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AMVAC a luat naştere datorită unui ţel măreţ în urmă cu 
6 ani. Am ajuns acolo unde ne-am dorit să fim. În acest 
an, asemănător modelului instituţiilor internaţionale 
de renume în medicina veterinară, Congresul AMVAC se 
extinde cu şi mai multă forţă, ajungând la cea de-a 3-a 
ediţie sub clasificarea de “Conferinţă Est-Europeană”, la 
cea de-a 6-a ediţie naţională. 
În fiecare an suntem martorii unei evoluţii obligatorii 
domeniului medical veterinar, evoluţie ce implică 
participarea şi organizarea de workshop-uri, lansarea şi 
menţinerea publicaţiilor cu interes major pentru medici, 
cunoaştere, interes, pasiune şi dedicare unei meserii 
nobile. În această ediţie abordăm una din organizaţiile 
model pe piaţa medicinei veterinare: BSAVA (British 
Small Animal Veterinary Association).  
De ce ei? Pentru că, după mai bine de 50 de ani 
de experienţă, au atins perfecţiunea în etică, 
profesionalism şi interes faţă de medicul veterinar. 
În perioada anilor 1950, un grup de medici veterinari 
practicieni în domeniul animalelor de companie a 
înfiinţat Central Veterinary Society, organizaţie ce 
a reprezentat baza comitetului - British  Veterinary 
Association (BVA). 
Primul congres s-a ţinut la Londra, în 1958, la Hotel 
Shafesbury, în luna martie. De atunci BSAVA ţine 
în fiecare an congrese de înaltă calitate, promovând 
noutăţile în medicina animalelor de companie, motivând 
veterinarii să se perfecţioneze prin educaţie continuă. 
Acest deziderat a fost obţinut prin congrese anuale, 
workshop-uri, revistă, manuale, demonstraţii practice.
În ultimi ani, congresul s-a ţinut la Birmingham, în 
paralel organizând demonstraţii practice, expoziţii de 
produse medicale veterinare, prezentări susţinute de 
lectori de proeminenţă internaţională. Aduc în fiecare 
an ceva nou domeniului, ca de exemplu medicina 
animalelor exotice şi cea a peştilor, tocmai pentru a 

menţine interesul medicilor 
ridicat. 
În perioada 11-15 aprilie 2012, 
Congresul BSAVA (British Small 
Animal Veterinary Association) 
este organizat în acelaşi timp 
cu evenimentul FECAVA 
(Federation of European 
Companion Animal Association) şi evenimentul 
WSAVA (World Small Animal Veterinary Association). 
Programul prevede peste 300 de lectori, expoziţia 
va cuprinde peste 250 de expozanţi, peste 7.000 de 
medici veterinari participanţi. Puteţi găsi informaţii 
suplimentare pe website-ul: www.bsava.com.
Avem BSAVA ca model pentru că reprezintă o forţă, 
pentru că trec în fiecare an, cu succes, peste misiunea 
de a educa, de a informa, de a susţine medicul veterinar; 
ca şi ei, ne dorim să fim un model. Împreună, ca parte a 
unui tot, putem dezvolta şi promova peste hotare atât 
Congresul AMVAC, cât şi practica veterinară românească 
ce este într-o continuă ascensiune.

Dr. Valentin Nicolae
Redactor-şef
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Obezitatea poate fi descrisă şi ca fiind cea mai întâlnită 
dereglare de nutriţie, caracterizată prin sporirea greutăţii 
corporale, mult peste nivelul greutăţii ideale, cu ample 
consecinţe asupra stării de sănătate.

Spre deosebire de medicina umană, unde există o multi-
tudine de indici cu ajutorul cărora se stabileşte procentul de 
depăşire a greutăţii ideale, în medicina veterinară acest lucru 
se apreciază subiectiv în funcţie de: greutatea animalului 
la cântăriri succesive, prezenţa stratului de ţesut adipos la 
nivelul părţilor laterale ale toracelui, forma şi dimensiunea 
abdomenului sau prezenţa maniamentelor în diferite zone 
corporale.

Studiile despre nutriţie şi metabolism au arătat că cei 
mai importanţi factori implicaţi în apariţia obezităţii sunt: 
sedentarismul, alimentaţia excesivă şi statusul hormonal 
al animalelor.

Creşteri mari ale ţesutului adipos se pot realiza pe seama 
creşterii dimensiunilor celulare -  obezitate hipertrofică sau 
obezitate cu număr normal de celule - sau pe seama creşterii 
atât a dimensiunilor, cât şi a numărului celulelor - obezitate 
hiperplastică, hipertrofică. Obezitatea hiperplastică debu-
tează de obicei la vârste tinere, sub 4-5 de ani. Obezitatea cu 
debut tardiv este de tip hipertrofic, cu rezerva că în anumite 
circumstanţe există posibilitatea asocierii şi componentei 
hiperplastice. Pentru a-şi menţine greutatea la un nivel 
constant, animalelor obeze trebuie să li se asigure un aport 
caloric egal cu necesităţile energetice care sunt crescute. Ast-
fel, hiperfagia întâlnită la animalele obeze nu trebuie greşit 
interpretată ca o cauză a bolii, ci ca o consecinţă a ei.

Consecinţele metabolice ale obezităţii asupra diferitelor 
aparate şi sisteme sunt multiple:
n  la nivelul aparatului respirator pot apărea: creşterea 

consumului de oxigen, modificarea volumului pulmonar, 
sindromul de sufocare în somn, scăderea volumului 
respirator de rezervă şi a capacităţii pulmonare;

n  la nivelul aparatului cardiovascular: creşterea vole-
miei, creşterea debitului cardiac, hipertensiunea arte-
rială, ischemia miocardului, ateroscleroza, perturbări 
ale ritmului cardiac, insuficienţa cadiacă;
n  la nivelul aparatului digestiv: creşterea presiunii 

intraabdominale, creşterea volumului rezidual, scăderea 
pH-ului gastric, diminuarea evacuării gastrointestinale, 
scăderea motilităţii intestinale, favorizarea apariţiei 
litiazei biliare, hepatosteatoza;

n  la nivelul aparatului locomotor: apariţia afecţiu-
nilor coloanei vertebrale (discopatii), predispoziţia la 
afecţiuni osteo-ligamentare, creşterea predispoziţiei la 
artrite şi atroze.

Principiul de bază de care trebuie să ţină seama orice dietă 
este acela că pierderea în greutate depinde de deficitul caloric, 
iar deficitul caloric depinde de numărul total de calorii, nu 
de tipul de calorii consumate raportat la aportul caloric.

Pe lângă obţinerea scăderii greutăţii corporale, o dietă 
echilibrată are ca scop modificarea obiceiurilor alimentare, 
cu formarea unui obicei nutriţional echilibrat pe termen 
lung, esenţial pentru tratamentul de durată al animalelor 
obeze.

Valoarea restricţiei calorice trebuie adaptată fiecărui pa-
cient şi depinde de mai mulţi factori: gradul de obezitate, 
vârsta, sexul, starea de sănătate a animalului, activitatea 
fizică.

De aceea, o dietă eficientă trebuie să utilizeze o distribuţie 
echilibrată a principiilor alimentare, şi anume: nivel scăzut 
de grăsimi, cantitate crescută de fibre dietetice solubile şi 
insolubile pentru asigurarea unui volum alimentar crescut şi 
facilitarea motilităţii intestinale, nivel crescut de L-carnitină 
şi L-lizină pentru menţinerea masei musculare, proteină 
de calitate superioară. Aceste condiţii sunt îndeplinite cu 
succes de Dieta Hills r/d, care, pe lângă satisfacerea nevoilor 
fiziologice la pacienţii obezi, asigură şi o palatabilitate cres-
cută atât de necesară în procesul de acceptare a unei diete 
de animale. Produse alternative pentru r/d în funcţie de 
problemele existente sunt: w/d, j/d si m/d recomandate ca 
tratament,  programul de slăbire fiind încadrat în intervalul 
3 luni - 2 ani (se ţine cont de metabolismul pacientului), 
slăbirea realizându-se cu 1% pe săptămână din greutatea 
iniţială.   n

Obezitatea
Obezitatea este o anomalie metabolică manifestată prin creşterea masei ţesulului 

adipos consecutivă unui bilanţ energetic pozitiv (dezechilibru între aportul nutri-

tiv carbonic şi cheltuielile energetice) şi un exces ponderal de peste 20% din greu-

tatea corporală ideală.

P

Tip de obezitate Procent din greutatea ideală

Uşoară 100-120%

Moderată 120-140%

Severă 140-160%

Morbidă >160%
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Noua Gamă Superpremium 
TRAINER® Fitness3

Nutriţie Holistică şi Monoproteică

Dr. Francca Vacari Simonini
Pet Nutrition Specialist Novafoods

Născută din dragostea pentru animale, rezultat al cer-
cetării continue, Trainer® Fitness3 este cea mai nouă re-
alizare prin care Nova Foods îşi urmează şi consolidează 
conceptul de hrană „funcţională”. Acest concept nu 
are ca scop final numai satisfacerea nevoilor nutritive ale 
animalelor, dar contribuie şi la îmbunătăţirea funcţionării 
organismului în vederea ameliorării calităţii vieţii şi a 
creşterii longevităţii. 

În acest context, noua gamă de produse Trainer® Fitness3 
este răspunsul cel mai eficace dat de Nova Foods la 
problema sensibilităţii alimentare la câini. 

Medicii veterinari au constatat o creştere semnificativă 
a fenomenelor de hipersensibilitate a câinilor la alimente 
sau la diferite ingrediente. Selecţia genetică artificială 
motivată numai de încadrarea în canoanele estetice ale 
rasei, poluarea mediului înconjurător, hrana de proastă 
calitate şi ritmul de viaţă sunt printre principalele cauze 
al hipersensibilităţii alimentare. Acesta este motivul 
pentru care din ce în ce mai mulţi proprietari de câini 
sunt obligaţi să-şi hrănească animalul de companie 
în mod „alternativ”.

Acum, cel mai bun răspuns la această problemă de nutri-
ţie este Trainer® Fitness3, care propune o serie de tipuri 
de hrană diversificate fără nici un fel de ingrediente la 
care animalul ar putea fi sensibil, reprezentând sinteza 
perfectă a conceptului de nutriţie holistică. Gama Trainer® 
Fitness3 are la bază numai 3 ingrediente principale: o 
singură sursă proteică foarte puţin folosită în nutriţia 
animalelor, o singură sursă de carbohidraţi de aseme-
nea rar folosită, fără gluten din grâu şi o singură sursă 
de grăsimi din uleiuri vegetale, toate acestea cu efect în 
combaterea alergiilor alimentare la câine. 

Trainer® Fitness3 este o gamă complexă care propune 
formule de hrană integrată cu extracte uscate, concen-
trate obţinute din părţile benefice ale plantelor, cum 
este fructul de ANANAS, ce conţine enzima proteoliti-
că (bromelina) care favorizează o digestie corectă, mai 
ales a proteinelor, fructele GOJI bogate în antioxidanţi 

naturali, utili în combaterea stresului oxidativ datorat 
nivelului ridicat de radicali liberi asociaţi cu cazurile de 
hipersensibilitate alimentară. Conţinutul de elemente 
prebiotice (zaharurile naturale cum sunt inulina şi FOS), 
hrănesc în mod selectiv bacteriile „utile”, îmbunătăţind 
sănătatea florei intestinale. 

