei, 
dincolo de trigonul vezical. Defectul poate fi unilateral 
sau bilateral și se consideră a avea determinism genetic. 
Cele mai frecvente conexiuni sunt cu gâtul vezicii urinare, 
uretra, vaginul sau uterul.

Ureterul ectopic se poate clasifica în două categorii:
n  fără atașament anatomic, când ureterul ocolește 

complet vezica urinară și se deschide în uretră, vagin 
sau uter;

n  intramural, când acesta este atașat suprafeței dorsale 
sau dorsolaterale a vezicii urinare, dar se deschide în 
altă poziție decât trigonul vezical.

Cel mai frecvent simptom asociat ureterului ectopic este 
incontinența urinară (la femele). Incontinența urinară 
la mascul nu este considerată un semn comun, probabil 
datorită sfincterului uretral extern mai lung care permi-
te umplerea retrogradă a vezicii urinare. Incontinența 
urinară poate fi continuă sau intermitentă în funcție de 
topografia deschiderii ureterale și de afectarea uni- sau 
bilaterală. Adesea urina se prelinge din vagin atunci când 
femela se așează în poziția culcat.

Diagnosticul diferențial se face cu alte anomalii ale trac-
tului urinar, infecții urinare, calculi, neoplasme, tulburări 
endocrine, neurologice.

Diagnosticul radiologic reprezintă recomandarea 
“tradițională” și implică mai multe tehnici posibile: uro-
grafia intravenoasă, cistografia cu contrast pozitiv și cea 
cu dublu contrast, vaginocistografia (femele) și uretrogra-
fia retrogradă (masculi). Pentru o bună vizualizare este 
necesară suprimarea alimentației cu 24 de ore înainte și 
efectuarea unei clisme evacuatoare.

Vaginografia sau vaginocistografia se utilizează când avem 
suspiciunea deschiderii ureterale la nivelul vaginului. Pentru 
aceasta se fixează un cateter cu balon la nivelul vestibulului 
vaginal și se umple vaginul cu 1,14 ml/kg substanță de con-
trast diluată (1:10 cu ser fiziologic). Dacă este posibilă des-
chiderea ureterului datorită presiunii intravaginale, se poate 
obține o ureterografie cu valoare mare de diagnostic.

Cistografia cu dublu contrast se realizează prin folosirea 
a două medii de contrast, iodat și aer și este utilă pentru 
diagnosticul ureterului intramural sau nu, cu deschidere 
la nivelul vezicii urinare. După golirea vezicii urinare se 
introduce o cantitate de substanță iodată nediluată și 
între 1 și 5 ml aer. Imaginea obținută oferă informații 
despre suprafața mucoasei și grosimea peretelui vezical. 
Uneori se poate produce un reflux vezicoureteral, cu 
individualizarea deschiderii ureterale.

Urografia intravenoasă este prima alegere în scop de dia-
gnostic deoarece permite aprecierea întregului tract urinar, 
precum și a topografiei de deschidere a ureterelor.

Diagnosticul  
ecografic și radiologic  

al ureterului ectopic la câine  
și managementul chirurgical  

al acestuia
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Examenul ecografic oferă un diagnostic orientativ 
(figura 1) și nu de certitudine, deoarece uretra și va-
ginul, aflate în zona pelvină, sunt greu abordabile. 
Fiind o metodă de examinare în dinamică, ecografia 
permite urmărirea ureterelui dilatat (hidroureter), de 
la nivel renal până la joncțiunea terminală. Dacă locul 
de deschidere este facil de examinat, se poate surprinde 
și jetul urinar.

Pentru un diagnostic de certitudine se recurge la diverse 
combinații ale tehnicilor amintite mai sus.

Ureterul ectopic este adesea însoțit și de alte anomalii 
ale aparatului urinar: rinichiul hipoplazic, hidronefroza, 
ureterul sinuos, forma anormală a joncțiunii ureterove-
zicale, vezica pelvină, persistența canalului Urach.

Diagnosticul și remedierea chirurgicală 
a ureterului ectopic la câine - caz clinic

În imaginile următoare este surprinsă sinteza unui caz 
de ureter ectopic la un Husky, mascul, în vârstă de 6 săp-
tămâni, adus la clinică pentru primul consult medical, 
deparazitare și vaccin. La examenul clinic s-a constatat că 

animalul era cahectic, dar cu un abdomen exagerat de mare. 
Starea generală a câinele era una bună, conformă cu vârsta, 
cu excepția faptului că defeca imediat după ce mânca și de 
multe ori pe zi. Au fost efectuate o serie de investigații, 
respectiv ecografie abdominală și analize de sânge.

Profilul biochimic sangvin a ieșit în limite normale, iar 
hemoleucograma indică o anemie regenerativă:
n RBC = 3,94 M/µL (4,70-8,5);
n HCT = 27,1% (32-55);
n HGB = 7,7 g/Dl (10,3-18);
n WBC = 8,80 K/µL (5,5-16,9).
Aspectele ecografice au fost inițial confuzante, în tot 

abdomenul existând “formațiuni” rotunde sau ovale ane-
cogene, fără dinamică, cu dimensiuni variate (figura 2). 
Imaginea era asemănătoare unui abdomen polichistic. 
Examinând cu atenție, am constatat că nu exista rinichiul 
drept, iar pe partea stângă se profila o “felie” parechima-
toasă asemănătoare structurii renale (figura 3).

Pentru a completa informațiile, am efectuat și urografie 
intravenoasă, folosind Omnipaque în doză de 650 mg I/
kg corp. Nici acest rezultat nu a fost concludent, deoarece 

Figura 1. Hidroureter bilateral la un câine de 2 luni, diagnosticat ulterior cu 
uretere ectopice; cu ajutorul Doppler-ului color s-au diferenţiat ureterele de 
structurile vascilare regionale

Figura 3. Hidronefroză - aspect ecografic al rinichiului stâng, înainte și după operaţie

Figura 2. Imagine ecografică abdomen - fals aspect de formaţiuni chistice
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Figura 5. Urografie intravenoasă - se observă o “masă” mare radioopacă pe partea stângă și una foarte mare pe dreapta; corelând investigaţiile cu laparoto-
mia exploratorie, cele două mase ovoidale corespund rinichilor (hidronefrotici); alăturat este rinichiul drept (după nefrectomie)

Figura 4. Urografie 
intravenoasă - se observă 
clar vezica urinară împinsă 
periferic de o structură 
radioopacă mare
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Figura 6. Imagine intraoperatorie - “felia” parenchimatoasă a rinichiului 
stâng, cu dilataţia exagerată a bazinetului renal și a ureterului proximal

Figura 7. Imagine intraoperatorie - A = vezica urinară, B = diverticulul în 
care se deschide ureterul drept, C = ureterul drept

Figura 8. Imagine intraoperatorie - în interiorul diverticulului deschis se 
poate observa orificiul ureterului drept (foarte larg)

Figura 10. Tipul de sutură folosit intraoperator pentru refacerea joncţiunii uretero-vezicale

Figura 9. Imagine intraoperatorie - cele două sonde urinare 
individualizează ureterul stâng și intrarea acestuia în vezica urinară
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pe poziția laterală am obținut o radioopacitate medie pe 
tot abdomenul (figura 4). Mai sugestivă a fost expunerea 
ventrodorsală pe care se observă două “mase” ovoidale 
disticte (figura 5).

De comun acord cu proprietarul am recurs la laparoto-
mia exploratorie (în scop de diagnostic), manoperă prin 
care am reușit să stabilim diagnosticul de certitudine: 
hidronefroză bilaterală uriașă, cu atrofia țesutului re-
nal dispus insular, hidroureter bilateral cu diametrul 
de 1,5 cm stângul și 2 cm dreptul. Tangent la vezica 
urinară, exista un “diverticul” fibros (figura 7) care, 
inițial, a fost confundat cu vezica urinară. Ureterul 
drept se deschidea în acest diverticul (figura 8), fără 
comunicare cu vezica urinară. Conținutul ureterului și 
bazinetului de pe partea dreaptă avea aspect lăptos (pi-
urie). Ureterul stâng trecea prin peretele diverticulului 
și se deschidea, printr-un orificiu strangulat, în vezica 
urinară. Pe partea stângă conținutul era reprezentat 
de urină normală.

Fiind vorba de un câine tânăr, de care se atașase un 
copil, am decis să-i acordăm o șansă printr-o intervenție 
chirurgicală radicală.

Operația s-a realizat sub anestezie inhalatorie cu Iso-
fluran, cu monitorizarea permanentă a funcțiilor vitale. 
După o examinare atentă, s-a decis ablația rinichiului 
drept, compromis și transpoziția ureterului stâng cu 
realizarea unui orificiu mai larg de deschidere a acestuia 
în vezica urinară.

Deoarece ureterul este o structură fină, cu dimensiuni 
reduse, ureteroneocistostomia este o manoperă relativ 
dificilă. Peretele subțire înseamnă rezistență scăzută și 
posibilitatea prelingerii de urină la nivelul punctelor de 
sutură. Diametrul redus predispune la cicatrizare steno-
zantă, cu încetinirea sau oprirea fluxului urinar. Pentru 

a micșora aceste inconveniente se încearcă respectarea 
următoarelor obiective:
n  secționarea oblică a ureterului distal pentru a mări 

circumferința sau ca în figura 10;
n  realizarea unui scurt tunel în submucoasa vezicală 

pentru a proteja anastomaza și a crește rezistența 
locală;

n  excizia unui segment eliptic din mucoasa vezicală 
pentru a realiza o deschidere cât mai largă și a preveni 
stenoza (figura 10);

n  sutura cu fir resorbabil 6/0-8/0, de preferat în puncte 
separate.

În cazul prezentat, manopera a fost mai simplă deoare-
ce, anterior zonei stenozante, ureterul avea un diametru 
între 0,3 și 1 cm. De asemenea, cu un lambou din seroasa 
diverticulului am acoperit zona de anastomoză, pentru 
protecție și o mai bună rezistență.

Evoluția post-operatorie a fost foarte bună. Câinele 
a purtat un corset abdominal elastic timp de două săp-
tămâni. La 6 luni de la operație, câinele a crescut și se 
simte foarte bine. Din punct de vedere structural, persistă 
dilatația bazinetului și a ureterului stâng (~0,4 mm), motiv 
pentru care i-am propus proprietarului montarea unei 
sonde pediatrice Cook pentru 4-6 luni.   n

Figura 11. Cainele Husky, mascul, două luni 
- înainte și după operaţie
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Un caz de strictură esofagiană 
şi importanţa endoscopiei  

digestive flexibile  
în diagnosticul şi prognosticul 

stricturilor esofagiene
This is a study that emphases the importance of the digestive 
flexible endoscopy in the diagnosis and prognosis of the 
esophageal strictures. This is the case of a toy breed dog 
with a history of bone ingestion and retention in the mid 
esophagus. The study also deals with other diagnostic 
techniques as the contrast x-ray exposures. It is found that 
the endoscopy procedures offers new and valuable details 
of the location and true aspect of the stricture. One can 
even assess the dimensions of the scars and the location of 
the stricture regarding local landmarks as the base of the 
heart, distal esophageal sphincter, tracheal indentations. 
It is by all means the only method for the remedy of 
esophageal strictures even if in repeated procedures. Local 
pictures of the stricture site itself are most suggesting of 
the advantages of the digestive flexible endoscopy.
Keywords: esophageal stricture, endoscopy, diagnosis

Acesta este un studiu a cărui importanţă este dată de tehnicile 
complexe de diagnostic şi intervenţie în cazul unei patologii greu 
accesibile, stricturile esofagiene. Studiul urmăreşte modalitatea 
de depistare, evaluare şi eventual intervenţie în situaţia existenţei 
îngustărilor de lumen esofagian determinat de cauze strict 
esofagiene, făcându-se diferenţa faţă de compresiunile externe 
cu manifestare similară, aşa cum este cazul hematomului 
mediastinal sau al formaţiunilor tumorale mediastinale ori 
toracice periesofagiene. Sunt urmărite avantajele şi dezavantajele 
fiecărei metode în parte, corelaţiile între acestea şi implicaţiile 
asupra animalului. În vederea diagnosticului şi intervenţiei, 
atât endoscopia digestiva flexibilă, cât şi tehnicile radiologice 
combinate sunt utilizate secvenţial pentru a obţine o evaluare 
exactă a amplitudinii stricturii, localizarea acesteia şi aspectele 
legate de traiectul esofagian şi detaliile de mucoasă esofagiană.
Cuvinte-cheie: strictură esofagiană, endoscopie, diagnostic
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Materiale şi metode
Studiul medical este centrat pe un pacient în varsta de 4 

ani, Schnauzer pitic, 9 kg greutate. Acesta prezintă în ante-
cedente medicale un corp străin esofagian reţinut aflat în 
zona supracardiacă timp de două luni, extras prin tehnici 
complexe endoscopice şi chirurgicale clasice. Procedura de 
extragere a avut loc cu aproximativ două luni în urmă faţă 
de data prezentării pentru investigaţii.