Trainer® Fitness3 este o gamă de produse noi şi ori-
ginale fabricate din materii prime atent selecţionate 
şi controlate, fără adaos de coloranţi şi conservanţi 
artificiali. Gama conţine 9 sortimente pentru câini de 
talie Mini şi 10 sortimente pentru câini de talie Medie/
Maxi, astfel încât să răspundă nevoilor speciale ale câinilor 
în funcţie de vârstă, talie şi starea fizică. 

Tipurile de hrană pentru câinii de talie mică conţin un 
extract uscat din flori de muşeţel pentru îmbunătăţirea 
microflorei intestinale şi pentru reducerea mirosurilor 
neplăcute. Tipurile de hrană destinate câinilor de talie 
medie sau mare sunt îmbogăţite cu extract din scoică cu 
margini verzi, care aduce un aport de substanţe nutritive, 
cum este şi Condroitina sulfat, cunoscută ca substanţa 
naturală a cartilajelor, ce ajută la menţinerea funcţionării 
optime a articulaţiilor, punct delicat şi foarte sensibil mai 
ales la câinii de talie mare şi gigant. 

Toate produsele sunt realizate din ingrediente foarte 
digerabile, de calitate şi de origine garantată.

În comparaţie cu vechea gamă, Trainer® Fitness3 conţine 
două produse noi: Trainer® Fitness3 Vegetarian, hrană ce 
conţine exclusiv ingrediente de origine vegetală, ideală 
pentru câinii care sunt la regim fără carne şi fără peşte şi 
Trainer Fitness3 Maturity, creat în special pentru câinii 
seniori.   n

În contextul unei pieţe complexe a hranei pentru animale de companie se lansea-
ză o noutate absolută, în totalitate italiană, sub semnătura Nova Foods. Aceasta 
este Trainer® Fitness3, o gamă inovatoare de hrană monoproteică, super premium  
pentru câini. 

P

Pentru informaţii suplimentare, puteţi contacta distribuitorul 
autorizat Veteco Interservices, Aleea Teişani 137A, Sector 1, 
Bucureşti, 021-317.03.81/82, petfood@veteco.ro.
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Rinoscopia
Constantin 

Ifteme
Cabinet Veterinar  

Blue Vets 4 Pets, Bucureşti

Development of respiratory fibroscopy in carnivores is relatively 
recent. Since 1935 was first observed by endoscopic examination 
of the presence of a respiratory parasite in dogs (Osler Oslerus). 
After a break of several decades during which airway endoscopy 
was developed in the horse, the practice of dog airway endoscopy 
is now performed more frequently. It really spread around 
the world fueled by different teams. Endoscopic examination 
easily respiratory frequency and indications specific findings 
obtained in relation to other investigations that are well mastered 
yet, and radiography, the richness of information obtained 
by per-endoscopic examinations are as many reasons that 
explain the growing importance of rinoscopiei in respiratory 
semiology. Animals suffering from a disease or nasopharyngeal 
nazosinusala presents general symptoms associated with 
sneezing, jetaj, epistaxis, respiratory or facial deformity. Classic 
clinical signs evolve these chronic, although in some cases, 
the appearance of paroxysmal sneezing crisis suggesting a 
foreign body inhalation, will be an indication of rinoscopie.
Keywords: nasopharyngeal, nasosinusal disease

Dezvoltarea fibroscopiei aparatului respirator la carnivore este relativ 
recentă. Începând cu 1935 a fost observată pentru prima dată prin 
examen endoscopic prezenţa unui parazit al aparatului respirator 
la câine (Oslerus osleri). După o întrerupere de câteva decenii, timp 
în care endoscopia căilor respiratorii a fost dezvoltată la cal, practica 
endoscopiei căilor respiratorii ale câinelui este acum efectuată mai 
frecvent. Ea s-a răspândit într-adevăr sub impulsul diferitelor echipe 
din lume. Uşurinţa examenului endoscopic al aparatului respirator, 
indicaţiile frecvente şi concluziile specifice obţinute în raport cu alte 
investigaţii care totuşi sunt bine stăpânite, precum radiografia, 
bogăţia informaţiilor obţinute prin examene per-endoscopice sunt 
tot atâtea motive care explică importanţa crescândă a rinoscopiei în 
semiologia aparatului respirator. Animalele suferinde de o afecţiune 
nazosinusală sau nazofaringiană prezintă, în general, simptome 
asociate cu strănuturi, jetaj, epistaxis, tulburări respiratorii sau o 
deformare facială. Clasic, aceste semne clinice evoluează cronic, cu 
toate că, în anumite cazuri, apariţia crizelor paroxistice de strănut 
sugerând inhalarea unui corp străin va fi o indicaţie de rinoscopie.
Cuvinte-cheie: nazofaringian, afecţiune nazosinusală

Abstract Rezumat

Rinoscopia este o metodă imagistică non-invazivă mai 
puţin întâlnită în medicina veterinară din ţara noastră din 
cauza costurilor echipamentului destul de ridicate.

Este o metodă ce necesită în majoritatea cazurilor anes-
tezie generală, de preferinţă inhalatorie din cauza riscului 
de aspiraţie pulmonară.

Înainte de rinoscopie avem nevoie de o serie de investigaţii 
paraclinice cum ar fi:
n biochimie sangvină;
n hematologie;
n biochimie urinară;
n PT;
n aPTT;
n TA;
n radiografie toracică şi nazală.

La rasele cu risc mare de coagulopatii este recomandată  
analiza factorului Von Willebrand.

Indicaţii
Indicaţiile rinoscopiei includ strănutul cronic, intermitent 

sau subit, congestia nazală, epistaxis şi stertor sau obstrucţia 
curentului de aer nazal. Rinoscopia poate fi folosită atât în 
scop de diagnostic, cât şi intervenţională în ameliorarea şi 
tratarea simptomelor determinate de tumori nazale, corpi 
străini, rinită micotică, cât şi pentru prelevarea probelor 
biopsice din cavităţile nazale, dar şi în defecte anatomice 
congenitale sau  dobândite: stenoză nazală sau nazo-fa-
ringiană.

Rinoscopia nu este eficientă din punct de vedere terapeutic 
în rinita alergică sau limfoplasmocitară decât dacă înlăturarea 

Cauze ale scurgerilor nazale la câini şi pisiciTabelul 1

Câini Pisici

n rinită limfoplasmocitară
n rinită eosinofilică
n rinită micotică (Aspergillus)
n rinita parazitară (Pneumonyssoides)
n neoplasm
n corpi străini
n afecţiuni dentare
n stenoză nasofaringiană
n diskinezie ciliară
n otită medie
n Distemper virus
n Ehrlichia canis

n rinită limfoplasmocitară
n rinită eosinofilică
n virus pe căile respiratorii superioare (rinotraheita)
n Mycoplasma
n rinită micotică (Cryptococcus)
n neoplasm
n polipi  nasofaringeali
n corpi străini
n afecţiuni dentare
n otită medie
n stenoză nasofaringiană
n rinită parazitară (Capillaia)
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ţesutului necrotic infectat este necesară pentru ameliorarea 
simptomelor.

Rinoscopia este contraindicată la animalele cu coagulopatii 
primare sau secundare şi la animale hipertensive.

Echipament
Cele mai eficiente instrumente sunt:
n  telescoapele rigide cu teci capabile să irige şi să permită 

pasajul instrumentelor în cadrul tuturor regiunilor 
cavităţii nazale;
n  otoscoapele sunt folositoare în bolile nazale numai 

când examinarea se realizează în cel mai rostral com-
partiment nazal;
n  endoscopele rigide sunt, de asemenea, folosite în ri-

noscopie. Există 2 mărimi pentru endoscoapele rigide 
care sunt folosite cel mai des în practica animalelor 
mici: 1,9 şi 2,7 mm.

Evaluarea pacientului cu boală nazală
Majoritatea bolilor nazale pot avea stagii acute, cât şi 

cronice. Strănutul intermitent sau subit poate fi obser-
vat în cazul bolilor nazale ce interesează cavităţile, iar 
strănutul inversat şi backing-ul (scurgerea post-nazală) 
poate indica probleme la nivelul nasofarinxului sau al 
urechii medii (canalul lui Eustache). Stertor fără strănut 
sugerează o boală nasofaringeală.

Caracteristicile scurgerilor nazale sunt de regulă non-
specifice deoarece epistaxisul seros, mucopurulent sau 
exagerat poate fi întâlnit în orice tip de boală nazală, 
depinzând de stadiul şi durata problemei.

Epistaxisul primar sugerează o potenţială hipertensiune, 
o vasculită de origine parazitară - căpuşe sau o coagulopatie. 
Acestea ar trebui investigate de clinician înainte de rinoscopie. 
Simptomele bilaterale apar mai ales în afecţiunile inflama-
torii. Defectele anatomice pot cauza rinite recurente, dar 
ar trebui să fie uşor de identificat fără tehnici de diagnostic 
specializate. Cu toate că se întâlneşte rar, diskinezia ciliară 
ar trebui luată în consideraţie la câinii foarte tineri cu rinită 
mucopurulentă bilaterală recurentă. Simptomele unilaterale 
sunt de regulă asociate cu prezenţa corpilor străini, infecţii 
micotice şi tumori. Răspunsul la tratamentul cu antibiotice, 
antiinflamatoare sau antihistaminice nu reprezintă o obser-
vaţie specifică, deoarece majoritatea afecţiunilor de la nivelul 
cavităţii nazale se complică cu o infecţie bacteriană secundară, 
inflamaţie locală şi producerea reflexă de mucus.

Rinită inflamatorie, polipi nasofaringeali, corpi străini 
şi infecţiile micotice tind să apară mai mult la pacienţii 
tineri şi la cei de vârstă mijlocie. Tumorile se întâlnesc mai 
des la cei de vârstă mijlocie şi la cei geriatrici. Simptomele 
de sezon sau asociate cu o zonă geografică tind să prezică 
o afecţiune alergică sau inflamatorie.

Examinarea fizică
Cavitatea nazală este înconjurată de os, ceea ce limitează 

foarte mult examinarea. Cu toate acestea, clinicianul poate 
localiza afecţiunea şi să reducă lista posibilelor cauze. 
Descoperirile din timpul examinării fizice sunt variabile 
şi pot include prezenţa sau absenţa stertorului, strănu-
tului sau a strănutului inversat, simetria sau asimetria 

curentului de aer nazal, scurgeri nazale, simetria facială 
şi anormalităţile retropulsiei oculare, pe lângă durerea 
localizată (în special deasupra maxilei, sinsurilor).

Examinarea externă a nasului  şi a nasofarinxului începe cu 
examenul nărilor şi al feţei. Nările externe ar trebui verificate din 
punct de vedere al scurgerilor şi al prezenţei ulceraţiilor la nivelul 
epiteliului. Există un aspect caracteristic al nărilor animalelor cu 
rinită micotică care include ulceraţii şi hipopigmentaţie.