Este ştiut că extragerea corpului străin a provocat leziuni 
esofagiene severe care au fost controlate sub tratament 
post-operator. În prezent, pacientul este în stare generală 
bună, normoterm, vioi, dar cu episoade intermitente de 
regurgitare şi un apetit selectiv mai ales faţă de alimentele 
semiumede şi lichide. 

Conform simptomatologiei şi antecedentelor, se suspec-
tează prezenţa unei modificări de lumen esofagian. Ca ur-
mare, se decide evaluarea endoscopică a esofagului. Pentru 
aceasta, se efectuează în prima etapă a toracelui radiografiere. 
Aceasta este o etapă obligatorie atunci când se suspicionează 
o patologie esofagiană. Pentru că în urma radiografiei plane 
latero-laterale nu se decelează vreo sufuziune la nivel toracic, 
se procedează la tranchilizarea şi anestezierea pacientului cu 
acepromazină şi ketamină. 

Chiar dacă ketamina nu are indicaţie în cazul endoscopiei 
digestive, în acest caz, aceasta nu influenţează foarte mult 

rezultatul endoscopiei ca urmare a faptului că este urmărit 
esofagul ca integritate şi aspecte de mucoasă şi mai puţin 
peristaltismul la nivel gastric şi intestinal, care nu fac obiectul 
investigaţiei. 

Astfel, după aşezarea pacientului în decubit sternal, se 
plasează protecţia bucală a endoscopului şi se începe înainta-
rea endoscopului către esofag. După penetrarea sfincterului 
esofagian proximal se avansează prin segmentul proximal 
esofagian. Pe măsură ce se avansează, se depistează o zonă 
de mucoasă esofagiană modificată, în sensul prezenţei unor 
zone alungite, întretăiate, albicioase, ce par a fi de natură 
cicatriceală (figura 1).

Acestea marchează o zonă esofagiană îngustată semni-
ficativ, ce nu se destinde sub presiunea aerului insuflat. Se 
încearcă penetrarea acesteia, însă lumenul esofagian este vizi-
bil, dar nu şi penetrabil distal de aceste cicatrice. Nu se aplică 
forţa disproporţionată ca urmare a pericolului unei rupturi a 
peretelui esofagian. Prin lumenul stricturii este observabilă 
zona de pătrundere în stomac prin sfincterul esofagian distal 
ce se deschide în funcţie de mişcările peristaltice. Cu excepţia 
zonei cicatriceale, îngustate cu un diametru al lumenului 
mai mic de 9,9 mm, mucoasa esofagiană, atât cât poate fi ea 
examinată în segmentul situat proximal de zona de interes, 
este cu aspect macroscopic normal. Tehnica endoscopică nu 
este îngreunată până la nivelul stricturii. Întrucât la nivelul 
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stricturii sunt observate pulsaţii vasculare, se consideră că 
strictura este situată la nivelul esofagului supracardiac.

În vederea obţinerii de date cu privire la secţiunea esofagiană 
post-strictură, pentru a evalua traiectul şi mărimea zonei de 
strictură sau unicitatea acesteia se procedează la efectuarea de 
tehnici radiologice cu mediu de contrast. Astfel, cu animalul 

poziţionat în decubit latero-lateral, se introduce la nivel eso-
fagian proximal o sondă siliconată Foley. După dilatarea balo-
nului sondei cu 15 cc aer atmosferic şi astfel securizarea căilor 
aeriene faţă de eventualele aspiraţii de mediu de contrast, se 
începe introducerea de mediu de contrast în esofag. Mediul de 
contrast este obţinut prin diluţia 1:1 a unei soluţii Iopamiro 300 
în cantitate de 15 ml, rezultând 30 cc soluţie de contrast. 

Această diluţie nu afectează evidenţierea mediului pe radi-
ografie ca urmare capacităţii de concentrare a unei cantităţi 
suficiente la nivel esofagian în comparaţie cu evidenţierea 
ureterelor unde mărimea acestora implică folosirea unui 
contrast foarte evident şi deci concentrat.

Pe măsură ce mediul de contrast este injectat la nivel esofa-
gian, sunt realizate radiografii succesive pentru a urmări tra-
iectul, capacitatea de umplere şi permeabilitatea esofagiană.

În urma acestor radiografii, se obţine o foarte bună eviden-
ţiere a esofagului de la nivelul capătului sondei Foley până la 
nivel gastric. Se observă că la nivel supracardiac coloana de 
substanţă de contrast suferă o îngustare urmată de o reve-
nire parţială la un diametru similar porţiunii de dinaintea 
stricturii (figura 2). Pe radiografiile intermediare, până ca 
mediul de contrast să ocupe lumenul esofagian, se observă 
că înainte de zona supracardiacă se mai întâlneşte o zonă de 
strictură aparentă. Aceasta trebuie interpretată judicios, în 
sensul că această radiografie surprinde un timp intermediar 
al umplerii esofagiene cu lichid de contrast, zona observată 

Figura 1. Imagine endoscopică din apropierea cicatricei esofagiene şi distal 
de această strictură esofagiană

Reclamă PV4(3)0221 
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fiind de fapt un vortex în lichidul injectat cu presiune în 
esofag, fiind deci un artefact de lucru.

Ultima radiografie executată surprinde doar conturul 
esofagului, substanţa de contrast fiind deja ajunsă la nivel 
gastric. Chiar şi aşa, traiectul esofagian, cât şi strictura din 
zona esofagiană supracardiacă este vizibilă. 

Rezultate şi discuţii
Atât endoscopia, cât şi radiografia cu substanţă de contrast 

depistează prezenţa stricturii esofagiene şi localizarea acesteia. 
Doar endoscopia poate depista prezenţa modificărilor de mucoa-
să şi mai ales a modificărilor de tip cicatriceal de la nivel esofagian 
(Glazer, 2008). Prin endoscopie se poate aprecia şi gradul de 
îngustare circumferenţială a esofagului (Sellon, 2003). Pentru 
radiografiile cu mediu de contrast poate fi folosită cu succes 
şi poate pune în evidenţă chiar mai bine decât bariul o soluţie 
diluată de Iopamiro. Radiografiile necesită expuneri succesive 
şi numeroase pentru a identifica strictura, radiografiile fără 
mediu de contrast nefiind relevante. Nici chiar radiografiile cu 
mediu de contrast în decubit sternal ori ventro-dorsal nu sunt 
foarte folositoare având în vedere suprapunerea cardiacă în zona 
de interes, în cazul stricturilor din alte zone, acestea putând 
fi folosite cu mai mult succes. Endoscopia este o metodă mai 
rapidă pentru depistare, luând în consideraţie şi posibilitatea 
de intervenţie cu sonde cu balon pentru dilatarea stricturilor, 
fiind un avantaj considerabil (Adamama-Moraitou, 2002). Ra-
diografiile cu mediu de contrast sunt instantanee, iar diferitele 
modalităţi de umplere, sub presiune, cu substanţă de contrast, 
pot fi generatoare de artefacte. În lipsa unei sonde Foley care să 
prevină refluxul lichidului din căile digestive, poate fi provocată o 
aspirare iatropatică de lichid. Acesta este un caz în care strictura 
esofagiană a apărut ca urmare a unui traumatism, însă există şi 
posibilitatea unor stricturi congenitale (Fox, 2007).

În cazul endoscopiei digestive esofagiene, pentru inves-
tigarea unor eventuale stricturi, aceasta poate fi folosită cu 
succes, fără să influenţeze rezultatele examinării şi anestezia 

cu ketamină, în doze uzuale. În cazul stricturilor esofagiene, 
singura modalitate de intervenţie de remediere este cea 
endoscopică, prin folosirea sondelor cu balon dilatate cu 
lichid şi chiar injectarea concomitentă a unor preparate pe 
bază de corticosteroizi (Fraune, 2009).

Concluzii 
1. Atât endoscopia, cât şi radiografia cu substanţă de 

contrast depistează prezenţa stricturii esofagiene şi loca-
lizarea acesteia

2. Doar endoscopia poate depista prezenţa modificărilor 
de mucoasă şi mai ales a modificărilor de tip cicatriceal de 
la nivel esofagian.

3. Prin endoscopie, se poate aprecia şi gradul de îngustare 
circumferenţială a esofagului.

4. Radiografiile necesită expuneri succesive şi numeroase 
pentru a identifica strictura, radiografiile fără mediu de 
contrast nu sunt relevante

5. Endoscopia este o metodă mai rapidă pentru depistare, 
luând în consideraţie şi posibilitatea de intervenţie cu son-
de cu balon pentru dilatarea stricturilor, fiind un avantaj 
considerabil.

6. Radiografiile cu mediu de contrast sunt instantanee, iar 
diferitele modalităţi de umplere, sub presiune, cu substanţă 
de contrast, pot fi generatoare de artefacte. În lipsa unei sonde 
Foley care să prevină refluxul lichidului din căile digestive, 
poate fi provocată o aspirare iatropatică de lichid.   n

1. Adamama-Moraitou KK, Rallis TS, Prassinos NN, Galatos AD. Benign esophageal 
stricture in the dog and cat: a retrospective study of 20 cases, Can J Vet Res. 
Jan;66(1):55-9, 2002.

2. Fraune C, Gaschen F, Ryan K. Intralesional corticosteroid injection in addition to 
endoscopic balloon dilation in a dog with benign oesophageal strictures, J Small 
Anim Pract. Oct;50(10):550-3, 2009.

3. Fox E, Lee K, Lamb CR, Rest J, Baines SJ, Brockman D. Congenital oesophageal 
stricture in a Japanese shiba inu, J Small Anim Pract. 2007 Dec;48(12):709-12. 
Epub Aug 23, 2007.

4. Glazer A, Walters P. Esophagitis and esophageal strictures, Compend Contin Educ 
Vet. 2008 May;30(5):281-92, 2008.

5. Sellon RK, Willard MD. Esophagitis and esophageal strictures, Vet Clin North Am 
Small Anim Pract. Sep;33(5):945-67, 2003.
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Febra familială  
a Shar-peiului (FSF)

şi amiloidoza

Why does amyloidosis have so many different clinical 
presentations? Why does it occur in some Shar-Pei at 2 
years of age and in others at 10 years of age? Why do some 
Shar-Pei develop amyloidosis and others don’t? Why is it 
a genetic disease in Shar-Pei? There are many questions 
which have no answers at this time. I think several 
theories are plausible to explain the variations we see.
Keywords: amyloidosis, familial shar-pei 
fever, familial Mediterranean fever

De ce amiloidoza are atâtea moduri de manifestare 
clinică? De ce amiloidoza apare la unii Shar-pei 
la 2 ani şi la alţii la 10 ani? De ce unii Shar-pei fac 
amiloidoză şi alţii nu? De ce este amiloidoza o boală 
genetică la Shar-pei? Sunt multe întrebări la care 
în acest moment nu există răspuns, dar sunt multe 
teorii plauzibile care pot explica ceea ce observăm.
Cuvinte-cheie: amiloidoză, febra familială a 
sharpeiului, febra familială mediteraneană

Abstract RezumatMonica Rusu
Clinica Altamiravet 

Corespondenţă:  
Monica Rusu 

e-mail: altamiravet@
gmail.com

1. Punctul de pornire al amiloidozei la Shar-pei este FSF. 
Este posibil ca FSF să se manifeste la vârste diferite şi să aibă 
grade diferite de severitate. De aici rezultă rata variabilă de 
progresie a dezvoltării amiloidozei la diferiţi indivizi. De 
exemplu, răspunsul ficatului la FSF şi sinteza şi eliberarea 
fazelor de proteine acute poate fi mai acută la unii câini şi de 
aici depozitarea amiloidului va fi mai rapidă. La alţi indivizi, 
răspunsul la FSF poate fi cronic, iar depozitarea amiloidului 
se face mai încet. Asfel, vor fi forme mai uşoare sau mai 
severe ale aceleiaşi boli.

2. Mecanismul exact de depozitare a amiloidului poate fi 
diferit la diferiţi indivizi.

3. Pot fi mai multe efecte în organism ale FSF pe lângă 
amiloidoză. Ştim că Shar-peiul este mai susceptibil la co-
agularea intravasculară diseminată în timpul unui episod 
de FSF şi coagulii de sânge din rinichi pot cauza mai multe 
distrugeri în organ decât amiloidul.

4. Unii câini pot suferi de alte procese patologice ale căror 
efecte se pot adăuga celor produse de amiloidoză.

Acestea sunt doar câteva idei rezultate în urma observă-
rii diferitelor manifestări ale aceleiaşi boli. Un singur fapt 
rămâne foarte important - orice depozit de amiloid găsit la 
un Shar-pei trebuie asociat cu FSF şi cu genetica, până în 
momentul dovedirii prin teste că altceva s-a întâmplat. Nu 
contează cât de mare sau mic este depozitul de amiloid pe 
care l-am găsit.

Un alt lucru care trebuie să ne rămână în minte este acela 
că mecanismul iniţial de depozitare al amiloidului este un 
răspuns normal de apărare întâlnit la orice câine. Se pare însă 
că la rasa Shar-pei acest mecanism care reglează răspunsul in-
flamator nu funcţionează corect permiţând ca acest răspuns 
normal să fie scăpat de sub control şi să producă boala.

Ce este amiloidoza?
Este un termen generic utilizat pentru o serie de boli 

care au ca rezultat depozitarea anormală în organism a 
proteinei amiloid.

Cum se formează amiloidul?
Când are loc o inflamaţie, se produc şi sunt eliberate în 

sânge anumite substanţe chimice. Aceste substanţe chimice 
rezultate în urma inflamaţiei, se numesc Faza Acută a Pro-
teinelor Reactante (APP). După ce inflamaţia a trecut, APP 
sunt distruse de organism şi excretate. Câinii (sau oamenii) 
cu amiloidoză nu pot transforma APP într-o formă excreta-
bilă, ci o transformă în amiloid AA care este aruncat în afara 
celulelor, dar rămâne tot în organism.

De ce îi face amiloidul să fie bolnavi?
Amiloiodul este depozitat constant în afara celulelor. Se 

depozitează ca un morman de gunoi într-un spaţiu restrâns 
până în momentul în care ajunge  să împingă pereţii celulelor 
adiacente. Celulele compresate nu mai pot lucra corespunză-
tor. Gradul de distrugere sau boala care va rezulta în urma 
acestei depozitări depinde de care dintre celulele organismului 
au fost distruse sau omorâte. Rinichiul nu se poate vindeca 
prin creşterea de celule renale noi. Dacă celulele renale mor, 
sunt pierdute pentru totdeauna şi nu pot fi înlocuite. De aceea 
proteina amiloid cauzează de obicei insuficienţa renală.

Ce este febra familială a Shar-peiului (FSF)?
Reprezintă unul sau mai multe episoade de febră inexpli-

cabilă, cu valori cuprinse între 39,4-41,7 grade C (rareori se 
ajunge la valori mai mari).

Episoadele de febră încep cel mai frecvent la vârsta de 
18 luni, dar uneori se pot manifesta şi la câinii în creştere 
(se pot întâlni episoade de febră şi la câini în vârstă de 2-3 
luni). Episoadele de febră îşi pot reduce frecvenţa o dată cu 
înaintarea în vârstă.

Febra durează 12-36 ore şi se poate remite şi fără trata-
ment.

Febra poate fi însoţită de unul din următoarele semne:
n  umflare în jurul articulaţiei (celulită) cu sau fără infla-

merea articulaţiei (sinovită). Pot fi afectate una sau mai 
multe articulaţii, dar de cele mai multe ori este afectată 
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articulaţia tibio-tarsală (articulaţia jaretului), de aici şi 
denumirea de “sindromul jaretului umflat”;

n uneori bot dureros şi umflat;
n  durere abdominală, refractar la mişcare, spate cocoşat, 

vomă sau diaree uşoară, respiraţie superficială rapidă.
Sindromul Jaretului Umflat s-a manifestat la 53% din 

câinii cu episoade de FSF (conform unui studiu efectuat în 
anul 1991).

Ce este febra familială mediteraneană 
(FMF) şi ce are în comun cu FSF?

Este o afecţiune ereditară întâlnită la om, care pare să aibă 
caracter autozomal recesiv.

Se manifestă prin reprize recurente, manifestate încă din 
copilărie.

Poliserozita, include una sau mai multe din următoarele 
simptome:
n durere abdominală;
n durere în piept;
n  durere articulară, fiind afectată în general o articulaţie 

majoră;
n  umflarea, durerea pielii din jurul gleznei sau din partea 

de sus a piciorului;
n nici un simptom în afara atacurilor;
n pot dezvolta amiloidoză.
Înainte de a se aplica tratamentul cu colchicină până la 

30% din pacienţii cu FMF mureau de amiloidoză.
FMF este acceptată ca fiind o tulburare a reglării sistemului 

imunitar, nefiind cunoscut un defect specific.

Ce cauzează febrele în FSF?
Nu se ştie cu exact. Ceea ce se ştie cu siguranţă este 

faptul că Shar-peiul are o problemă în a-şi regla sistemul 
imunitar.

Sistemul imunitar:
n  recunoaşte ceea ce este propriu sau ceea ce nu este 

propriu organismului şi elimină invadatorii străini 
ca bacteriile, celulele canceroase (face acest lucru cu 
ajutorul celulelor specializate sau cu ajutorul unor 
substanţe chimice);

n  este un complex miraculos, dar care este controlat 
în mare parte de un sistem în care sunt implicate 
substanţe chimice mesagere denumite cytokine.

Shar-peii cu FSF au un nivel ridicat al unei cytokinei 
denumite interleukina-6.

Interleukina-6(IL-6) activează anumite părţi ale siste-
mului imunitar. Este implicată în contorizarea răspunsului 
febril şi este trăgaciul, alături sau nu de alte citokine, în 
producţia de APP (precursorul amiloidului AA).

Shar-peii cu FSF au:
n  niveluri ridicate de ale anumitor anticorpi protective 

(imunoglobuline);
n  au o rată exagerată de divizare a limfocitelor (unele dintre 

celulele sistemului imunitar responsabile în lupta cu 
infecţiile şi obţinerea răspunsului anticorpilor).

De ce unii câini cu FSF fac amiloidoză şi alţii nu?
Shar-peii cu FSF au un răspuns antiinflamator anormal 

(pedala acceleratoare a sistemului imunitar, IL-6, este întot-

deauna apăsată, câteodată mai puţin, câteodată mai mult şi 
probabil că asta variază de la individ la individ).

APP în exces sunt produse în mod cronic.
Unii Shar-pei sunt incapabili să excrete APP şi le depozi-

tează în organism sub formă de amiloid.
La oamenii cu FMF se consideră că febrele şi producţia 

anormală de amiloid au origini în părţi diferite ale aceleiaşi 
gene sau ale unor gene înlănţuite.

Modelul de transmitere
Tulburarea este transmisă de o genă autosomală recesivă.
Dr. Tintle, medic specialist recunoscut la nivel mondial 

în problemele de sănătate ale Shar-peiului, bazându-se pe 
analiza extinsă a pedigreelor, mult în spate, până la câinii 
întemeietori importanţi, a emis următoarele opinii:
n  Purtătorii heterozigoţi, având o genă normală şi una 

anormală, nu dezvoltă amiloidoză;
n� Numai când există dublură pe gena anormală (homo-

zigoţii), ei vor depune amiloidul.
Heterozigoţii purtători pot:
n  exprima efectele reglării anormale ale sistemului imu-

nitar anormal, incluzând episoade de febră însoţite sau 
nu de sindromul jareţilor umflaţi;

n  să nu exprime niciodată episoade de febră, fiind asim-
tomatici, purtători;

n  să aibă un risc crescut pentru boli tromboembolice;

Reclamă PV4(3)0404 



Anul II • Nr. 4 • 3/2011
50

boli metabolice

n  să aibă un risc crescut pentru boli canceroase;
n  să trăiască o viaţă relativ normală (până la 8 ani) fără 

să dezvolte niciodată amiloidoză.
Se ştie că IL-6 este un factor de creştere pentru celulele 

canceroase ale plasmei (plasmocite şi mieloame) şi pentru 
că IL-6 activează dezvoltarea multor tipuri de celule, nu este 
de mirare că se activează şi în cazul unor celule anormale sau 
maligne. Aceasta explică numărul mare de cancere la paci-
enţii cu FSF. Mai puţin comun, simptomele amiloidozei pot 
precede în unele cazuri izbucnirea episoadelor de febră sau 
sunt pacienţi care nu exprimă niciodată în viaţa lor episoade 
de febră. Acesta e denumit fenotipul II în FMF.

Au  fost raportate cazuri de deces cauzate de amiloidoză  de 
la vârsta tânără de 8 luni până la câini bătrâni de 12 ani.

Cei mai mulţi mor între 3-5 ani.
Cele mai comune  semne în amiloidoză avansată:
n pierdere inexplicabilă în greutate;
n  creşterea cantităţii aportului de apă şi frecvenţa urinării;
n  vome;
n  respiraţie cu miros urât din cauza uremiei sau a toxine-

lor/produselor de excreţie depuse pentru că rinichiul şi 
ficatul nu mai sunt în măsură să le proceseze.

Cum este diagnosticată amiloidoza?
Amiloidoza poate fi diagnosticată numai microscopic pe un 

preparat colorat cu o metoda specială de coloraţie (coloraţia cu 
roşu de Congo). Ţesutul se obţine prin biopsie de la câinele în 
viaţă, dacă starea clinică generală permite această manoperă, 
sau prin necropsie la câinele mort. Veterinarul care trimite 
proba la laborator trebuie să ceară în mod special coloraţia cu 
roşu de Congo pentru a putea detecta amiloidul.

Cât de frecventă este amiloidoza la Shar-pei?
Incidenţa amiloidozei la Shar-pei este imposibil de stabilit 

în acest moment. Studiile efectuate până acum estimează că 
23% dintre Shar-pei sunt afectaţi de amiloidoză.

Cum este diagnosticată FSF?
Nu este disponibil un test. Diagnosticul se face încă pe baza 

excluderii altor posibilităţi. De obicei, testele de sânge sunt ne-
gative/normale, cu excepţia creşterii celulelor albe (leucocitelor). 
În momentul de faţă sunt în curs studii efectuate de medicii 
veterinari din SUA, împreună cu crescătorii acestei rase, în ve-
derea elaborării unui test viabil care să poată ajuta la eliminarea 
de la reproducţie a genitorilor transmiţători ai bolii.

Cum este tratată FSF?
Episoadele de febră vor fi tratate cu antiinflamatorii (ne-

steroidiene), algocalmin. 
Episoadele mai grave vor fi tratate cu un tratament mai 

agresiv similar celui din sindromul de insolaţie.

Cum este tratată amiloidoza?
Majoritatea pacienţilor nu manifestă simptome decât atunci 

când boala este foarte avansată şi sunt pe moarte. Tratamentul 
este dificil, dacă nu imposibil, în cele mai multe dintre cazuri.

Tratamentul în insuficienţa renală şi hepatică trebuie 
adaptat în funcţie de fiecare individ şi trebuie ca medicul 
veterinar să aibă mână liberă.

Orice Shar-pei care moare de insuficienţă renală are ami-
loiodoză?