Ţineţi gura închisă cu o mână şi obturaţi nara cu cea-
laltă. O obstrucţie unilaterală sau bilaterală poate fi de-
terminată prin această metodă. Animalele cu obstrucţie 
devin panicate până când pot deschide gura să respire. 
Dacă fluxul de aer este normal, atunci se suspicionează 
o rinită generalizată sau o posibilă afecţiune sistemică ce 
poate cauza simptome nazale. Prezenţa epistaxisului în 
cazul unui flux normal de aer la ambele nări ar trebui să 
atragă atenţia. Epistaxisul poate fi unilateral sau bilate-
ral şi poate să apară fără prezenţa unei afecţiuni nazale 
primare. La animalele fără semne evidente de afecţiune 
nazală obstructivă, coagulopatia, vasculita cauzată de 
capuşe sau hipertensiunea trebuie înlăturate ca suspiciune 
înainte de efectuarea anesteziei şi a rinoscopiei. Exami-
narea fundică este recomandată pentru toţi pacienţii cu 
epistaxis. Palpaţi faţa pentru a îndepărta suspiciunea de 
asimetrie sau defecte la nivelul craniului.   n

Reclamă PV5(4)0403 
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Inflammatory polyps of the feline middle ear and nasopharynx 
are non-neoplastic masses that are presumed to originate 
from the epithelial lining of the tympanic bulla or Eustachian 
tube. The exact origin and cause are unknown, however, it 
is thought that inflammatory polyps arise as a result of a 
prolonged inflammatory process. It is unclear whether this 
inflammation initiates or potentiates the development and 
growth of inflammatory polyps. Cats with inflammatory polyps 
typically present with either signs of otitis externa and otitis 
media or with signs consistent with upper airway obstruction.
Keywords:  inflammatory polyps

Polipii inflamatori din urechea medie şi nazofaringe la feline 
sunt formaţiuni non-neoplazice care se presupune că îşi 
au originea în epiteliul bulei timpanice sau al trompei lui 
Eustachio. Originea exactă şi cauza acestor formaţiuni este 
necunoscută, deşi se pare că polipul inflamator poate fi şi 
rezultatul unui proces inflamator prelungit. Nu este foarte clar 
dacă inflamaţia este cea care declanşează sau potenţează 
dezvoltarea şi creşterea polipului inflamator. Pisicile cu polip 
inflamator prezintă fie semne ale otitei externe şi otitei medii, 
fie semne evidente ale obstrucţiei căilor respiratorii superioare.
Cuvinte-cheie: polipi inflamatori

Abstract Rezumat

În ultimii ani, numărul pisicilor a crescut constant, depăşindu-l 
pe cel al câinilor, în special în mediul urban. Din această cauză, 
studiul afecţiunilor pisicilor a început să ocupe un loc din ce în 
ce mai important în medicina veterinară. Pisicile prezintă afec-
ţiuni şi manifestări clinice proprii, nemaiputând fi considerate 
şi tratate ca şi „căţei” aşa cum se obişnuia în trecut.

În această conjunctură studiul polipului nazofaringian prezin-
tă un interes aparte, deoarece este o afecţiune întâlnită frecvent 
la pisici, la câine şi cal fiind semnalat extrem de rar. La pisici, 
polipul nazofaringian (PNF) reprezintă o parte importantă a 
afecţiunilor căilor respiratorii superioare şi a afecţiunilor auri-
culare. Este definit ca o masă non-neoplazică şi pedunculată, 
care se dezvoltă în nazofaringe sau în ureche. Dar este încă rar 
diagnosticat pentru că, de regulă, se realizează doar examene 
rapide şi superficiale ale pisicilor. Principalul motiv îl constituie 
lipsa de cooperare a pisicii în timpul examenului clinic şi cel de-
al doilea este reticenţa proprietarilor faţă de efectuarea unor 
examene complementare, în special  faţă de anestezie. 

Repere anatomice
I. Anatomia nazofaringelui
Diviziunile nazofaringelui
Faringele este situat între căile respiratorii şi digestive, la 

pisică prelungindu-se până la a treia  vertebră cervicală. El 
este compus din trei compartimente: 
n nazofaringele, compartimentul situat dorsal;
n orofaringele, situat ventral, în spatele limbii;
n  laringofaringele, compartimentul situat cel mai cau dal.
În partea sa rostrală, nazofaringele este delimitat ventral 

de palatul dur, dorsal de vomer şi lateral de oasele palatine. 
În partea sa caudală este limitat ventral de palatul moale şi 
dorsal de baza craniului şi muşchii asociaţi. În porţiunea mij-
locie a nazofaringelui, pe pereţii laterali se găsesc deschiderile 
trompelor auditive (trompele lui Eustache în trecut). 

Inervaţia şi musculatura asociată
Inervaţia este realizată de două perechi de nervi cranieni: 

nervul glosofaringian (IX) şi nervul vag (X). Aceşti doi nervi 
conţin fibre parasimpatice şi permit inervaţia motorie, sen-
zitivă şi viscerală a faringelui.  

Mişcările faringelui sunt asigurate de şapte muşchi inseraţi 
la baza craniului, sub cartilajele laringiene, dintre care unul 

singur este dilatator - muşchiul stilo-faringian prezent în par-
tea caudală a farigelui, ceilalţi şase fiind muşchi constrictori: 
rostral muşchiul pterigo-faringian, palato-faringian şi stilo-
faringian rostral; caudal muşchiul tireo-faringian şi cricofa-
ringian şi în porţiunea mijlocie muşchiul hio-faringian. 

Inspecţia nazofarigelui
Palpaţia nazofaringelui cu degetul se poate efectua destul 

de uşor pe un animal anesteziat. Palatul moale, foarte mobil, 
poate fi ratractat pentru a permite vizualizarea zonei cu 
ajutorul unei oglinzi de stomatologie.

II. Anatomia urechii la pisică
Urechea este separată în trei părţi distincte:
n  urechea externă, compusă din auricul sau pavilion şi 

conductul auditiv extern, care au rol în receptarea vi-
braţiilor sonore şi conducerea lor către timpan;
n  urechea medie, compusă din caseta timpanului, tim-

panul, oscioarele, muşchii şi ligamentele asociate. Are 
rol în transmiterea vibraţiilor sonore şi comunică cu 
faringele prin trompele auditive;
n  urechea internă este compusă din două organe: orga-

nul vestibular (organ de auz) şi organul cohlear (or gan 
de echilibru), care sunt legate de urechea medie prin 
fereastra ovală.

1. Urechea externă
Auriculul este o lamă cartilaginoasă elastică acoperită de piele 

şi păr şi străbătută de numeroase vase de sânge şi nervi.
Conductul auditiv extern (CAE) este continuarea auriculu-

lui şi se divide în două părţi formând un unghi de 90 grade: 
un segment vertical şi un segment orizontal. Extremitatea 
sa medială este formată din timpan, la nivelul meatului 
acustic extern. În regiunea distală sunt prezente glandele 
sebacee, pe când în porţiunea proximală a CAE predomină 
glandele ceruminoase. Inervaţia este asigurată de ramura 
auriculopalpebrală a nervului facial (VII) şi ramura auriculară 
(nervul auriculotemporal) a nervului trigemen (V).

2. Urechea medie
Urechea medie sau bula timpanică corespunde părţii ven-

trale şi caudale a craniului la pisică. Este situată în porţiunea 
pietroasă a osului temporal şi poate fi palpată caudo-ventral 
de articulaţia temporo-mandibulară. Comunică cu nazofa-
ringele prin trompele auditive.
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Structura urechii medii
a. Timpanul
Urechea medie este limitată lateral de timpan. El separă 

segmentul orizontal al CAE de bula timpanică. Se prezintă 
ca o membrană subţire, translucidă, gri pal sau roşiatică, 
ovală şi concavă. Este divizat în două părţi: dorsal şi medial 
- pars flaccida, de dimensiuni mici şi vascularizată şi ventral 
pars tensa, de dimensiuni mari, strălucitoare şi rezistentă. 
Examenul otoscopic permite vizualizarea pars flaccida şi ¼ 
din pars tensa.

b. Cavitatea urechii medii sau caseta timpanului
Caseta timpanului la pisică este constituită din două camere 

separate printr-un septum fin incomplet. Septumul prezintă 
o fisură caudomedială de formă triunghiulară. Ventrolateral, 
se găseşte un compartiment de dimensiuni mari (fundul bulei 
timpanice sau a casetei timpanice) şi dorsolateral se găseşte 
un compartiment mic, numit şi urechea medie „adevărată”. 
Deschiderea trompelor auditive se află în porţiunea dorso-
medială şi rostrală a acestui compartiment. 

c. Trompele auditive
Ele leagă direct urechea medie de nazofaringe. La pisică ele 

măsoară în medie 8 mm în lungime şi 1-2 mm în diametru. 
Ele permit ajustarea variaţiilor de presiune existente între 
cele două feţe ale timpanului. De asemenea, permit evacuarea 
mucusului produs în urechea medie pe la nivelul faringelui. 
În cazul obstrucţiei trompelor auditive, mucusul nu mai 
poate fi evacuat, se acumulează în bula timpanică şi poate 
favoriza dezvoltarea polipului nazofaringian.

Nervii prezenţi în urechea medie
Mai multe formaţiuni nervoase traversează urechea medie: 

nervul facial (VII), nervul coarda timpanului (nervul cranian 
VII bis), fibre parasimpatice preganglionare ale nervului 
glosofaringian (IX) şi fibre simpatice post-ganglionare ale 
ganglionului cervical cranial care inervează ochiul (fibre 
oculosimpatice). Fibrele simpatice post-ganglionare sunt 
situate de-a lungul arterei carotide interne până la trecerea lor 
prin fisura timpano-occipitală în bula timpanică şi porţiunea 
pietroasă a osului occipital. Pe acest traiect ele se asociază 
cu fibre preganglionare parasimpatice ale nervului gloso-
faringian (IX) şi formează nervul paroto-timpanic. Fibrele 
intră în bula timpanică prin extremitatea caudală a casetei 
timpanului, apoi se ramifică pentru a forma plexul timpanic, 
pe toată suprafaţa casetei timpanului, fiind acoperite la acest 
nivel doar de mucoasă. O întrerupere a fibrelor la acest nivel 
constituie una din cele mai frecvente complicaţii în cazul 
chirurgiei la urechea medie (sindromul Claude-Bernard-
Horner la aproximativ o treime din cazuri). 

Inspecţia urechii
Inspecţia urechii este limitată la urechea externă, cea 

mai bună metodă de explorare constituind-o examenul 
otoscopic. Acest examen permite vizualizarea segmentelor 
verticale şi orizontale ale CAE şi, de asemenea, timpanul. 
Timpanul este vizibil în 67 până la 78% în cazul urechilor 
sănătoase şi în 20-40% în cazul urechilor bolnave. Absenţa 
anomaliilor la timpan nu exclude prezenţa unor maladii la 
nivelul urechii medii.

Cunoaşterea anatomiei acestor organe şi în special a 
urechii medii şi a structurilor care o înconjoară este extrem 

de importantă pentru interpretarea rezultatelor imagistice 
şi pentru realizarea intervenţiilor chirurgicale, care sunt 
baza tratamentului în cazul polipului nazofaringian.

Prezentarea polipului nazofaringian (PNF)
I. Etiologie şi epidemiologie
Origine
Originea anatomică a PNF este încă necunoscută, dar cele 

mai probabile ipoteze sunt: cavitatea timpanică, trompele 
auditive sau nazofaringele. După unii autori, pedunculul 
polipului ia naştere la limita dintre trompa auditivă şi urechea 
medie. În funcţie de locul său de origine, polipul se întinde 
în bula timpanică sau în nazofaringe prin trompa auditivă 
şi/sau în conductul auditiv extern (CAE) prin timpan. 

Etiologie
La fel ca şi originea sa anatomică, cauzele formării 

polipului rămân încă necunoscute. Două ipoteze sunt 
avansate:
n Polipul ar apărea din cauza unei inflamaţii cronice, dată 

de o infecţie bacteriană sau virală a nazofaringelui sau a urechii 
medii. Caracterul inflamator al polipului a fost pus în evidenţă 
prin examen histologic. La pisică, pe lângă inflamaţia nazofa-
ringelui, se observă frecvent persistenţa unei hipertrofii epi-
teliale sau a unei proliferări de mucoasă. Acest fenomen poate 
explica predispoziţia acestei specii pentru polipul inflamator. 
Este evidenţiată în mod special posibilitatea unei infecţii cu un 
calicivirus, deoarece la examenul histologic s-a pus în evidenţă 
o reacţie piogranulomatoasă, la fel cum se regăseşte în cazul 
infecţiilor respiratorii cu calicivirus.
n Afecţiuni congenitale. Această ipoteză se bazează pe 

depistarea PNF la numeroase pisici foarte tinere (pui de 3 
luni) şi tinere.

Epidemiologie
Vârsta medie de apariţie este între 1,1 şi 5,7 ani (în funcţie 

de autor), dar la majoritatea cazurilor vârsta de apariţie este 
înainte de 3 ani. Este o afecţiune cu o certă predispoziţie 
pentru animalele tinere, dar poate afecta pisicile de orice 
vârstă. Polipul nazofaringian atinge pisicile indiferent de 
vârstă (tinere sau bătrâne), pe când polipul urechii medii 
nu este decât rareori detectat la pisicile tinere. PNF nu are 
predispoziţie de sex, fiind pus în evidenţă atât la femele, cât 
şi la masculi (procentul de 48% la masculi fiind sensibil egal 
cu cel de 52% la femele). Nu se poate afirma nici că există o 
predispoziţie de rasă, totuşi se poate face o clasificare a ra-
selor mai frecvent afectate: Europeană, Abisiniană, Persană,  
Siameză, Main Coon şi Rex.

PNF este o afecţiune rară, care este cel mai adesea diag-
nosticată tardiv, ceea ce explică de ce originea şi etiologia 
sa sunt puţin cunoscute. 

II. Semne clinice  
Semnele clinice prezente în cazul polipului inflamator 

sunt dependente de localizarea lui. Polipul poate să se 
dezvolte în nazofaringe şi/sau în conductul auditiv (con-
ductul auditiv extern şi urechea medie). 38% din polipi 
se dezvoltă în ureche, 32% în nazofaringe şi 30% au o 
localizare mixtă: nazofaringe şi ureche.

Polipul este cel mai frecvent întâlnit unilateral, cu 
o predispoziţie mai mare pentru partea dreaptă decât 
stângă.
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De regulă, polipul este descoperit accidental, în cazul 
examenelor complementare şi manifestările sunt subclinice, 
mai ales la polipul din urechea medie sau de dimensiuni 
mici. PNF se prezintă ca o afecţiune cronică acompaniată, 
în general, de modificări mai mult sau mai puţin evidente 
ale stării generale: nausea, abatere, anorexie şi nu răspunde 
la tratamentele curente. 

În tabelul 1 sunt prezentate principalele simptome ale 
PNF în funcţie de localizare.

A. Polipul nazofaringian
Anamneză: pisica prezintă o afecţiune obstructivă cronică 

a căilor respiratorii superioare. Pisica prezintă unul sau mai 
multe din semnele clinice următoare (tabelul 1):
n  stertor (respiraţie zgomotoasă, raluri), schimbarea vocii, 

tuse;
n  dispnee inspiratorie, disfagie (în cazul polipului de 

talie mare);
n  respiraţie dificilă, cu gura deschisă, chiar sincopă când 

animalul se enervează sau i se face cald (mai ales în cazul 
polipului de talie mare);
n  secundar: halitoză, jetaj mucopurulent până la epistaxis, 

consecinţa unei infecţii secundare.
Aceste simptome sunt consecinţa directă a obstrucţiei 

nazofaringelui de polip. Această obstrucţie împiedică trecerea 
aerului şi a alimentelor. Ventilaţia căilor respiratorii nu se 
mai face corect, astfel că este favorizată apariţia infecţiilor 
secundare, complicând tabloul clinic.

Dacă pisica este disfagică, poate apărea falsa deglutiţie, 
ceea ce duce la bronhopneumonie. Cum cel mai adesea 
simptomele respiratorii date de obstrucţia căilor respiratorii 
superioare maschează simptomele de bronhopneumonie, 
frecvent acestea fiind inaparente, se recomandă efectuarea 
unei radiografii toracice care permite decelarea precoce a 
acestei afecţiuni.

Foarte rar, în cazul polipului de talie mare, este posibilă 
vizualizarea directă a acestuia la nivelul narinelor.

Examenul cavităţii bucale: în cazul suspiciunii de PNF, este 
necesar un examen al  cavităţii bucale şi al nazofaringelui. 
Tranchilizarea sau anestezia generală sunt absolut necesa-
re. Intubarea este de asemenea obligatorie deoarece aceste 
animale prezintă, în general, probleme respiratorii care se 
pot accentua sub influenţa agenţilor anestezici.

Pisica se plasează în decubit ventral. Se recomandă folosirea 
unui depărtător de gură pentru a putea păstra gura deschisă 
pe toată perioada examinării. Se realizează o inspecţie mi-
nuţioasă a cavităţii orate, se palpează palatul moale şi apoi 
se trece la examinarea nazofaringelui. Pentru aceasta este 
necesară retracţia rostrală şi ventrală a vălului palatin. Se 
poate folosi un cârlig pentru ovariectomie, o pensă sau fire 
plasate pe marginea vălului palatin. Vizualizarea se face cu 
ajutorul unei oglinzi de stomatologie. Polipul se prezintă ca 
o masă eliptică, gri-roz, mai mult sau mai puţin ulcerată, 
pedunculată, de consistenţă dură, atunci când pedunculul 
este dirijat lateral către deschiderea trompei auditive. 

B. Polipul urechii
Simptomele sunt întotdeauna cele ale unei otite cronice. 

Când polipul este localizat la nivelul urechii externe, întot-
deauna este prezentă şi otita medie. Polipul  urechii întot-
deauna debutează la nivelul urechii medii, apoi perforează 
timpanul şi se dezvoltă şi în CAE.

1. Urechea medie
Anamneza: animalul prezintă semnele neurologice ale 

otitei medii/interne timp de câteva săptămâni.
Clinic: cel mai adesea, polipii din urechea medie sunt 

asimptomatici la debutul evoluţiei. La început, animalul 
poate prezenta o uşoară durere la deschiderea gurii, dată 
de inflamaţia de la nivelul bulei timpanice şi a ţesuturilor 
adiacente. Apoi inflamaţia se extinde la structurile nervoase 
de la nivelul bulei timpanice (sistemul vestibular, nervul 
oculosimpatic şi nervul facial), cauzând principalele simp-
tome observate. 
n sindromul vestibular este simptomul cel mai frecvent 

întâlnit. El este consecinţa unei labirintite prin propagarea 
inflamaţiei la organul vestibular. Simptomele asociate sunt: 
ataxie, nistagmus unidirecţional, pierderea echilibrului, 
dezorientare, mişcări în cerc.
n Sindromul Claude-Bernard-Horner, dat de atingerea 

fibrelor simpatice post-ganglionare. Sunt observate urmă-
toarele simptome: anizocorie la ochiul de pe partea atinsă, 
ptoza pleoapei inferioare şi  evidenţierea pleoapei a III-a 
(nictitans).
n paralizia facială, mai rar întâlnită, datorită extinderii 

inflamaţiei la nervul facial. În acest caz, tabloul clinic este 
următorul: urechea căzută într-o parte şi puţin mobilă, 
ptoza pleoapei superioare, absenţa reflexului corneean şi 
a reflexului palpebral (imobilitatea pleoapei superioare), 
sialoree şi devierea botului de la trufă către partea opusă 
leziunii.

Un alt simptom este pierderea auzului. Este dată de bloca-
rea oscioarelor de polip şi de extinderea inflamaţiei la urechea 
internă. Această anomalie nu poate fi decelată decât dacă ani-
malul este supus unui test auditiv şi/sau timpanometrie.

Prezenţa polipului în urechea medie favorizează apariţia 
infecţiilor secundare. Aceste infecţii sunt responsabile de 
remanierea osoasă, putându-se ajunge chiar până la osteoliza 
bulei timpanice. În funcţie de localizarea acestei osteolize, 
infecţiile se extind la ţesutul conjunctiv subcutanat, creând 
fistule în regiunea para-auriculară. Câteodată, poate atinge 
şi encefalul, cu apariţia encefalitei.

Explorarea urechii medii este o etapă importantă în diag-
nosticarea PNF.

Simptomele PNFTabelul 1

Localizare Simptome

Căile respiratorii superioare/
Nazofaringe

Stertor/dispnee
Jetaj
Disfagie
Halitoză
Schimbarea vocii

Urechea externă Otoree
Scuturări din cap

Urechea medie
Ataxie
Claude Bernard Horner 
Nistagmus

Altele Pierdere în greutate/anorexie
Polip vizibil
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2. Conductul auditiv extern
Anamneza: cel mai adesea pisica prezintă o otită externă 

care nu răspunde la tratamentele locale, cu sau fără semnele 
otitei medii.

Clinic, se observă semnele otitei externe:
n  animalul scutură frecvent din cap, poate prezenta ex-

coriaţii pe pavilion şi în jurul urechii;
n  otoree cu cerumen brun sau purulent în cantitate 

mare;
n durere la palparea urechii;
n  câteodată, se poate observa o masă în partea verticală 

a CAE (în cazul polipilor de talie mare).
3. Examenul otoscopic
Examenul otoscopic  permite vizualizarea polipului dacă 

acesta se află în CAE şi în cazul simptomelor de otită medie 
permite verificarea integrităţii timpanului. Deoarece otitele 
sunt afecţiuni dureroase, este necesară tranchilizarea ani-
malului pentru efectuarea examenului otoscopic. Polipul se 
evidenţiază ca o masă sferică, roşiatică, care nu este ataşată 
la peretele conductului auditiv şi obişnuit este situat în 
porţiunea orizontală a acestuia.

Examenul timpanului este o etapă importantă în cadrul 
examenului otoscopic.  Aspectul membranei timpanice este 
important: dacă ea este edemaţiată, roşie, convexă, poate fi 
vorba de o afecţiune la urechea medie. Examenul timpanului 
poate fi anevoios datorită numeroaselor detritusuri necrotice 
şi a cerumenului, cel mai adesea prezente în cantităţi mari în 
CAE. Video-otoscopia permite o vizualizare mult mai bună 
a CAE şi a timpanului.

În cazul polipului din urechea medie, când simptomele 
nu sunt specifice şi acesta nu poate fi vizualizat direct, se 
impune efectuarea unor examene complementare pentru 
un diagnostic de certitudine. 