Unele din cauzele insuficienţei renale sunt legate de FSF, 
altele nu.

Se pare însă că amiloidoza reprezintă o cauză covârşitoare 
în moartea prematură de insuficienţă renală la Shar-pei, însă 
numai examenul histopatologic (biopsie sau necropsie) poate 
da diagnosticul de certitudine.

Glomerulonefrita
Shar-peii cu FSF, pot dezvolta glomerulonefrită mem-

branoasă cu sau fără amiloidoză, ca rezultat al depunerii 
complexului imunitar. Glomerulonefrita este comună în 
afecţiunile mediate imunitar. Formele de Glomerulonefrită 
ca rezultat al depunerii complexului imunitar, de-a lungul 
peretelui capilarelor glomerulare, duc în final la distrugerea 
glomerulilor, adică a rinichiului, cu pierdere de proteină în 
urină şi insuficienţă renală.

Alte boli renale asociate
Pielonefrita (infecţia rinichiului) apare în mod frecvent la 

pacienţii cu FSF/amiloidoză.
Se poate produce şi “un infarct” al rinichiului.
Aceste stări pot contribui la insuficienţa renală, dar sunt 

boli renale nerelaţionate cu amiloidul, însă pot reprezenta 
trăgaciul, din cauza problemelor imunologice în FSF.

De aceea:
n  un Shar-pei poate muri tânăr de insuficienţă renală,  

fiind negativ pentru amiloidoză;
n  insuficienţa renală poate sau nu să fie relaţionată cu 

FSF. Este imposibil de a determina o asemenea relaţie 
cu certitudine.

Aceste animale pot fi clasate ca suspicioase.

Teste de diagnostic disponibile în prezent
Este recomandat un minim de parametrii în analiza hema-

tologică a sângelui, biochimia spermei, analiza urinei cu rata 
proteină/creatinină pentru pacienţii cu FSF, dacă proprietarii 
sunt de acord. Trebuie făcut diagnostic diferenţial cu boala 
Lyme (Borelioza).

Poate fi luată în consideraţie  
proteina urinară pentru a testa câinele?

Mulţi câini (nu Shar-pei) care dezvoltă amiloidoză, fac 
amiloidoză glomerulară după vârsta de 9 ani. Ei eliberează 
în urină proteine. 

Oamenii cu FMF eliberează proteină în urină.
Din păcate, Shar-peii (şi pisicile Abyssiniene cu Amiloidoză 

Familială) de cele mai multe ori dezvoltă amiloidoză medu-
lară şi pot sau nu să elibereze proteină în urină. Asta face ca 
testul să nu fie edificator, deoarece rezultatul pozitiv poate 
fi semnificativ şi trebuie să fie urmat de executarea ratei de 
proteină/creatinină, dar rezultatul negativ nu înseamnă că 
suntem în siguranţă.   n

1. Jeff Vidt, DVM, West Suburban Veterinary Associates Linda Tintle, DVM, 
251 Sullivan Street, P.O. Box 906, New York 12790.
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Diabetes mellitus - the second most common endocrinopathy 
in cats. It is caused by a multifactorial group of disorders that 
result in an absolute or relative lack of insulin. Incidence in 
cats is approximately 1 in 200 patients. Treatment consists of 
various combinations of weight loss, dietary modification, 
insulin administration, and/or oral hypoglycaemic agents. 
While the signs of diabetes mellitus in obese cats may resolve 
with dietary modification, most cats need at least temporary 
medical intervention. Non-obese diabetic cats should be fed 
a diet that is high in protein and low in carbohydrate. A very 
good recommendation is Purina Veterinary Diets DM Feline 
Formula. Obese diabetic cats may benefit from being fed a high 
protein, low calorie, and possibly, high  fibre diet to help them 
lose weight such as Purina Veterinary Diets OM Feline formula.
Keywords: diabetes mellitus, insulin, 
dietary, Purina Veterinary Diets

 Diabetul zaharat - a doua cea mai comună endocrinopatie la pisici, 
este cauzat de multiple disfuncții care rezultă dintr-un deficit absolut 
sau relativ de insulină. Incidența la pisici este de 1 la 200 de pacienți. 
Tratatmentul constă într-o serie de mă suri care implică scădere 
în greutate, modificare dietetică, admi nis trare de insulină şi/sau 
administarare orală de agenți hipo gli ce mianți. În timp ce semnele 
de diabet zaharat la pisicile obeze se pot rezolva cu o modificare de 
dietă, majoritatea pisicilor necesită cel puțin temporar şi intervenție 
medicamentoasă. Pisicile diabetice care nu sunt afectate de 
obezitate ar trebui hrănite cu o dietă bogată în proteine şi săracă în 
carbohidraţi. O alegere foarte bună în acest caz o reprezintă Purina 
Veterinary Diets DM Formula Felină. Pentru pisicile obeze cu diabet 
poate fi benefică hrănirea cu o dieta bogată în proteine, săracă 
în calorii şi cu un nivel ridicat de fibre pentru a le ajuta să scadă în 
greutate, aşa cum este Purina Veterinary Diets OM Formula Felină.
Cuvinte-cheie: diabet zaharat, insulină, dietă, Purina Veterinary Diets
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Actualizare știinţifică  
asupra diabetului zaharat la pisici

Incidență și patogeneză
Diabetul zaharat este a doua cea mai comună endocrinopatie 

la pisici (după hiperparatiroidism). Acesta este cauzat de un 
grup de factori multipli de disfuncții care rezultă dintr-un defi-
cit absolut sau relativ de insulină. Incidența la pisici este de 1 la 
200 de pacienți veterinari în UK (PetProtect) și se consideră a 
fi în creștere, probabil datorită creșterii incidenței obezității și 
a procentului de pisici obeze. Deși poate afecta pisicile de orice 
vârstă, sex sau rasă, se pare că cel mai frecvent sunt afectați 
masculii castrați și obezi. În Marea Britanie, Australia și Noua 
Zeelandă pisicile par a fi mai predispuse. 

Clasificarea diabetului zaharat la pisici se realizează mai bine 
după cauză, decât după necesarul exogen de insulină. 

Tipul 1 - diabetul zaharat juvenil datorat unui atac mediat 
imun asupra celulelor beta insulare pancreatice. Aceasta este 
o cauză foarte rară la pisici. 

Tipul 2 - rezultă dintr-o secreție insuficientă de insulină, 
rezistență periferică la acțiunea insulinei și creștere a producției 
hepatice de glucoză. Multe dintre pisicile cu diabet zaharat se 
încadrează în această categorie. Aceasta se datorează adesea 
acumulării de amiloid polipeptidic specific insular (IAPP) care 
apare sub formă de agregate în jurul insulelor pancreatice. În 
timp ce IAPP se secretă și acumulează în mod normal la pisici 
o dată cu înaintarea în vârstă, la pisicile afectate de diabet za-
harat, acumularea este mult mai intensă. Acumularea de IAPP 
acționează ca o barieră împotriva difuziei insulinei și îi antago-
nizează acțiunea. Dacă aceste pisici inițial nu sunt insulinode-
pendente, pierderea progresivă a insulelor celulare conduce de 
obicei la nevoia de insulină exogenă. Obezitatea este un factor 
de risc pentru tipul 2 de diabet zaharat, deoarece determină o 
formă reversibilă de rezistență periferică la insulină.

Tipul 3 - cunoscut, de asemenea, și ca diabet zaharat secundar 
poate rezulta din disfuncția celulelor beta (în pancreatită). Acesta 

poate fi mai frecvent decât tipul anterior, considerându-se că 
>50% dintre pisicile diabetice prezintă la necropsie dovezi ale 
unei pancreatite prezente sau din trecut. Oricum, aceasta nu 
înseamnă că 50% din cazurile de diabet zaharat la pisici sunt 
cauzate de pancreatită. Mai degrabă înseamnă că în timp ce 
pancreatita poate determina diabet zaharat, diabetul zaharat 
instabil poate determina pancreatită (datorită efectului toxic al 
hiperglicemiei). Este foarte dificil de stabilit care dintre aceste 
afecțiuni a apărut prima. La pisici, pancreatita debutează adesea 
cu inflamație hepatică și intestinală, purtând denumirea de 
Triaditis. Când apar toate acestea, prezența celorlalte condiții 
poate mai degrabă să complice tabloul clinic, diagnosticul și trata-
mentul diabetului zaharat. Pancreatita cronică poate conduce în 
final la o pierdere semnificativă a funcției pancreatice care poate 
determina dezvoltarea diabetului zaharat și/sau insuficienței 
pancreatice exocrine. Alte boli, cum ar fi acromegalia, hipera-
drenocorticismul și chiar hipertiroidismul pot conduce toate 
la rezistența la insulină, ca și administrarea de medicamente: 
corticosteroizi, progestogeni.

60-70% dintre pisicile cu diabet zaharat necesită insulină 
exogenă cel puțin temporar. 

Tratament
Tratatmentul constă într-o serie de măsuri care implică 

scădere în greutate, modificare dietetică, administrare de 
insulină și/sau administarare orală de agenți hipoglicemianți. 
În timp ce semnele de diabet zaharat la pisicile obeze se pot 
rezolva cu o modificare de dietă, majoritatea pisicilor necesită 
cel puțin temporar și intervenție medicamentoasă. Majoritatea 
diabeticilor necesită insulină cel puțin în stadiul inițial. Agenții 
hipoglicemianți orali se pot utiliza cu succes în unele cazuri de  
diabet fără complicații sau de îndată ce toxicitatea glucozei a 
fost redusă urmând tratamentul cu insulină.
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1. Modificarea dietei
Pisicile cu diabet pot avea dificultăți în asimilarea carbo-

hidraţilor prezenți în majoritatea sortimentelor de hrană 
comercială. 

Studii recente au demonstrat că pisicile diabetice au un con-
trol glicemic mai bun și sunt mult mai pregătite să descompună 
insulina exogenă atunci când sunt hrănite cu o dietă bogată 
în proteină și săracă în carbohidrați. 

Aceasta este în contrast cu recomandările precedente care 
susțineau dietele cu un conținut crescut de fibre. Dietele cu un 
conținut ridicat de fibre pot ajuta la scăderea absorbției glucozei, 
dar un nivel scăzut de carbohidrați și ridicat în proteine pare să 
ofere un control superior. Atunci când se găsesc carbohidrați în 
dietă, aceștia ar trebui să fie sub formă de carbohidrați complecși 
și nu de zaharuri simple. Majoritatea tipurilor de hrană uscată 
conțin cantități considerabile de carbohidrați în timp ce ma-
joritatea tipurilor de hrană umedă (conservă) conțin cantități 
relativ reduse. Pe de altă parte, fiecare hrană este diferită, astfel 
că fiți precauți în alegerea dietei potrivite! 

Profilul dietei recomandate variază în funcție de condiția 
fizică a pisicii (vezi mai jos) și, în unele cazuri, pacientul se 
poate confrunta cu afecțiuni concurente (dacă este prezentă, 
de asemenea, și insuficiența renală, se poate lua în consideraţie 
o dietă cu un conținut proteic mai scăzut).

Pentru motivele descrise mai sus, pisicile diabetice care nu 
sunt afectate de obezitate ar trebui hrănite cu o dietă bogată 
în proteine și săracă în carbohidraţi. O alegere foarte bună 
în acest caz o reprezintă Purina Veterinary Diets DM Formula 
Felină.

Pisicile obeze care suferă de diabet vor scădea în greutate 
(figura 1). Oricum, aceasta ar trebui să se realizeze gradual, 
restricționând aportul de calorii nu cu mai mult de 75% din 
necesarul de întreținere și monitorizând modificările necesarului 
de insulină. Cel mai bine este să se administreze o dietă cu un 
conținut redus de calorii decât să se recurgă la simpla scădere 
a cantității de hrană obișnuită. Aceasta deoarece scăzând can-
titatea de hrană administrată, scade şi aportul de proteine și 
vitamine al pisicii. Pe de o parte, aceasta poate determina pisica 
să cerșească și să fure hrană, iar în cazurile extreme poate duce 
la deficiențe severe. O dietă pentru scădere în greutate pentru 
o pisică diabetică tot ar trebui să aibă un conținut ridicat de 
proteine, ceea ce ajută la prevenirea lipidozei hepatice, sau ar 
trebui suplimentate cu carnitină. Pentru a determina scăderea 
în greutate, unele dintre aceste diete conțin o cantitate crescută 
de fibre. Fibrele reprezintă un factor de sațietate, ajutând pisicile 
să aibă senzația de plenitudine cu un aport caloric mai mic, 
ajutând în același timp la încetinirea absorbției glucozei. În timp 
ce această abordare este de succes la unele pisici, la altele nivelul 
ridicat de fibre conduce la o palatabilitate redusă. Creşterea fibre-
lor dietetice poate conduce la îmbunătățirea calității fecalelor și 
aceasta se poate observa la pisicile care folosesc litiera.

Toate pisicile diabetice au beneficii în urma hrănirii cu o dietă 
echilibrată, dupa un program regulat și consecvent. Pisicile cărora 
li se administrează o doză de insulină pe zi sunt de obicei hrănite 
înainte de administrarea de insulină de dimineață, apoi din 
nou seara devreme. Pisicile cărora li se administrează insulină 
de două ori pe zi, sunt hranite de obicei chiar înainte de fiecare 
injecție. Hrănirea la discreție poate fi benefică și se poate potrivi 
în cazul multor pisici diabetice. Oricum, atunci când se alege 

această modalitate de hrănire, este important a se monitoriza 
cantitatea de hrană consumată pe perioada întregii zile. 

Pentru pisicile obeze cu diabet poate fi benefică hrănirea 
cu o dietă bogată în proteine, săracă în calorii și cu un nivel 
ridicat de fibre pentru a le ajuta să scadă în greutate, așa cum 
este Purina Veterinary Diets OM Formula Felină.

2. Insulina 
Exista mai multe tipuri de insulină, iar alegerea unuia dintre 

ele ține de preferința fiecărui medic. Majoritatea pisicilor cu 
diabet zaharat fără complicații răspund bine la administrarea 
zilnică subcutanată o dată sau de două ori pe zi a insulinei lente 
sau protamină zinc insulină (PZI). Durata acțiunii diferitelor 
preparate pe baza de insulină diferă în funcție de pisică, astfel 
că ar trebui determinată pentru fiecare individ. 

2.1. Acțiuni specifice
Atingerea lenta a vârfului 2-10 h, durata de acţiune 6-16 h; 

~toate pisicile necesită administrarea zilnică a două injecții.
Caninsulin TM are o durată de acțiune similară cu a acelei 

lente, dar administrarea ei ar trebui începută de la o doză 
mai mică având în vedere că este mai puternică.

PZI - atingerea vârfului la 3-12 h, durata de acțiune 6-24 h; 
majoritatea pisicilor necesită două injecții pe zi, dar 20-30% 
dintre acestea pot face față la o singură administrare zilnică.

Sursa de insulină nu pare să conteze prea mult la pisici, anticor-
pii anti-insulină nedeterminând multe probleme la acestea.

Atunci când se începe tratamentul la un pacient diagnosti-
cat recent cu diabet, se recomandă administrarea a ~0,25 UI 
insulină/kg/per injecție (până la un maximum de 3 UI/pisică), 
și apoi se ajustează necesarul, de obicei la 0,5-1,0 UI per doză. 
Deoarece doza poate fi mică, se recomandă folosirea seringilor 
de 0,3 ml pentru o dozare exactă. Nu diluați insulina în vederea 
unei dozari corecte, deoarece aceasta duce de cele mai multe ori 
la modificarea insulinei și obţinerea unor rezutate imprevizibi-
le. Scopul terapiei îl reprezintă prevenirea semnelor clinice de 
diabet zaharat și, daca este posibil, menținerea concentrației 
de glucoză în intervalul 5,5-14 mmol/l.

Când se începe tratamentul, de obicei se recomandă por-
nirea de la o doză redusă de insulină și trimiterea pisicii 
acasă pentru o săptămână. Aceasta deoarece sunt necesare 
3-4 zile până când homeostazia glucozei se adaptează după 
începerea sau modificarea dozei de insulină.  

Figura 1. Femelă obeză în vârstă de 9 ani din rasa comună cu păr scurt cu 
diabet zaharat
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Orice schimbare a dozei de insulină ar trebui astfel să se 
bazeze pe efectele recurente, nu pe o singură determinare de 
urină (sau sânge), iar creșterile nu ar trebui să se facă mai des 
de o dată pe săptămână. În această perioadă, proprietarii pot 
monitoriza acasă nivelurile glucozei și ale corpilor cetonici 
din urină (în mod ideal glucoza va fi negativă/urme, iar corpii 
cetonici vor fi negativi).

După o săptămână pisica poate fi internată pentru 12 -24h 
pentru a stabili curba glucozei din sânge (BGC). Adesea se 
recomandă ca BGC să se evalueze la fiecare 1-2 săptămâni 
până când diabetul se stabilizează. După acest moment se va 
determina mult mai rar, iar dozarea insulinei se poate adapta 
ca răspuns la modificarea semnelor clinice și a concentrației 
fructozaminei. 

BGC se realizează oferind pisicii porția de dimineață și apoi 
doza de insulină, apoi determinând nivelul de glucoza din 
sânge la fiecare 1-2 h într-o perioadă de 12-24 h. Dacă nivelul 
glucozei din sânge este la limita inferioară, nu se recomandă 
creșterea dozei de insulină. Dacă durata de acțiune este prea 
scurtă, se recomandă schimbarea cu insulina PZI o dată sau 
de două ori pe zi. 

Din păcate, utilizarea BGC poate fi foarte limitată la pisicile 
care dezvoltă hiperglicemie pe fond de stres atunci când sunt 
spitalizate. Pentru a reduce riscul apariției acesteia, se reco-
mandă folosirea venei auriculare periferice (figura 2), în locul 
venei jugulare sau cefalice. Nu se recomandă determinarea 
BGC la pisicile care dezvoltă hiperglicemie pe bază de stres. 
Pentru aceste pisici se recurge adesea la instruirea proprieta-
rului pentru verificarea nivelului de glucoză din sânge acasă 
și chiar pentru realizarea BGC.

Tot timpul, dar mai ales după modificarea dozei de insulină, 
proprietarii ar trebui atentionați să urmărească semnele de 
hiperglicemie (dorința bruscă de a se ascunde, cumințenie 
excesivă, letargie, tremurat, ataxie, colaps și comă). Dacă apar 
aceste semne, ar trebui ca gingiile pisicii să fie frecate cu apă 
cu zahar, gem sau miere și contactarea imediată a medicului 
veterinar. 

2.2. Motivele pentru rezistența la insulină pot 
include:
n Falsa rezistență la insulină
� Insulina ineficientă (expirată, incomplet amestecată, 

depozitată deficitar - insulina va precipita pe dopul de cau-
ciuc al flaconului dacă este depozitată cu susul în jos sau pe 
o parte, cauzând o pierdere a activității substanței). 
� Tehnica de injectare deficitară, dozare incorectă din 

cauza tipului de seringă utilizat/nepotrivire cu tipul de in-
sulină (din acest motiv este important ca întotdeauna să se 
folosească insulina și seringa corespunzătoare).
� Supradoza de insulină (conducând la hiperglicemia 

indusă de insulină - efectul Somogyi apare atunci când hi-
poglicemia induce eliberarea unor hormoni ca adrenalina și 
glucagonul care induc hiperglicemie).
� Teste bandă (strip-uri) expirate folosite la determinările 

din urină.
n Adevărata rezistență la insulină
� Creșterea în greutate recentă;
� Pancreatita;
� Absorbția deficitară a insulinei;
�� Infecția (cel mai frecvent infecție a tractului urinar 

sau gingivită);
� Administrarea de medicamente diabetogene;
� Hipertiroidismul;
� Acromegalia;
� Hiperadrenocorticismul;
� Insuficiența renală sau hepatică;
� Anticorpi anti-insulină (foarte rar la pisică);
� Prezența câtorva tipuri de tumori.
3. Medicamente hipoglicemiante orale
Acestea pot acționa pentru a crește secreția de insulină, scă-

derea rezistenței periferice la insulină și/sau scăderea absorbției 
de glucoză de la nivelul tractului digestiv. Pot controla cu succes 
unii corpi necetonici, unele forme de diabet fără complicații, 
atât temporar, cât și pe termen lung, în special atunci când 
sunt folosite concomitent cu modificarea dietei. Din păcate, 

Figura 2. Folosirea venei auriculare periferice pentru determinarea nivelului de glucoză din sânge. Aceasta este cea mai bună tehnică atât atunci când se 
realizează o singură determinare a glucozei din sânge, cât și atunci când se realizează o curbă a glucozei din sânge. Această tehnică se poate aplica cu 
ușurinţă în clinică sau acasă atunci când proprietarul este instruit pentru a face determinarea. 
a) Se aplică un unguent pe vârful urechii pentru a preveni scurgerea sângelui pe păr și blană. Urechea este apoi ţinută ferm și ușor între patru degete grupate 
în perechi pentru a prinde vena și a preveni mișcarea ei. Vena poate fi apoi înţepată folosind fie un ac hipodermic, fie o lanţetă;
 b) Ținând vena nemișcată pentru câteva secunde, se va forma o picătură de sânge. Aceasta se poate transfera apoi pe banda de testare a glucometrului sau 
direct pe acesta în funcţie de situaţie. 

a) b)
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deoarece acționează adesea ca stimulatori ai secreției de insulină, 
pot determina în final distrugerea celulelor pancreatice insulare, 
determinând astfel transformarea unui diabet non-insulinode-
pendent (DZNID) într-unul insulinodependent. Sunt câteva tipuri 
de medicamente care s-a demonstrat a fi eficiente într-o oarecare 
măsură în cazul pisicilor: Sulfonylureas - Glipizide (0,25-1,0 mg/
kg PO q8- 12h, ajustarea dozei la nevoie); efectele adverse includ 
vomă, anorexie și hepatopatie. Se recomandă verificarea frecventă 
a parametrilor biochimici și hematologici. Poate dura până la câteva 
săptămâni până când se poate observa efectul deplin al medica-
mentului. Inhibitori de alfa-glucozidază: Ararbose (12,5-25 mg/
pisică în timpul mesei); efectele adverse includ flatulență, fecale 
moi și diaree. Metale de tranziție - Vanadiu (0,2 mg/kg/zi în hrană); 
efectele adverse includ anorexie, vomă, diaree și boală renală, Crom 
(200 ug/pisică/zi PO); efecte adverse necunoscute.

Prognostic 
Prognosticul pentru orice pisică cu diabet zaharat este foarte 

imprevizibil. Aceasta depinde de angajamentul proprietarilor, 
de prezența afecțiunilor concomitente și care interacționează și 
de ușurința realizării controlului glicemic.

Prevenție
Riscul dezvoltării diabetului zaharat poate fi redus 

nepermițând ca pisica să devină obeză și neadministrând 
diabetogene în perioade îndelungate.   n
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chirurgie

Hematomul subcapsular renal  
la pacientul diabetic

Subcapsular renal haematoma is a traumatic 
injury of the kidney. In human medicine this 
type of injury is seen in almost 10% of all blunt 
abdominal trauma. In cats, similar injuries can be 
seen after falling from a high places, road accident 
or aggression without penetrating the abdomen.
Keywords: subcapsular renal haematoma, 
cytological examination, intravenous urography

Hematomul subcapsular renal este o modificare de tip 
traumatic la nivel renal. În cazul medicinei omului, acesta are 
loc în aproximativ 10% din cazurile de traume abdominale 
fără penetrare. În cazul pisicilor, astfel de leziuni se pot 
produce ca urmare a traumatismelor prin cădere, accidente 
auto, agresiune fără penetrarea cavităţii abdominale.
Cuvinte-cheie: hematom subcapsular renal, 
examinare citologică, urografii intravenoase
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Obiectivul studiului este de a emfaza necesitatea exa-
minărilor imagistice post-traumatice în cazul pisicilor, 
dar şi posibilităţile de diagnostic, cât şi indicatorii în 
astfel de cazuri. De asemenea, este urmărită evaluarea 
gradului de afectare renală post-traumatică şi identifica-
rea unui tip de investigaţie cheie, disponibilă în practica 
curentă, pentru confirmarea diagnosticului.