Diagnosticul
Diagnosticul se stabileşte pe baza anamnezei, examenului 

clinic complet, a imagisticii, explorării chirurgicale şi a exa-
menului histopatologic. Singurul care permite un diagnostic 
de certitudine este examenul histopatologic.

I. Diagnosticul diferenţial
Diagnosticul diferenţial este dependent de localizarea 

polipului.
II. Examene complementare
Examenele complementare utilizate pentru diagnosticarea 

PNF sunt: imagistica medicală, endoscopia şi histologia.

Imagistica medicală
Radiografia permite vizualizarea bulei timpanice şi poate 

decela semnele unei otite medii. Dar, chiar în absenţa semnelor 
radiografice, nu putem spune cu certitudine că nu este atinsă 
urechea medie. Semnele radiografice prezente la nivelul bulei 
timpanice (opacifierea bulei timpanice, osteoliza, osteoproli-
ferarea) sunt vizibile doar în cazul afecţiunilor cronice.

Radiografia nazofaringelui este rareori utilizată deoarece 
polipul se evidenţiază cel mai bine prin examinarea cavităţii 
bucale. Totuşi, atunci când se efectuează, se recomandă aşe-
zarea animalului în decubit lateral, cu caseta plasată sub gâtul 
animalului şi fasciculul este direcţionat la nivelul laringelui. 
Polipul apare ca o masă densă situată în nazofaringe.

Pentru radiografierea bulei timpanice, se poate apela la dife-
rite incidenţe: dorsoventrală, ventrodorsală, laterală, laterală 
oblică dreapta şi stânga, rostrocaudală. Cele trei incidenţe cele 
mai frecvent utilizate pentru radiografierea bulei timpanice la 
pisică sunt: laterală oblică dreapta şi stânga, rostrocaudală cu 
gura deschisă şi craniocaudală cu gura închisă. Ultimele două 
incidenţe permit o mai bună vizualizare a bulei timpanice şi a 
septumului prezent între cele două compartimente.

Normal, bulele timpanice se prezintă ca nişte cavităţi cu perete 
fin (densitate osoasă), rotunde şi  umplute cu aer (cu densitate 
aeriană). Evaluarea bulei timpanice se face în doi timpi: modifi-
carea densităţii bulei timpanice şi păstrarea integrităţii peretelui 
osos. În cazul polipului se observă următoarele variaţii: creşterea 
radiodensităţii, dată de prezenţa unei mase sau a unui exsudat; 
deformarea peretelui osos prin osteoliză (infecţii secundare) sau 
prin atrofie osoasă, ca rezultat al creşterii presiunii (cauzată de 
masa polipului); edeme ale ţesuturilor moi adiacente, ca reacţie 
la inflamaţia prezentă în bula timpanică; osteoproliferări date 
de inflamaţii şi infecţii secundare.

CAE poate fi evaluat în incidenţa ventrodorsală şi rostro-
caudală cu gura deschisă. În condiţii fiziologice apare ca un 
tub plin cu aer. În caz de polip în CAE, imaginile observate 
sunt următoarele: pierderea densităţii aeriene şi înlocuirea 
ei cu o densitate tisulară sau lichidiană, iar peretele devine 
mai dens (densitate minerală).

Canalografia (radiografie cu substanţă de contrast injectată 
în CAE) permite verificarea densităţii membranei timpanice 
şi măsoară diametrul CAE.

Tomodensitometria şi imagistica prin rezonanţă magnetică 
nucleară (RMN) sunt alte două metode complementare de 
diagnostic al PNF. Aceste examinări sunt realizate obligatoriu 
sub anestezie generală.

Diagnosticul diferenţial al  PNFTabelul 2

Nazofaringe
Urechea medie Urechea externă

Afecţiuni cronice Afecţiuni acute

Infecţii fungice Corpi străini Neoplazii Neoplazii

Abcese retrofaringiene Traumatisme Traumatisme Corpi străini

Stenoza nazofaringelui Infecţii virale Infecţii bacteriene Infecţii bacteriene

Neoplazii Infecţii bacteriene Infecţii fungice

Rinită/Sinuzită Atopie

Compresiuni extramurale Maladii autoimune
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Tomodensitometria necesită o perioadă de examinare 
cuprinsă între câteva minute şi o oră şi impune aşezarea 
animalului în decubit ventral, cât mai simetric posibil. Se 
recomandă utilizarea unei sonde endotraheale radiotranspa-
rente, pentru a evita mascarea structurilor adiacente. Pentru 
început se realizează examinarea fără substanţă de contrast, 
apoi se injectează intravenos un produs de contrast pe bază 
de iod, care permite vizualizarea ţesuturilor inflamatorii, a 
neoplaziilor, detritusurilor necrotice şi exsudatului. În cazul 
polipului, imaginile obţinute sunt asemănătoare cu cele de 
la examenul radiologic. În plus, tomodensitometria permite 
vizualizarea extinderii leziunii, vizualizarea CAE, nazofarin-
gelui şi encefalului (în caz de encefalomielită asociată).

Tomodensitometria permite o mai bună rezoluţie a structu-
rilor osoase decât a ţesuturilor moi comparativ cu RMN-ul.

RMN-ul, la fel ca şi radiografia şi tomodensitometria, se 
efectuează sub anestezie generală, cu animalul plasat în decubit 
ventral. Secvenţele obţinute la nivelul vertebrelor toracale T1 
şi T2, cu sau fără substanţă de contrast (gadolinium) permite 
obţinerea de informaţii diferite despre ţesuturile urechii medii. 
Ţesuturile anormale sunt bine evidenţiate şi prezintă un bun 
contrast între substanţele albă şi gri ale sistemului nervos 
central. RMN-ul permite o mai bună vizualizare a ţesuturilor 
moi comparativ cu tomodensitometria. Imaginile obţinute 
în prezenţa polipului sunt de creştere a contrastului în bula 
timpanică, peretele intern, CAE şi nazofaringe.

În concluzie, dintre toate tehnicile, radiografia este cel mai 
uşor de realizat şi este cea mai puţin costisitoare, iar RMN-ul 
şi tomodensitometria rămân examene complementare pentru 
stabilirea diagnosticului la care se poate apela atunci când situ-
aţia o impune şi atunci când aceste tehnici sunt accesibile.

Endoscopia
Endoscopia permite o vizualizare directă a polipului din 

urechea externă şi din nazofaringe.
Video-otoscopia este o metodă de elecţie pentru vizualizarea 

timpanului şi pentru explorarea CAE la carnivorele domestice. 
Este utilizată în caz de otită externă acută, otită purulentă, 
suspiciunea de corpi străini, sindrom vestibular, sindrom 
Claude-Bernard-Horner şi în caz de otită cronică şi recidivantă. 
Video-otoscopia se realizează la fel ca şi otoscopia clasică. 

Faringoscopia permite vizualizarea nazofaringelui şi la-
ringelui. În caz de PNF, ea oferă o vedere directă a masei şi 
permite identificarea trompei auditive către care este dirijat 
pediculul. De asemenea, permite şi efectuarea biopsiei dacă 
aceasta este necesară. Această endoscopie este  efectuată în 
cazul afecţiunilor de lungă durată a căilor respiratorii supe-

rioare şi care nu răspund la tratament. Faringoscopia este 
realizată cu ajutorul unui bronhoscop pediatric bidirecţional 
(fibroscop flexibil). Animalul, anesteziat şi intubat, este plasat 
în decubit dorsal pe o masă cu o înclinaţie de 20 grade. Sonda 
traheală şi limba sunt fixate la mandibulă. Semnele observate 
în timpul examenului sunt deviaţia rostrală şi ventrală a 
palatului moale, tipică în cazul unei mase nazofaringiene.

Histopatologia
Este singurul examen care poate da un diagnostic de certitu-

dine în cazul PNF. El se face, în marea majoritate a cazurilor, din 
masa întreagă şi foarte rar din proba recoltată prin biopsie.

Macroscopic, polipul din nazofaringe este o masă eliptică, 
pedunculată, gri-roşiatică, mai mult sau mai puţin ulcerată. 
Talia sa este variabilă şi poate atinge dimensiuni între 1,5 
şi 2,5 cm lungime şi 0,5 şi 1,5 cm în diametru. Polipii CAE 
sunt conici (forma CAE), roşiatici, rareori ulceraţi şi au un 
peduncul lung. În urechea medie polipul are o formă mai 
puţin definită, este un ţesut roz-roşiatic, sesil şi aderent la 
peretele bulei timpanice.

Microscopic, polipul este constituit din două părţi: me-
dulara conjunctivă acoperită de un epiteliu. Medulara este 
constituită dintr-un ţesut conjunctiv lax, fibros, mai mult 
sau mai puţin dur şi vascularizat. Celulele inflamatorii pre-
zente sunt macrofage, limfocite, plasmocite şi neutrofile 
polinucleare. Polipul poate, de asemenea, să mai conţină şi 
glande mucoase.

Epiteliul este de tip respirator: epiteliu pavimentos stra-
tificat non-cheratinizat sau un epiteliu prismatic pluristra-
tificat ciliat, conţinând celule caliciforme. Zonele ulcerate 
sunt acoperite de pseudomembrane fibrinoase.

Tratamentul
Singurul tratament al PNF este cel chirurgical. Deşi este 

de natură inflamatorie, polipul răspunde foarte puţin la 
tratamentul pe bază de corticosteroizi. Tratamentul permite 
doar limitarea inflamaţiei la ţesuturile care înconjoară polipul 
şi împiedică apariţia infecţiilor secundare, dar nu are nici un 
efect asupra  creşterii/dezvoltării polipului.

Chirurgia permite retracţia întregului polip. Tracţiunea/
avulsia este utilizată pentru polipul nazofaringian şi al CAE 
şi trepanaţia bulei timpanice pentru polipul urechii medii.

A. Anestezia
Examenul preanestezic include un examen clinic complet al 

animalului, radiografia pulmonară şi gazele din sânge (pentru 
decelarea bronhopneumoniei de aspiraţie), formula leucoci-
tară şi analiza biochimică (parametrii hepatici şi renali).

Analgezice și antiinflamatoareTabelul 3

Analgezice şi antiinflamatoare Doza Calea de administrare Latenţa Durata de acţiune

Morfină 0,1-0,3 mg/kg i.v., i.m., s.c 10-20 minute 4-6 ore

Pethidine 5-10 mg/kg i.m. 10-20 minute 1,5-2 ore

Fentanyl 0,001-0,002 mg/kg plasturi 8-12 ore 3-4 zile

Carprofen 2-4 mg/kg s.c. 45 minute 24 ore

Meloxicam 0,3 mg/kg s.c. 45 minute 24 ore
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Premedicaţia calmează animalul (are o componentă se-
dativă şi una anxiolitică), potenţează efectul anesteziei şi  
facilitează montarea unui cateter intravenos. Însă prin rela-
xarea muşchilor faringelui poate depresa respiraţia şi poate 
accentua problemele respiratorii deja existente și de aceea 
se recomandă folosirea agenţilor pentru premedicaţie cu 
atenţie în cazul polipului nazofaringian. De asemenea, se 
recomandă plasarea animalului într-o cuşcă cu oxigen până 
când se realizează intubarea.

În cazul PNF se pot utiliza acepromazina, glicopirolatul 
sau atropina, care diminuează secreţiile salivare.