Elementul care contribuie la agravarea unui astfel 
de caz este reprezentat de afecţiunile preexistente 
traumatismului, în cazul de faţă - diabet.

Cazul este investigat în cadrul Spitalului Veterinar 
Salvavet-Ilioara şi constă în evaluarea pentru o a doua 
opinie medicală a unei feline, în vârstă de 7 ani și 4 
kg greutate. Pacientul este prezentat la consultaţie cu 
stare generală proastă, apatie, apetit redus şi slăbire. 
Abdomenul prezintă la palpare reflex de apărare, cât şi o 
formaţiune indurată la nivelul flancului stâng. Perioada 
de modificare a stării generale se întinde pe o durată 
cuprinsă între 10 şi 14 zile. Continuând anamneza, sunt 
relevate şi alte aspecte legate de antecedentele felinei. 
Astfel, se cunoaşte că pacientul este diabetic fără a avea 
un tratament specific pentru o perioadă nedeterminată. 
Totodată, aflăm că în urmă cu aproximativ 2 săptămâni 
a avut loc un incident în urma căruia pacientul a fost 
tratat pentru leziuni minore consecutive unui trauma-
tism prin cădere de la un etaj mediu ca înălţime. Nu 
s-au efectuat investigaţii imagistice, iar evoluţia a fost 
satisfăcătoare în primele zile.

Pacientul, după examinarea clinică, este supus 
investigaţiilor suplimentare. Astfel, în cazul exa-
minării ecografice abdominale formaţiunea in-
durată de la nivelul flancului stâng este identificată 
şi prezintă următoarele caracteristici: parenchim 
renal identificabil, fără modificări morfologice, dar 
cu dimensiuni sensibil mai mari decât rinichiul con-
tralateral. În jurul parenchimului se pot identifica 
structuri cu aspect hiperecogen, ce nu formează o 
structură continuă, fiind dispuse aleator în afara 

limitei parenchimului renal, dar bine delimitate în 
ce priveşte limita exterioară.

Pentru a aduce mai multe detalii în ce priveşte 
structura identificată se procedează la efectuarea 
unei urografii intravenoase. Pentru aceasta se 
foloseşte o soluţie de Iopamiro 300 în doză de 1 ml/
kg/gv introdusă pe cale intravenoasă. După 5 minute 
de la inoculare, se realizează expunere radiologică în 
incidenţă ventro-dorsală. Radiografia obţinută pune 
în evidenţă activitate renală de excreţie intensificată 
la nivelul rinichiului stâng. Dimensiunile rinichiului 
stâng sunt disproproţionat mai mari decât ale con-
tralateralului, prezintă o corticală bine evidenţiată 
şi un ureter aproape dublu decât cel contralateral. 
De jur-împrejurul conturului renal se observă o arie 
radiotransparentă corespondentă celei observate 
ecografic la acelaşi nivel.

Următoarea modalitate de a investiga o astfel de 
leziune este celiotomia exploratorie. După incizia pe 
linia albă, în planul operator este identificată structura 
observată ecografic şi radiologic. Forma este relativ 
ovală, culoarea este roşu aprins, consistenţa este focal 
moderat indurată, dar în general păstoasă, ocupând 
o mare parte din abdomenul stâng. După incizarea 
capsulei, în interior este identificat un ţesut grăsos, 
de culoare gălbuie sângerie, friabil, dar cu o relativă 
elasticitate. Locurile rămase neocupate de acest ţesut 
sunt ocupate de un lichid sângeriu. Din structura fri-
abilă sunt prelevate probe ce sunt supuse examenului 
citologic rapid.

În cazul examinării citologice a probei prelevate 
de sub capsula renală, în urma coloraţiei rapide Diff-
Quick, se poate observa o imagine din care lipsesc 
formaţiunile celulare cu excepţia hematiilor răzleţe. 
Datorită prelucrării cu alcool, pot fi observate spaţii 
optic goale ce corespund unor celule adipoase. Predo-
minantă este însă o structură vacuolară bazofilă, densă, 
fiind identificată drept reţea de fibrină.

 - studiu de caz -
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Figura 1. Pisică, 7 ani, traumatism prin cădere. Săgeţile simple indică 
conturul parenchimului renal pus în evidenţă de substanţa de contrast la 
5 minute după injectare intravenoasă. Ureterul acestui rinichi este extrem 
de dilatat, având dimensiuni duble faţă de cel contralateral. Comparativ, 
rinichiul stâng (cel indicat de săgeţile simple), este considerabil mai mare 
decât cel drept. Săgeţile triple pun în evidenţă un halou radiotransparent 
ce urmăreşte conturul renal, acesta fiind capsula renală sub care se află fie 
o acumulare de lichid, fie un ţesut radiotransparent. Hematom subcapsular 
renal unilateral

Figura 2. Laparatomie exploratorie, rinichi stâng cu capsula destinsă. 
Culoarea este roşu închis, consistenţa în general păstoasă cu zone de 
induraţie moderată. Hematom subcapsular renal unilateral

Concluzii
Toate modalităţile de diagnostic pot să depisteze 

leziunea la nivel renal. Depistarea tardivă a acestei 
leziuni post-traumatice pledează pentru realizarea de 
rutină a examinărilor ecografice abdominale în urma 
unor traumatisme ce pot afecta organele abdominale, 
aceasta fiind inclusă în protocoalele de primire a 
urgenţelor de acest fel în Spitalul Veterinar Salva-
vet-Ilioara. Natura hematomului subcapsular renal 
este una traumatică, însă în acest caz este posibil ca 
tulburările microcirculaţiei asociate diabetului să 
contribuie la favorizarea unor astfel de leziuni. Nu se 
exclude probabilitatea unor hemoragii declanşate la 
depărtare în timp de momentul traumatismului, ceea 
ce ar justifica evoluţia relativ bună post-traumatic şi 
înrăutăţirea treptată pe parcursul mai multor zile. 
Tehnica de examinare citologică poate fi accesibilă 
atât prin puncţie ecoghidată, cât şi prin laparatomie 
exploratorie, însă este de aşteptat ca probele recoltate 
în urma laparatomiei să fie superioare celor obţinute 
prin puncţie, cu toate că există dezavantajele majore 
asociate unei intervenţii chirurgicale abdominale. 
Tehnica de examinare citologică a probelor obţinute 
atât prin puncţie, cât şi în urma laparatomiei pot fi 
procesate şi evaluate rapid, contribuind la precizarea 
diagnosticului.

În urma detaliilor obţinute prin diferitele tehnici fo-
losite, putem concluziona că ordinea logică a utilizării 
acestora ar fi:
n ecografie abdominală cu/fără puncţie ecoghidată;
n  radiografie simplă urmată de urografie intravenoa-

să;
n  laparatomie exploratorie şi prelevare de probe cito-

logice ce pot fi procesate rapid.   n

Figura 3. Incizie la nivelul capsulei renale. Se poate observa conţinutul 
acestei capsule. Parenchimul renal integru cu vascularizaţia adiacentă 
şi ţesutul gălbui-sângeriu. După deschiderea capsulei a fost exprimat 
un lichid sângeriu în cantitate apreciabilă. Hematom subcapsular renal 
unilateral

Figura 4. Coloraţie Diff-Quik, magnificaţie 400, spaţii optic goale şi reţea 
de fibrină din hematom matur R
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Nevoia oamenilor de a avea un animal de companie cu care să-şi 
petreacă o parte din timp poate fi ilustrată cu un exemplu din Honk 
Kong.

Datorită aglomeraţiei foarte mari (peste 70.000 de locuitori/km 
pătrat), în acest oras este interzisă creşterea câinilor. În aceste condiţii, 
oamenii cresc în general păsări (papagali) şi pentru a îmbina utilul cu 
plăcutul, în timpul liber pleacă cu copiii în parc, dar iau şi colivia cu 
papagalul, o agaţă într-un copac alături de altele, petrecând astfel o 
parte din timp alături de cele mai dragi fiinţe - copiii, dar şi cu tovarăşii 
acestora, păsările de companie.

Toţi am constatat că prezenţa unui animal de companie în viaţa 
noastră ne relaxează şi ne face să uităm de grijile cotidiane. Să nu 
uităm de bucuria copiilor care se află în preajma unui prieten drag - 
animalul de agrement, mai ales că majoritatea celor din oraşe nu au 
posibilitatea să cunoască viaţa acestuia în habitatul lui natural. 

Astfel, creşterea unui animal de companie este o compensare, 
făcându-i să iubească şi să respecte lumea vie, cultivându-le tendinţa 
de sociabilitate, inhibându-le pornirile de cruzime, dezvoltându-le 
imaginaţia, inteligenţa şi afecţiunea. Dar să nu uităm că animalele de 
companie pot transmite anumite boli omului (aşa-numitele zoonoze) 
şi mai ales copilului care are sistemul imunitar mai puţin dezvoltat şi 
se joacă în permanenţă cu acestea. 

Germenii infecţioşi consideraţi patogeni pentru om, transmişi prin 
intermediul animalelor, sunt: 
n virusuri - cea mai cunoscută fiind rabia sau turbarea;
n  bacterii - de exemplu tuberculoza, salmoneloza, leptospiroza, 

ornitoza-psitacoza; 
n  paraziţi interni şi externi ca toxoplasmoza, echinococcoza 

sau chistul hidatic. Toxocara poate infesta omul cu Larva migrans 
(parazit care se fixează la nivelul sistemului nervos central), di-
ferite boli transmise prin căpuşele care parazitează pe animale, 
râia etc.;

n micoze ca tricofiţia, microsporia.
Cunoaşterea de propietarii de animale de companie a riscului po-

tenţial de îmbolnăvire, a evoluţiei bolii şi a căilor de contaminare va 
determina însuşirea  şi respectarea măsurilor ce trebuie luate pentru 
prevenirea acestor evenimente neplăcute atât la animale, cât şi la 
însoţitorii acestora. Pentru prevenirea şi combaterea bolilor la ani-
male, trebuie luate două categorii de măsuri grupate în cele specifice 
care se referă la acţiuni de vaccinare sau folosirea de seruri - produse 
biologice ce previn sau tratează anumite boli ca parvoviroza, lepto-
spiroza, hepatita infecţioasă a câinelui, boala Carre, panleucopenia, 
mixomatoza iepurelui etc.

Măsurile generale se referă la acţiunile de deparazitare internă şi 
externă a animalelor şi la cele de dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare 
susţinute, în vederea distrugerii germenilor patogeni (virusuri, bacterii, 
ciuperci, paraziţi), dar şi a vectorilor care transmit unele boli cum sunt 
muştele, ţânţarii, şobolanii, şoarecii. Aşadar, sănătatea animalului 
dumneavoastră de companie trebuie mereu monitorizată, de aceea 
acesta trebuie să fie în evidenţa medicului veterinar, care, pe lângă 
deparazitările interne şi externe, va efectua vaccinările necesare şi va 
depista eventualele boli care pun în pericol atât sănătatea animalului, 
cât si pe a noastră şi în special a copiilor noştri.

În plus, înţelegând şi respectând aceste necesităţi stricte, animalele 
noastre preferate vor avea o viaţă mai lungă. De starea de sănătate 
a animalului răspunde cel care este în cel mai înalt grad interest în 
această problemă: proprietarul. El trebuie să cunoască faptul că în 
Declaraţia Universală a Drepturilor animalelor se stipulează:
n  toate fiinţele se nasc egale în faţa vieţii şi au acelaşi drept la 

existenţă şi sănătate;
n  oricare animal, indiferent de specie, pe care omul l-a ales drept 

partener pentru agrement, sport şi companie, are dreptul la o 
speranţă de viaţă conform longevităţii sale de specie;

n  abandonarea unui animal domestic şi în mod deosebit al celui de 
companie este un act crud, degradant pentru făptuitor;

n  neglijarea optimizării sănătăţii acestor animale cade sub inci-
denţa legilor;

n  oricare act (decizie) care conduce la suprimarea nejustificată 
a vieţii unui animal trebuie considerat ca o agresiune contra 
biosferei şi biodiversităţii. 