Polipul este frecvent acompaniat de infecţii bacteriene 
secundare, astfel că se face o antibioprofilaxie (în funcţie 
de rezultatul antibiogramei). Antibioticele cel mai frecvent 
utilizate sunt: amoxicilina + acid clavulanic (10-20 mg/kg 
de 2x/zi), ampicilina (10-20 mg/kg de 2x/zi) sau cefalexina 
(30 mg/kg de 2x/zi).

În cazul chirurgiei PNF, sunt recomandate analgezicele şi 
antiinflamatoarele prezentate în tabelul 3.

Inducţia trebuie să fie rapidă şi profundă, pentru a evita 
depresia respiratorie şi se poate realiza cu produşi volatili sau 
injectabili. Utilizarea produşilor volatili se face cu ajutorul 
unei cuşti de inducţie. Cel mai frecvent utilizat în medicina 
veterinară este Isofluranul. În cazul produşilor injectabili 
inducţia este mai rapidă şi permite un control mai rapid 
al respiraţiei, dar pentru administrarea lor este necesar un 
cateter intravenos. În lipsa acestuia se poate folosi şi calea 
intramusculară. Ketamina se pretează pentru administrarea 
i.m., dar se recomandă administrarea ei împreună cu un 
benzodiazepinic (de exemplu, Diazepam) pentru a obţine o 
inducţie mai rapidă şi pentru că trezirea este mult mai uşor 
tolerată de animal. Un rezultat analog este  obţinut prin 
administrarea de Tiletamină+Zolazepam (Zoletil).

Tot pe cale intravenoasă se mai pot administra Propofol 
sau barbiturice. Ambele produc depresie respiratorie, aşa că 
se recomandă subdozarea. Administrarea este lent intrave-
noasă şi se întrerupe în momentul în care animalul îşi pierde 
cunoştinţa şi relaxarea musculară este suficientă.

Sonda traheală trebuie plasată cât mai rapid posibil, iar 
pentru evitarea laringospasmului este indicată folosirea 
unui anestezic local (Lidocaină).

Menţinerea se realizează cu ajutorul unui anestezic vola-
til-Isofluranul, acesta permiţând o trezire rapidă a animalului, 
ceea ce este foarte important în cazul polipului nazofaringian 
(se minimalizează mult riscurile unei depresii respiratorii 
post-operatorii). Fluidoterapia este necesară pentru a faci-
lita eliminarea produşilor de anestezie şi pentru a combate 
hipovolemia în cursul operaţiei.

Supravegherea anesteziei intraoperatorii presupune în 
primul rând o supraveghere cardiorespiratorie: frecven-
ţa cardiacă şi frecvenţa respiratorie, culoarea mucoaselor 
şi reflexele oculare trebuie monitorizate la un interval de 
5-10 minute, iar anestezia se ajustează în funcţie de nevoile 
animalului.

Hipotermia se poate instala rapid, astfel că trebuie con-
trolată atât intra-, cât şi post-operator. Se utilizează fluide 
calde, mese de operaţie încălzite sau pături electrice.

În concluzie, un protocol de anestezie poate fi propus pen-
tru chirurgia pisicilor cu polip nazofaringian: premedicaţia cu 

Glicopirolat sau Atropină, inducţia cu Ketamină+Diazepam 
sau Tiletamină+Zolazepam, administrate pe cale intravenoasă 
sau intramusculară şi menţinerea anesteziei cu Isofluran.

B. Tehnici chirurgicale
Tratamentul polipului inflamator se poate realiza prin 

două tehnici chirurgicale: trepanaţia bulei timpanice şi trac-
ţiunea/avulsia polipului. Trepanaţia se recomandă atunci 
când polipul este localizat concomitent în urechea medie şi 
nazofaringe, iar tracţiunea/avulsia pentru polipul localizat 
în nazofaringe sau în ureche, cu extindere în CAE.

Acestor două tehnici le vin în ajutor miringotomia şi chirur-
gia CAE. Miringotomia nu este un tratament specific pentru 
PNF, dar asigură un drenaj al bulei timpanice şi permite recol-
tarea de probe din urechea medie pentru efectuarea culturilor 
bacteriene. Chirurgia CAE se realizează  ca o completare a 
avulsiei, pentru a facilita accesul şi retracţia polipului.

1.Trepanaţia ventrală a bulei timpanice
În literatură se consideră că cel mai bun abord pentru tre-

panaţia bulei timpanice la pisică este cel ventral, iar la câine 
cel lateral. La pisică este preferat abordul ventral pentru că 
permite un mai bun drenaj al bulei, un acces direct la cele 
două compartimente ale casetei timpanului şi un risc mai 
mic de lezare a nervului facial (VII).

Animalul este poziţionat în decubit dorsal, cu capul şi gâtul 
în extensie. Bula timpanică este uşor de palpat prin piele. Ea 
se situează caudal şi uşor medial faţă de ramura verticală a 
mandibulei. Glanda parotidă este situată sub bula timpanică, 
între articulaţia temporo-mandibulară şi aripa atlasului, ceea 
ce impune ca incizia să se facă la câţiva centrimetri medial 
de glanda salivară. Incizia se continuă cu ţesutul conjunctiv 
subcutanat, după care o dilacerare uşoară permite separarea 
muşchiului digastric de muşchii hipoglos şi stiloglos. Nervul 
hipoglos este reperat de-a lungul muşchiului hipoglos, lateral 
de bula timpanică şi este tracţionat medial. Dilacerarea ţesu-
turilor moi este continuată până la nivelul bulei timpanice. 
Ţesuturile se fixează cu ajutorul unor depărtătoare, dar acestea 
trebuie plasate cu mare grijă, pentru a nu leza formaţiunile 
vasculo-nervoase de la acest nivel. Trepanaţia bulei timpanice 
se realizează cu ajutorul unei broşe Steinmann, apoi se lărgeşte 
până la nivelul porţiunii mediale a peretelui ventral. Septumul 
este perforat în partea ventrală, pentru a permite explorarea 
compartimentului dorsolateral. Se vor recolta probe pentru 
efectuarea anibiogramei, dacă acest lucru nu a fost efectuat 
preoperator. Cavitatea este spălată cu soluţie salină călduţă, 
iar epiteliul este chiuretat cu ajutorul unei chiurete sau al unui 
tampon fixat într-o pensă. O atenţie specială trebuie acordată 
peretelui dorsal şi promontoriului (unde se află nervul oculo-
simpatic şi fibre parasimpatice), oscioarelor, ferestrei rotunde 
şi ovale din urechea internă. După chiuretare, bula timpanică 
este  spălată din nou cu soluţie salină călduţă.

Utilizarea unui dren este încă controversată, căci întârzie 
vindecarea, creşte timpul de spitalizare a animalului şi creşte 
riscul de complicaţii post-operatorii. Drenul este necesar 
în cazul unei infecţii masive sau cronice pentru că ajută la 
drenarea secreţiilor din bula timpanică şi în acelaşi timp 
permite spălarea acesteia. Drenul este cusut la piele, apoi 
este acoperit cu un bandaj care se schimbă de 2 ori pe zi. Tot 
de 2 ori pe zi se verifică şi cantitatea de secreţii acumulate 
în bula timpanică (se notează cantitatea), apoi se spală bula 
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cu o soluţie salină călduţă şi cu o soluţie de betadină diluată 
(10%). Drenul se retrage după 3-5 zile de la intervenţie, în 
funcţie de cantitatea şi aspectul secreţiilor. Post-operator, se 
face tratament cu antibiotice cu spectru larg (în funcţie de 
rezultatul antibiogramei) pe o perioadă de 2-4 săptămâni. 
Firele de sutură se vor îndepărta după 12-14 zile.

Principala complicaţie a trepanaţiei ventrale a bulei timpa-
nice este sindromul Claude-Bernard-Horner. Apare în două 
treimi din cazurile de trepanaţie, datorită unui traumatism 
sau a unei inflamaţii la nivelul nervului oculosimpatic. Pre-
zenţa polipului sau a secreţiilor în cavitatea timpanică face 
dificilă identificarea nervului oculosimpatic, iar un chiuretaj 
efectuat în regiunea dorsomedială a bulei timpanice poate 
leza acest nerv, la fel şi inflamaţia post-operatorie. 

Sindromul Claude-Bernard-Horner poate să fie tranzitoriu 
şi să dispară după câteva săptămâni până la câteva luni sau 
să rămână permanent, în cazul unui traumatism sever al 
nervului.

Alte complicaţii (rare) care pot apărea în urma trepanaţiei 
ventrale sunt: sindrom vestibular, paralizie facială, surditate 
unilaterală sau hiposecreţie salivară, prin lezarea nervului 
hipoglos. La fel ca şi în cazul sindromului Horner, aceste 
complicaţii pot fi tranzitorii sau permanente.

Recidivele polipului sunt foarte rare (maximum 2,6% 
din cazuri) şi apar atunci când polipul nu a fost îndepărtat 
în totalitate.

2.Tracţiunea/avulsia
n Polipul nazofaringian
Animalul este plasat în decubit dorsal, iar limba şi sonda 

traheală sunt ataşate de mandibulă. Un depărtător de gură 
este folosit pentru a menţine gura deschisă (la fel ca şi pentru 
examinarea nazofaringelui). Vălul palatin este tracţionat uşor 
cu ajutorul unor fire plasate pe marginile laterale ale sale sau 
cu ajutorul unui cârlig de ovariectomie. Polipul este evidenţiat 
şi apoi se ataşează o clemă pe capătul dinspre orofaringe şi o 
pensă pe pedicul. Se realizează o presiune uşoară cu degetele 
pe nazofaringe şi o tracţiune moderată a pedicului, pentru 
a împiedica ruperea acestuia.

Pediculul este fin şi subţire, cam de 1 cm lungime. Hemo-
ragiile sunt rare şi puţin importante atunci când ele survin. 
Ele sunt stopate prin presiunea cu degetul. În cazuri rare 
trebuie efectuată şi incizia vălului palatin (în cazul polipilor 
de talie mare). Sutura se realizează în două sau trei planuri 
(mucoasa faringiană, musculoasa şi mucoasa orală), surjet, 
cu fir monofilament resorbabil (3/0 sau 4/0).

Animalul trebuie supravegheat cu mare atenţie post-ope-
rator deoarece poate prezenta probleme respiratorii, caz în 
care se recomandă ca trezirea să se facă lent, într-o cuşcă cu 
oxigen. Se administrează corticosteroizi pentru prevenirea 
edemului laringian. Tratamentul perfuzabil este indicat încă 
2-3 zile post-operator, iar tratamentul local cu antibiotice 
încă 15-21 de zile.

Complicaţiile sunt mai rare decât în cazul trepanaţiei. În 
43% din cazuri poate apărea un sindrom Claude-Bernard-
Horner tranzitoriu. 
n Polipul CAE
Animalul este plasat în decubit lateral, iar urechea este 

toaletată cu soluţie salină şi antiseptică (clorhexidină), după 
care se îndepărtează cerumenul prezent în CAE. Polipul este 

clampat cu ajutorul unei pense, apoi se exercită o tracţiune 
moderată şi constantă până la ruperea pediculului. În cazul 
hemoragiilor, rare şi puţin importante, presiunea cu degetul 
este suficientă pentru a realiza hemostaza.

Post-operator, se administrează antibiotice pe cale locală 
şi generală timp de 15 zile până la 3 săptămâni.