Ca urmare, proprietarul trebuie să ştie că, atunci când merge la 
medicul veterinary, sunt necesare unele informaţii privind consumul 
raţiei de hrană, starea generală a animalului, semnele clinice obser-
vate astfel încât diagnosticul să poate fi pus rapid , iar tratamentul 
să fie eficient. Proprietarul trebuie să respecte graficul acţiunilor de 
profilaxie sanitary-veterinară stabilit de medicul veterinar (vaccinări, 
deparazitări, vitaminizări), deoarece, după cum se ştie, a preveni 
este mult mai ieftin decât a trata.

Compania ROMVAC vine în sprijinul iubitorilor de animale 
oferind soluţii, prin produsele sale, pentru toate aceste potenţiale 
pericole, dar şi o gamă variată de vitamine, hrană adecvată şi acce-
sorii. Sloganul său “Tradiţie şi inovaţie în sănătatea animalelor” 
este o invitaţie de a utiliza aceste produse, dar şi de a apela la 
sfaturile specialiştilor noştri atât prin intermediul site-ului 
www.romvac.ro, cât şi direct la laboratorul de diagnostic de la 
sediul companiei din Şos. Centurii nr. 7, Voluntari.   n

 Animalele de companie - 
bucurii, obligaţii, riscuri

Dr. Viorica Chiurciu 
doctor în medicină veterinară

În ultimul timp, oamenii, tineri sau vârstnici, sunt din ce în ce mai pasionaţi  

de creşterea animalelor de companie. Acest lucru este o nouă stare de spirit  

a omului modern, arătând respectul faţă de animale şi apreciind rolul lor  

în viaţa noastră, din ce în ce mai stresată.
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Agenţii etiologici ai parazitozelor sunt Toxocara canis şi 
Toxascaris leonina, viermi rotunzi care se localizează în 
intestinul subţire, în special la căţei şi tineretul canin. 
Dimensiunea paraziţilor este în funcţie de specia şi 
sexul parazitului, femela de Toxoscaris leonina măsu-
rând aproximativ 10 cm lungime, iar femela de Toxocara 
canis, circa 18 cm. 

Modul de contaminare se face în mod obişnuit, cu ouă 
răspândite în mediul extern de câinii infestati, o dată cu fe-
calele. Aceste ouă sunt foarte rezistente şi constituie o sursă de 
infestare chiar şi după un an. Din ouăle ingerate o dată cu hrana se 
dezvoltă larve, care vor migra prin organismul câinelui, în mod diferit. 
La animalul adult, larvele de Toxocara migrează din intestin (calea en-
tero- pneumo-somatică) şi ajung în musculatură. În cazul contaminării 
femelelor gestante, larvele de Toxocara, de asemenea, ajung în muscu-
latură, de unde, către jumătatea gestaţiei, trec în circulaţie, traversează 
placenta, ajungând la fetuşi; aşa se explică de ce căţeii nou-născuţi au 
paraziţi. La rândul lor, căţelele se pot contamina imediat după fătare, 
când toaletează căţeii, cu viermi imaturi eliminaţi de aceştia o dată cu 
fecalele. Căţeii se pot infesta şi cu ouălele din mediul extern. În cazul 
parazitului Toxascaris leonine, animalele se pot infesta cu ouă din 
mediul extern.

Ouăle celor doi paraziţi pot fi ingerate şi de şobolani, şoareci, gândaci, 
iar larvele rezultate se vor închista în musculatura acestora, care pot 
trece la câine prin consumarea lor. Parazitismul cu Toxocara canis 
reprezintă o zoonoză gravă, parazitul fiind agentul etiologic 
al bolii parazitare de la om Larva migrans.

Manifestările clinice sunt în funcţie de numărul paraziţilor şi 
de vârsta animalelor, fiind mai grave la căţeii tineri (1-3 luni), in-
tens parazitaţi, astfel apărând inapetenţa, abdomenul balonat, 
vomismentele uneori cu ascarizi, diaree uneori sangvinolentă 
ce alternează cu stări de constipaţie, fenomene nervoase, crize 
epileptiforme, prurit cutanat, slăbire progresivă, întârzierea 
creşterii, păr fără luciu, mat şi zburlit şi chiar decesul. 

Diagnosticul prezumptiv se pune pe seama semnelor 
clinice asociate cu ancheta epizootologică şi se confirmă 
prin examen coproparazitologic.

Profilaxie şi tratament. Este necesar să se aplice mă-
suri igienice de deparazitare a adăposturilor cu soluţii 
de Romparasect; Romparasect forte; deratizări pentru 
distrugerea rozătoarelor cu momeli rodenticide Ratirox; 
Ratikill; Broditop.

Deparazitarea internă a tuturor câinilor şi mai ales a 
căţelelor în a doua parte a gestaţiei, cu Total, Rombendazol 
super; Paracan; deparazitarea externă cu Parakill. Se reco-
mandă, de asemenea, tonice generale: Canifort; vitamina 
B1+B6, Trical D3, Biotină super.   n

Toxocaroza şi toxascaroza  
la câine

Dr. Viorica Chiurciu 
doctor în medicină veterinară

Toxocaroza şi toxascaroza sunt helmintoze cunoscute sub numele popular de 

limbrici, întâlnite la câini, indiferent de rasă şi vârstă. 
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Sursele de infecţie sunt animalele bolnave şi cele trecute prin boală, 
precum şi câinii care fac forme neobservabile. Alte surse de infecţie sunt 
obiectele contaminate, apa, personalul de îngrijire. Contaminarea se face 
în special pe cale digestivă, dar şi prin aerosoli, tuse, strănut, manopere de 
vaccinare sau deparazitări interne cu instrumente nesterilizate, folosite 
anterior la animale bolnave. Receptivitatea cea mai mare o prezintă căţeii 
în vârstă de 2-6 luni.

Simptomatologie. Perioada de incubaţie a virusului este de 2-9 zile, 
determinând la început o viremie, având drept consecinţă creşterea tem-
peraturii, după care se localizează în diferite organe, în special în ficat, unde 
determină procese inflamatorii şi necrotice. Boala evoluează supraacut, acut 
şi benin. Forma supraacută este întâlnită în special la căţeii nou-născuţi, 
la care mortalitatea este foarte mare. Aceasta se manifestă prin abatere, 
vomă, diaree cu sânge, convulsii, hemoragii pe mucoase. Forma acută este 
cea mai frecventă, debutează prin hipertermie (40-410C), care se menţine 

6-7 zile, apatie, mers clătinat, lipsa poftei de mâncare, sete accentuată, vomă 
repetată, diaree uneori cu sânge. Se instaleză starea de icter, iar mucoasele 
sunt palide, uneori cu hemoragii. Unele animale prezintă tulburări nervoase, 
manifestate prin convulsii, crize epileptiforme şi chiar pareze. La altele se 
constată opacifierea globilor oculari, amigdalite sau uneori edeme ale capului 
şi abdomenului. Formele “benigne” ale hepatitei infecţioase a câinelui au 
evoluţie ştearsă de 10-15 zile, cu o cheratită bilaterală (opacifierea corneii), 
tumefacţia amigdalelor şi a ganglionilor submaxilari, hipertermie moderată, 
urmată de vindecare. 

Diagnosticul prezumptiv al bolii se pune pe baza vârstei tinere a anima-
lului, a semnelor clinice şi a evoluţiei rapide. Boala poate fi confundată şi cu 
alte boli ale câinelui (boala Carre sau jigodia, leptospiroza, toxoplasmoza), 
de aceea pentru diagnosticul de certitudine se vor face analize specifice de 
laborator. Prognosticul bolii este întotdeauna grav, cu excepţia formelor 
benigne care pot fi urmate de videcare.   n

Hepatita infecţioasă a câinelui (boala lui Rubarth)

Leptospiroza câinelui  
(icterul infecţios, tifosul canin, boala lui Stuttgart)

Hepatita infecţioasă a câinelui este o viroză acută, enzootică (cu o putere mai mică sau 
mai mare de răspândire în focar fără tendinţă de difuzare în afara lui) sau enzootico-epi-
zootică şi afectează câinele şi alte specii de carnivore (vulpe, lup, urs). Boala a fost diag-
nosticată în numeroase ţări, producând pierderi majore în crescătoriile de câini şi vulpi. 

Leptospirozele sunt un grup de boli infecto-contagioase, întâlnite atât la om, cât şi la 
numeroase specii de mamifere domestice şi sălbatice. Agenţii patogeni ai leptospiro-
zelor sunt organisme spirochetice, filamentoase din genul Leptospira, cu numeroase 
serotipuri. Leptospiroza este o zoonoză, adică se transmite de la animale la om. 

Dr. Viorica Chiurciu 
doctor în medicină veterinară

Dr. Viorica Chiurciu 
doctor în medicină veterinară

Sursele de infecţie ale bolii  sunt animalele domestice (porci, câini) şi 
sălbatice (rozătoare) sau apa, solul şi chiar fufajele contaminate. Transmi-
terea infecţiei se poate realiza şi prin diferiţi vectori (insecte hematofage 
sau lipitori). Infecţiile leptospirice sunt mai frecvente în perioadele umede 
şi calde ale anului, când leptospirele găsesc codiţii optime de dezvoltare 
sau de supravieţuire în bălţi. Boala se întâlneşte mai frecvent la animale 
în vârstă de 1-5 ani şi are o evoluţie supraacută, acută şi cronică.

În forma supraacută, bola debutează brusc prin hipertermie peste 41o 
C, urmată de diaree cu sânge, hemoragii pe mucoase şi moarte în 2-4 zile. 
În celelalte forme de evoluţie, boala debutează tot prin creşterea tempera-
turii, lipsa poftei de mâncare. După 2-3 zile apare icterul, iar temperatura 

revine la normal. Animalul bolnav mai prezintă vomă, diaree cu sânge, 
sete exagerată şi elimină o cantitate  mică de urină datorită metritei 
leptospirice. Boala evoluează 2-3 săptămâni, iar animalele care supravie-
ţuiesc rămân cu nefrită cronică. Forma cronică este cea mai frecventă, 
manifestându-se prin semne discrete de nefrită, sensibilitate hepatică 
uşoară, constipaţie, diaree, uneori tulburări oculare. Diagnosticul  pus 
pe baza semnelor clinice se confirmă prin analize de laborator, prin care 
se evidenţiază agentul cauzal al bolii.

 Profilaxia  în hepatita infecţioasă şi în leptospiroza câinelui se 
face prin metode specifice (vaccinarea) împreună cu metode nespecifice 
(dezinfecţia adăposturilor).   n

Compania ROMVAC vă oferă un vaccin mixt polivalent - Tetravalent-LCHP, care conţine patru tulpini vaccinale şi asigură imunizarea 
câinilor pentru hepatita canină, parvoviroză, leptospiroză şi boala Carre. Pentru întreţinerea stării de imunitate, vaccinul se repetă anual. 
Tratament - animalele bolnave se izolează şi se tratează cu antibiotice cu spectru larg (Amoxilrom, Enrofloxarom, Oxitetraciclină, 
Eritromicină, Enteroguard), vitamine (vitamina B1+B6, vitamina C, multivitarom, vitamina K3) protectoare hepatice (meti-
onină), tonice cardiace (cafeină natrium benzoică, calciu gluconic), medicamente antispastice (Drotavet), iar pentru combaterea 
deshidratării - Perfuzol. Concomitent, se efectuează dezinfecţii ale adăposturilor cu Decontaminol, Catiorom, Pursept; dezinsecţii 
cu soluţii de Romparasect 5% şi Romparasect forte, iar pentru combaterea rozătoarelor, momeli rodenticide (Ratikill D, Ratitox F, 
Rodexit B şi Broditop).  
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Aserţiuni privind patologia  
puerperală la căţea și pisică

Paul Grigorescu
Universitatea „Spiru Haret”, 

Facultatea de Medicină 
Veterinară Bucureşti

Puerperium is a decisive period for the reproduction of 
carnivores and it is the time period from the moment of 
birth and untill the complete involution of the genital 
tract. Normal puerperium in carnivores is influenced by 
many factors: the conditions of maintenance, feeding, 
age, season. The average duration of 10-12 days is 
considered to bitch → 4-5 weeks. Resumption of normal 
breeding activity is 6 months with a range between 7 
and 12 months, and in pathological cases even more. 
Keywords: puerperal, genital tract, reproduction

Puerperiumul este o perioadă decisivă pentru reproducţia 
carnivorelor şi este perioada de timp de la momentul 
fătării şi până la involuţia completă a tractusului genital. 
Durata normală a perioadei puerperale la carnivore este 
influenţată de numeroşi factori: condiţiile de întreţinere, de 
hrănire, vârsta, anotimp. Durata medie fiind considerată 
de 10-12 zile → 4-5 săptămâni la căţea. Reluarea normală 
a activităţii de reproducţie este de  6 luni, cu limite între 
7 şi 12 luni, iar în cazuri patologice chiar mai mult. 
Cuvinte-cheie: perperium, tractus genital, reproducţie

Abstract Rezumat

Procesele fiziologice care au loc la nivelul organelor 
genitale femele sunt: involuţia uterină, eliminarea 
loşiilor şi dispariţia proceselor infiltrative. 