Prognostic
Prognosticul pe termen lung este foarte bun după 

tracţiunea/avulsia completă a polipului, chiar dacă reci-
divele rămân frecvente în cazul polipului nazofaringian. 
Din contră, prognosticul fără tratament chirurgical 
este defavorabil deoarece semnele respiratorii se agra-
vează, putând duce chiar la moartea animalului.

Concluzii
Polipul nazofaringian, deşi o afecţiune rar întâlnită la pisică, 

trebuie avut în vedere în cazul diagnosticului diferenţial în 
obstrucţiile căilor respiratorii superioare, în otitele medii/
interne şi în otitele externe cronice. Se prezintă ca o masă 
non-neoplazică întâlnită cel mai frecvent în ureche şi afec-
tează în principal pisicile tinere, sub vârsta de 3 ani, deşi 
poate fi întâlnit la toate categoriile de vârstă. Originea sa 
şi etiologia sunt încă puţin cunoscute. Imagistica medicală, 
examenul direct al nazofaringelui şi al CAE sunt extrem de 
importante pentru diagnosticarea polipului.

Unicul tratament al polipului este cel chirurgical. Se reco-
mandă trepanaţia bulei timpanice pentru a putea îndepărta 
toate ţesuturi inflamatorii. Tracţiunea/avulsia este o metodă 
care permite îndepărtarea polipului de la nivelul nazofaringe-
lui sau al CAE. Complicaţiile sunt frecvente, mai ales în cazul 
trepanaţiei, dar de multe ori acestea sunt tranzitorii. 

Singurul care permite un diagnostic de certitudine este 
examenul histopatologic. Polipul se prezintă ca un ţesut 
conjunctiv lax, infiltrat de celule inflamatorii şi acoperit de 
un epiteliu de tip respirator.

Prognosticul este foarte bun după tratament, mai ales 
dacă se realizează şi trepanaţia (o mare parte din polipi au 
localizare mixtă - nazofarige + ureche). Dacă unicul tratament 
este tracţiunea/avulsia, recidivele sunt frecvente şi pot apărea 
după luni sau ani de la intervenţia chirurgicală.   n
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I. Definiţia bolii renale cronice
Boala renală cronică (BRC) este definită ca boală renală 

primară, ce evoluează deja de luni până la ani. Uneori este 
denumită şi insuficienţă renală cronică. În nefrologia din 
medicina umană există un sistem elaborat de stadializare, 
care asigură îndrumările necesare pentru un diagnostic, 
prognostic şi tratament adecvate. Recent, Societatea In-
ternaţională cu Interes Renal (IRIS) a introdus un sistem 
de stadializare pentru clasificarea BRC la pisici (şi câini), cu 
scopul de a facilita stadializarea bolii la pacienţii canini şi 
felini şi pentru a permite acordarea de recomandări bazate 
pe dovezi, pentru controlul fiecărei etape a bolii. 

BRC este una din cele mai frecvente şi importante boli 
ale pisicilor în vârstă. Într-adevăr, unii ar spune că este 
afecţiunea cel mai frecvent diagnosticată la pisicile de vârstă 
mijlocie şi bătrâne şi este prezentă la 10-30% dintre pisicile 
ce se prezintă în clinicile veterinare. Riscul de BRC creşte o 
dată cu vârsta: de 4-5 ori în cazul pisicilor de peste 10 ani şi 
de 20 de ori în cazul pisicilor în vârstă de peste 15 ani. 

BRC se caracterizează prin prezenţa leziunilor ireversi-
bile ale structurii rinichilor şi este, în general, considerată 
a fi progresivă, prin urmare, în cele din urmă determină 
moartea pisicii. Multe pisici, în stadiile incipiente ale bolii 
renale, pot fi asimptomatice (probabil datorită rezervei 
funcţionale mari a rinichilor) sau pot prezenta semne clinice 
nespecifice, discrete, confundate de multe ori de proprietarii 
lor cu manifestări ale bătrâneţii. Detectarea BRC în stadiile 
incipiente este importantă, astfel încât, pentru a încetini 
progresia bolii, să poată fi aplicate măsuri terapeutice adec-

vate. Având în vedere prevalenţa mare a BRC la pisicile în 
vârstă, se recomandă screening-ul de laborator. În stadiile 
următoare ale BRC, pisicile prezintă semne de polidipsie, 
poliurie, apetit redus, pierdere în greutate şi o blană dete-
riorată. Statutul nutriţional precar, rinichii de dimensiuni 
reduse, blana deteriorată, constatate în urma controlului 
medical, sunt toate dovezi ale cronicităţii.

II. Controlul BRC
La oameni, controlul BRC progresive include, de obicei, 

hemodializă şi transplant renal. Deşi aceste tratamente sunt 
disponibile şi pentru pisici, ele  nu sunt utilizate în mod obişnuit 
şi ridică evidente aspecte de natură etică. De aceea, terapia de 
bază o constituie controlul medical şi nutriţional, acestea fiind 
piatra de temelie a unui plan de tratament de succes. Măsuri 
terapeutice suplimentare pot fi necesare pentru a controla 
infecţiile tractului urinar, hipertensiunea arterială sistemică, 
anorexia, acidoza metabolică, hipokaliemia şi anemia. Planu-
rile de tratament şi monitorizare ale pisicilor cu BRC trebuie 
ajustate în funcţie de nevoile individuale ale pacientului, dar 
dieta este întotdeauna esenţială.

Controlul nutriţional  
al bolii renale cronice la pisici

Clémentine Jean-Philippe
European Scientific Communication Manager 

Nestlé PURINA Europe 
Dr Jo Stonehewer

P

Societatea Internaţională cu Interes Renal (IRIS) a dez-
voltat o clasificare în patru etape a bolii renale cronice 
(figura 1):
n  Stadiul 1 - Boală renală timpurie: boală renală/agresi-

uni, dar nu azotemie (creatinină serică <140 micromol/l). 
Capacitatea de filtrare glomerulară şi de concentrare a 
urinei pot fi reduse; 
n  Stadiul 2 - Insuficienţă renală timpurie: azotemie 

uşoară (creatinina serică 140-249 micromol/l), cu com-
plicaţii biochimice şi clinice timpurii/uşoare;
n  Stadiul 3 - Insuficienţă renală uremică: azotemie  

moderată (creatinină serică 250-439 micromol/l) şi pot 
fi prezente multe semne de complicaţii sistemice;
n  Stadiul 4 - Insuficienţă renală în stadiul final: 

azotemie severă (creatinină serică >440 micromol/l) 
şi risc crescut de a prezenta multe semne asociate com-
plicaţiilor sistemice şi crize uremice. 

A se vedea www.iris-kidney.com.



Stadializarea BRC:
Stadiul 1:
n Funcţie renală normală;
n Boală renală timpurie:
�  fără modificări biochimice. 
n Insuficienţă renală:
�  fără azotemie; scăderea RFG; 
�  capacitate slabă de concentrare a urinei. 
Stadiul 2: 
n Insuficienţă renală timpurie: azotemie uşoară; 
n  Neadaptarea poate duce la hiperparatirodism şi hipokaliemie. 
Stadiul 3: 
n  Insuficienţă renală uremică: azotemie moderată până la 

severă; 
n Sunt prezente semne sistemice.  
Stadiul 4: 
n Insuficienţă renală în stadiu terminal;
n  Creşterea riscului de semne clinice sistemice şi crize uremice.
A. Controlul nutriţional al BRC 
Controlul nutriţional al BRC are 2 obiective principale: înce-

tinirea progresiei bolii şi ajutarea ameliorării semnelor clinice, 
îmbunătăţind astfel calitatea vieţii. 

1. Încetinirea progresiei BRC 
Restricţia alimentară de fosfat (IRIS recomandă restricţia alimen-

tară de fosfat începând cu stadiul 2 al bolii renale). Principalul mod în 
care progresia BRC poate fi încetinită nutriţional este prin restricţio-
narea aportului de fosfor prin dietă. Dietele renale, precum PURINA 
VETERINARY DIETS® Feline NF, conţin niveluri restricţionate de 
fosfor, în scopul de a limita retenţia fosforului, hiperfosfatemia, 
hiperparatiroidismul secundar şi progresia bolii renale. Echilibrul 
fosfatului rezultă în mare parte din interacţiunea dintre aportul 
alimentar şi excreţia renală. La pisica sănătoasă, fosfatul ingerat 
este eliminat din sânge prin filtrare glomerulară şi apoi excreţia 
totală este ajustată prin modificarea reabsorbţiei la nivelul tubilor 
proximali. Pe măsură ce funcţia renală se alterează, rata de filtrare 
glomerulară (RFG) se reduce, ceea ce duce la reducerea excreţiei de 
fosfor prin urină. Prin urmare, absorbţia renală tubulară de fosfor 
scade într-o încercare de a compensa şi a menţine echilibrul fosforu-
lui. Totuşi, dacă aportul de fosfor continuă nemodificat, capacitatea 
de absorbţie renală va fi în curând depăşită şi apare retenţia de fosfor 
şi hiperfosfatemia. Deşi probabil că hiperfosfatemia nu cauzează 
semne clinice, poate favoriza hiperparatiroidismul secundar şi mi-
neralizarea renală, care sporeşte declinul progresiv al funcţiei renale. 
La pisici, limitarea nivelurilor de fosfat din dietă a fost demonstrat 
că limitează mineralizarea renală. Deoarece proteinele (carnea) 
reprezintă o sursă majoră de fosfat, este necesar, de obicei, să se 
limiteze conţinutul de proteine al dietei pentru a limita conţinutul 
de fosfat în dietă. 

2. Reducerea semnelor clinice ale BRC 
Semnele clinice de BRC, care au de obicei un impact negativ 

asupra calităţii vieţii unei pisici, includ greaţă şi vomă, asociate 
cu anorexie şi scăderea greutăţii corporale. Ameliorarea acestor 
semne clinice neplăcute şi îmbunătăţirea calităţii vieţii pisicii 
sunt esenţiale pentru controlul BRC. 

a. Restricţia de proteine (IRIS recomandă restricţia alimentară 
a proteinelor începând cu stadiul 3 al bolii renale). În trecut, accentul 
principal în managementul BRC s-a pus pe reducerea conţinutului 
de proteine al dietei, pornind de la premisa: cataboliţii proteinelor, 
reţinuţi din cauza insuficienţei excretorii, contribuie la semnele 
de uremie. Prin reducerea cantităţii de proteine în dietă (şi fiind 
siguri că proteinele din dietă sunt de foarte bună calitate şi extrem 
de digerabile), cantitatea de reziduuri proteice este redusă la mini-

mum. În prezent, este recunoscut faptul că reducerea conţinutului 
de proteine nu are un efect major asupra longevităţii în sine şi nu 
pare a încetini progresia bolii la pisici. Cu toate acestea, reducerea 
de proteinelor din dietă ameliorează semnele clinice ale uremiei şi 
de aceea se recomandă în stadiile 3 şi 4 ale BRC. Riscurile potenţiale 
ale restricţiei de proteine din dieta pisicii sunt considerabil mai 
mari decât la câine, pentru că pisicile nu au capacitatea de a scădea 
activitatea enzimelor hepatice asociate cu catabolismul proteic, chiar 
şi atunci când aportul de proteine este scăzut, de aceea ele prezintă 
un risc deosebit de malnutriţie de natură proteică. Prin urmare, se 
recomandă ca proteinele alimentare, la pisicile cu BRC, să nu fie 
restricţionate excesiv. Conţinutul proteic al PURINA VETERINARY 
DIETS® Feline NF este restricţionat moderat şi este de înaltă calitate, 
pentru a ajuta la reducerea formării de toxine uremice, evitând în 
acelaşi timp malnutriţie de natură proteică.