Aspectul uterului în mod normal în primele 4 zile 
de la fătare este redus în volum la jumătate, scăzând 
la 1/3 după 8 zile de la fătare şi revenind aproape 
de normal după 12 zile. Gâtul uterin, la 3-4 zile este 
parţial închis, iar la 9-12 zile se închide complet. În 
mod normal, un proces de regresie are loc la nivelul 
corpului galben, acesta încheindu-se la 20-25 de zile. 

Loşiile au o culoare roşu-închis, cu tentă verzuie, 
apoi se decolorează, devenind rozalii şi încetează 
după 8-10 zile.

La pisică, involuţia uterină se produce în 8-10 zile, 
loşiile sunt brune, se decolorează rapid, cantitativ se 
reduc şi încetează în 3-4 zile. 

Afecţiunile puerperale sunt grupate în:
n accidente puerperale;
n infecţii puerperale;
n nevrozele puerperale.  
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Cel mai frecvent întâlnite afecţiuni puerperale sunt:
n subinvoluţia uterină;
n retenţia învelitorilor fetale;
n  afecţiuni inflamatorii la unul sau la mai multe seg-

mente ale aparatului genital;
n tetania (eclampsia) puerperală.
Ca o concluzie, putem spune că puerperiumul este o peri-

oadă extrem de dificilă pe parcursul vieţii sexuale. Femelele 
sunt supuse unor presiuni fantastice interne şi externe. După 
gestaţie, urmează parturiţii greoaie, în multe cazuri, distocice. 
Peste toate acestea mai putem adăuga unele iatropatii, acţi-
unea factorilor de mediu şi mai ales a agenţilor microbieni.

În vederea evitării apariţiei diferitelor afecţiuni post-
partum, cât şi a scurtării sau măcar a menţinerii puer-
periumului în limite temporale normale, se vor avea în 
vedere următoarele deziderate:
n  raţii echilibrate în conformitate cu momentul fizio-

obstetrical traversat de femelă;
n  adiţionarea în hrană a mineralelor şi vitaminelor 

necesare susţinerii gestaţiei;
n asigurarea mişcării zilnice, de voie;
n  asistenţa la fătare şi supravegherea puerperiumului;
n  suplimentarea laptelui produşilor de concepţie, dacă 

sunt numeroşi sau în stări de hipogalaxie.

Metode de diagnostic în afecţiunile 
puerperale la căţea şi la pisică

Anamneza
Prin anamneză obţinem date importante, cum ar fi activitatea 

reproductivă a femelelor în ceea ce priveşte ciclul estral, vârsta 
când s-a instalat pubertatea, ritmul ciclului sexual şi durata 
acestuia, date privind istoricul parturiţiilor anterioare. De ase-
menea, s-au mai cerut date referitoare la numărul de produşi 
obţinuţi în fătările anterioare, rata mortalităţii şi dacă au existat 
alte afecţiuni puerperale până la momentul consultaţiei.

Tot prin anamneză se obţin date cu privire la:
n alimentaţie; 
n condiţiile de cazare şi zooigienă;
n vârsta;
n  alte afecţiuni de natură medicală, chirurgicală, para-

zitară şi unele boli infecţioase;
n tratamente efectuate până la data prezentării;
n prezenţa sau lipsa apetitului;
n apariţia vomei;   
n dacă au existat sau nu antecedente genitale. 
Examenul clinic se desfăşoară folosind metodele 

semiologice cunoscute: inspecţia, palpaţia, ascultaţia, 
termometria. 

Inspecţia 
Prin inspecţie se evidenţiază o serie de date cum ar fi:
n  modul de adoptare al decubitului şi ridicare din decubit;
n staţiunea patrupodală şi mersul;
n  prezenţa unor secreţii vaginale, determinându-se: 

aspectul, culoarea, mirosul, consistenţa şi cantitatea 
acestora;

n aspectul  mucoaselor aparente. 
Palpaţia 
Palpaţia reprezintă o metodă semiologică indispensabilă 

pentru aparatul  genital. Aceasta se practică, fie în cazul 

căţelelor, fie în cazul pisicilor, după o prealabilă contenţie 
pe masa de consultaţie, rar utilizându-se un tranchilizant, 
în cazul femelelor foarte retive.

La căţele, se recurge la metoda bimanuală, palpându-
se uterul prin traversul abdomenului, imediat după ce 
s-a palpat rectul, deplasând mâinile uşor spre lanţurile 
mamare. 

La căţele de talie mică şi la pisici, palpaţia se execută cu 
o singură mână, în aceeaşi manieră descrisă mai sus.

Prin palpare se pot evidenţia tonusul uterin, grosimea 
acestuia, starea de plenitudine a uterului. De la caz la 
caz, se efectuează tuşeu vaginal şi rectal, oferind date 
importante despre aparatul genital.

Concomitent cu tuşeul vaginal se efectuează şi examinarea 
conductului copulator. Se obţin date referitoare la culoarea, 
volumul, unele leziuni, prezenţa de secreţii, sensibilitatea şi 
temperatura locală ale conductului copulator. Pentru exami-
narea vaginului se poate folosi şi speculumul vaginal.

La pisici, efectuarea tuşeului vaginal este posibilă prin 
introducerea degetului mic şi numai la exemplare de talie 
foarte mare. 

Ascultaţia 
Se efectuează în toate cazurile când femelele prezintă 

o stare generală alterată sau când prezintă semne clare 
de insuficienţă cardiorespiratorie. 

Reclamă PV4(3)0405 
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Termometria 
Termometria se practică în toate cazurile prezentate, 

decelându-se ori hipertermii (39,5ºC-42°C) ori în unele 
cazuri, hipotermii cu valori până la 36°. 

Investigaţii suplimentare
Acestea își aduc un aport pozitiv pentru stabilirea unui 

diagnostic etiologic. Se pot folosi: examenele ecosonogra-
fice, examenele radiologice, examene microbiologice cu 
antibiogramă, examene hematologice, frotiuri vaginale, 
examene biochimice etc. 

Examenul ecografic  
Este o practică foarte utilă, modernă, care permite în 

foarte multe cazuri stabilirea unui diagnostic corect.
Principiul este de puls-ecou, prin folosirea ultrasunetelor 

cu o frecvenţă cuprinsă între 2 şi 10 MHz. Se pot folosi 
sonde liniare sau sectoriale, imaginile obţinute vor fi în 
primul caz de formă dreptunghiulară, iar în cel de al doilea 
caz de formă tronconică.

Convertorul de imagine al ecografului va transforma 
diferitele ecouri obţinute în urma investigării tisulare 
întâlnite în imagini, astfel:
n  ecouri de joasă intensitate, când imaginea obţinută 

este aproape de negru;
n  ecouri de intensitate medie, având imagini în diferite 

nuanţe de gri;
n ecouri puternice, cu imagine aproape albă.
Pregătirea animalelor pentru efectuarea ecografiei se 

face prin raderea perilor din zona de interes (regiunea 
abdominală) şi menţinerea acestuia în decubit dorsal. 
Întotdeauna se va folosi un gel care se va interpune între 
sondă şi pielea animalului. 

Examenul radiologic 
Examenul radiologic este folosit în cazurile când se 

suspicionează prezenţa de fetuşi morţi şi reţinuţi în ca-
vitatea uterină. 

Examenul microbiologic, antibiograma şi frotiul 
vaginal 

Se execută atunci când se suspicionează o infecţie la 
nivelul aparatului genital.

Examenul hematologic şi biochimic 
Se efectuează determinări hematologice şi biochimice, 

când se suspicionează stări de hipocalcemie puerperală şi 
în cazul inflamaţiilor tractusului genital cum ar fi: metrita 
perforantă, metrita gangrenoasă şi vulvo-vaginita necrotică 
şi gangrenoasă. Recoltarea sângelui se face în microeprubete 
cu anticoagulant din vena cefalică antebrahială sau din vena 
safenă externă la căţele. La pisici se recoltează din vena 
cefalică antebrahială sau vena safenă internă.

Metode de tratament în patologia  
puerperiumului la căţea şi la pisică

Utilizarea substanţelor uterotonice
În unele afecţiuni puerperale ale tractului genital la 

căţelele şi pisici se pot folosi 2 tipuri de uterotonice:
n ocitocina; 
n sărurile de calciu. 
Ocitocina este un hormon hipotalamic care induce 

contracţiile uterine. Suptul stimulează descărcările de 

ocitocină de la nivel neurohipofizar. Ocitocina se foloseşte 
în toate cazurile când e nevoie de o stimulare a involuţiei 
uterine şi de evacuare a secreţiilor uterine. Întotdeauna 
se administrează când cervixul este întredeschis şi nu se 
foloseşte dacă acesta este închis.

Calciul este administrat în toate situaţiile de hipocal-
cemii puerperale, ţinându-se cont, în cazul introducerii 
acestuia, pe cale intravenoasă, de efectele secundare: 
aritmie cardiacă şi uneori exitus. 

Este important să se calculeze doza în funcție de săru-
rile de calciu folosite, deoarece diferitele produse conțin 
cantități particulare de calciu. Doza de calciu în hipocal-
cemiile eclamptice este de 5-15 mg/kg/oră, i.v. Gluconatul 
de calciu 10% conţine 9,3 mg de calciu/ml. Clorura de 
calciu conţine 27,2 mg de calciu/ml.

Astfel, pentru gluconatul de calciu 10%, doza este de 0,5-
1,5 ml/kg/h, i.v., iar pentru clorura de calciu doza este 
de 0,2-0,7 ml/kg/h, i.v. Gluconatul de calciu 10% este 
recomandat deoarece, spre deosebire de clorura de calciu, 
extravazarea gluconatului de calciu nu este extrem de 
caustică și este mai puțin nocivă pentru cord. Este indicat 
ca la demararea unui astfel de tratament la îndemână să 
existe și săruri de magneziu (Mg SO4), acest element fiind 
antagonic calciului, deci poate fi folosit ca antidot.

Utilizarea terapiei antiinfecţioase 
Este utilizată în toate cazurile de infecţii uterine, în 

prevenirea acestora, de preferat după executarea antibi-
ogramei. Unde nu este posibil sunt indicate antibioticele 
cu spectru larg singulare sau combinate, folosite totuși cu 
judiocizitate, în vederea prevenirii eventualelor rezistențe 
dezvoltate de agenții infecțioși.

Utilizarea terapiei de susţinere generală 
Se apelează la acest tip de tratament când starea generală 

a femelei este alterată sau când viaţa acesteia este în peri-
col. Pot fi uzitate, pe cale intravenoasă, soluţii glucozate 
5-10%, ser fiziologic, sol. Ringer, sol. Ringer-lactat, sol. 
Na H CO3 etc.

Metode chirurgicale în afecţiunile perioadei 
puerperale la căţea şi la pisică

Când manoperele obstetricale şi medicale au eşuat, se 
va apela la diferite metode chirurgicale, cum ar fi:
n ovariohisterectomia;
n procedeul Keller.   n

varia
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