b. Potasiul (IRIS recomandă suplimentarea cu potasiu a pisicii 
prin dietă, în cazul în care are hipokaliemie, începând cu stadiul 2). 
Hipokaliemia este destul de obişnuită, în cazul pisicilor cu BRC, din 
cauza pierderilor renale excesive de potasiu. Semnele clinice includ 
slăbiciune musculară şi continuarea deteriorării renale (nefrită 
interstiţială şi fibroză). PURINA VETERINARY DIETS® Feline NF 
conţine supliment de citrat de potasiu pentru a răspunde nevoilor 
crescute de potasiu ale pisicii şi a reduce riscul de hipokaliemie. 

c. Echilibrul acido-bazic (IRIS recomandă controlul acidozei 
metabolice începând cu stadiul 2, în cazul în care în sânge bicar-
bonatul sau CO2 total <16 mmol/l). Pe măsură ce BRC progre-
sează, apare acidoza metabolică, din cauza producţiei deficitare 
de amoniac la nivel renal, excreţia redusă a ionilor de hidrogen 
şi a reabsorbţiei scăzute de bicarbonat. Consecinţele clinice ale 
acidozei metabolice includ: anorexie, greaţă, vomă, letargie, 
scăderea masei musculare şi malnutriţie. Acidoza metabolică 
cronică poate, de asemenea, favoriza la pisici echilibrul negativ 
al potasiului şi demineralizarea osoasă. Dietele non-acidifiante, 
precum PURINA VETERINARY DIETS® Feline NF, conţin citrat de 
potasiu, care ajută la reducerea riscului de acidoză şi a semnelor 
clinice neplăcute, asociate acesteia, în primele stadii ale BRC. 

3. Alţi nutrienţi ce trebuie luați în considerație 
a. Acizii graşi polinesaturaţi Omega-3 - la câinii cu BRC s-a 

dovedit că suplimentarea cu acizi graşi polinesaturaţi Omega-3 
(AGPN) este benefică pentru reducerea patologiei renale, îmbunătă-
ţirea funcţiei renale şi scăderea mortalităţii. Acest lucru se datorează, 
probabil, efectelor antiinflamatorii, antitrombotice şi antioxidante, 
precum şi reducerii hipertensiunii glomerulare arteriale. La pisici, 
AGPN Omega-3 sunt, de asemenea, consideraţi a fi renoprotectori - 
un studiu retrospectiv demonstrând creşterea ratei de supravieţuire 
a pisicilor cu BRC, hrănite cu o dietă bogată în AGPN Omega-3. 
PURINA VETERINARY DIETS® Feline NF conţine o sursă de AGPN 
Omega-3 pentru a ajuta la reducerea hipertensiunii arteriale glo-
merulare şi pentru a minimiza inflamaţia glomerulară.

b. Vitaminele B - vitaminele solubile în apă, precum vitamina 
B, se pierd în cantităţi crescute în BRC, ca urmare a diurezei. Nive-
lurile scăzute ale vitaminei B pot determina reducerea apetitului. 
Formula PURINA VETERINARY DIETS® Feline NF conţine supli-
ment de vitamine B pentru a ajuta la înlocuirea celor care se pierd 
şi, prin urmare, ajută la prevenirea deficienţei de vitamina B. 

c. Antioxidanţii - la pacienţii umani cu BRC s-a constatat 
creşterea producţiei de radicali liberi şi epuizarea antioxidanţilor, 
iar acestea pot contribui la progresia bolii. S-a demonstrat că, la 
oamenii cu BRC, suplimentarea dietei cu antioxidanţi, precum 
vitamina E, reduce stresul oxidativ. Într-un studiu mic, realizat pe 
pisici cu BRC (utilizând biomarkeri pentru deteriorarea oxidativă 
a ADN-ului) s-a arătat că suplimentarea cu vitamine antioxidante 



şi precursori vitaminici reduce semnificativ leziunile oxidative 
la pisicile cu BRC spontană. Prin urmare, suplimentarea dietei 
pisicilor cu BRC cu antioxidanţi poate avea beneficii clinice.

Nu frivol să spui că cea mai bună dietă pentru o pisică cu BRC este 
cea pe care el sau ea o va mânca! Chiar şi la cele mai bune timpuri, 
pisicile mănâncă ca să trăiască, mai degrabă decât trăiesc pentru a 
mânca. Dacă pisicilor li se oferă doar hrana care nu le place, ele nu 
o vor mânca, mai ales dacă nu se simt bine. Acest lucru va duce la 
malnutriţie, pierdere musculară şi caşexie. Este vital să se aleagă 
un regim alimentar conceput nu doar pentru a controla BRC, ci 
unul care este şi foarte gustos, precum PURINA VETERINARY 
DIETS®Feline NF. Există, de asemenea, câteva sfaturi utile care 
pot fi date proprietarilor atunci când se face tranziţia pisicii lor 
la o nouă dietă.

Sfaturi pentru trecerea cu succes a pisicilor cu BRC pe o nouă dietă 
1.  Schimbarea dietei ar trebui să se facă încet, mai degrabă decât brusc - Amestecaţi noua dietă cu vechea dietă a 

pisicii şi faceţi trecerea treptat, într-o perioadă de peste 3 săptămâni, dacă este posibil. 
2.  Nu încercaţi să introduceţi o nouă dietă, în timp ce pisica prezintă greaţă - înainte de introducerea noii diete, 

utilizaţi terapia cu fluide şi medicamente pentru a controla semnele clinice. 
3.  În general, utilizaţi aceeaşi formă de dietă cu care pacientul este obişnuit - (uscată sau conserve). 
4.  Luaţi în consideraţie potenţarea aromei hranei, dacă este necesar - fie încălziţi mâncarea (nu mai mult de tem-

peratura corpului, şi anume călduţă, conform standardelor umane) sau adăugaţi puţină sare sau apă de ton (apa din 
conservele de „ton în apă” - nu saramură). 

5.  Oferiţi porţii mici şi dese, mai degrabă decât câteva mese mari - aceasta ajută la creşterea aportului caloric, la 
pacienţii care au un apetit foarte scăzut. 

6.  Fiţi răbdători cu pacienţii - unele pisici vor avea nevoie să fie convinse cu răbdare şi chiar hrănite din  mână până să 
se obişnuiască cu noua dietă. 

7.  Nu amestecaţi medicamentele cu hrana - medicamentele pot modifica aroma hranei, determinând respingerea 
hranei. 

8.  Aveţi în vedere cauzele metabolice pentru refuzul hranei - înainte de a învinovăţi palatabilitatea dietei, evaluaţi 
dacă pisica este anorexică din cauza anemiei, gastritei uremice, deshidratării, acidozei metabolice, hipokaliemia sau 
hiperparatiroidismului secundar, majoritatea dintre acestea putând fi, de cele mai multe ori, controlate medical, prin 
terapia corespunzătoare.



Cum pot fi cel mai bine controlate pisicile cu BRC:
n palatabilitate crescută;
n fosfor restricţionat;
n supliment de potasiu;
n supliment de antioxidanţi;
n  proteine moderat restricţionate, dar de calitate foarte 

bună;
n  non-acidifiant, pentru a reduce riscul de acidoză;
n cu acizi graşi polinesaturaţi Omega-3.
Într-un studiu prospectiv, comparând pisicile cu BRC hrănite 

fie cu o „dietă normală” sau cu o „dietă renală” (fosfor scăzut, 
proteine restricţionate), cele hrănite cu dieta renală au supra-
vieţuit în mod semnificativ pentru mai mult timp.

Deşi BRC este ireversibilă şi progresivă, intervenţia ali-
mentară şi medicală corespunzătoare pot ajuta la: 
n  a limita afectarea suplimentară a rinichilor (de exemplu, 

în cazul în care o cauză de bază poate fi tratată); 
n  încetinirea progresiei bolii şi îmbunătăţirea semnifica-

tivă a supravieţuirii; 
n  modularea complicaţiilor care apar în urma BRC (de 

exemplu, hipertensiunea); 
n îmbunătăţirea calităţii vieţii pacientului.
B. Investigarea privind prevenirea BRC 
Rezultate incitante de noi cercetări au arătat că o combinaţie 

selectată de nutrienţi (cum ar fi antioxidanţi, acizi graşi poli-
nesaturaţi Omega-3 şi arginină) ar putea fi renoprotective la 
pisicile sănătoase, ajutând la susţinerea funcţiei renale şi la 
încetinirea procesului de îmbătrânire. Nestlé Purina a denu-
mit această combinaţie OPTIRENAL® şi a adăugat-o la toate 
produsele pentru pisici adulte. 

Antioxidanţii - vitaminele E, C şi beta-caroten au efecte 
protectoare asupra rinichilor. Neutralizarea radicalilor liberi 
din rinichi reduce lezarea celulară asociată cu oxidarea. 

AGPN Omega-3 cresc fluxul sangvin renal şi RFG şi ajută 
la reducerea inflamaţiilor.

Arginina joacă un rol central în ciclul ureei şi este un pre-
cursor al oxidului nitric (NO). Atât arginina, cât şi NO ajută la 
controlul tonusului vascular renal şi al fluxului renal sangvin 
şi ajută la menţinerea RFG. Arginina s-a dovedit a fi renopro-
tectoare la multe specii. 

În numai 6 săptămâni, pisicile hrănite cu o dietă care conţine 
OPTIRENAL ® au prezentat o reducere semnificativă a isopros-
tan din urină (marker oxidativ ce creşte în timpul bolii renale), 
comparativ cu grupul control, demonstrând în aceste condiţii 
efectul renoprotector al amestecului nutriţional.   n
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Acute renal failure  
and hydronephrosis  

in a cat with urethral spasm 
and unilateral ureter  

granuloma
Adrian Tănase 

DVM, GPCertEM&S, MRCVS 
Veterinary University  

Bucharest, Romania
This report describes the clinical manifestation, diagnosis and surgical intervention of a cat with a urethral 
spasm and ureter obstruction. A young spayed female cat was presented with neurological signs and 
distended urinary bladder, unable to urinate. The cat has had severe, life threatening systemic clinical 
signs due to accumulation of uremic toxins accompanied by electrolyte and acid-base imbalance. She 
underwent aggressive emergency management and stabilization. Subsequently she developed left sided 
hydronephrosis and hydroureter, thus further imaging of her urinary tract as antegrade pyelogram and 
retrograde urethrocystogram were performed, indicating unilateral ureter obstruction. Exploratory laparatomy 
was performed and left sided nephrectomy procedure elected. A good prognosis was given post surgery.
Keywords: obstruction, renal, urethral obstruction, urethral granuloma

Abstract

Introduction
Urethral obstruction is very uncommon in young, fe-

male cats, but regardless of gender predisposition and 
the underlying causes, it represents a genuine emergency 
which requires critical assessment and prompt action. 
With proper medical management, despite its life threa-
tening nature, in many studies, the survival rate was high, 
ranging from 91.1% to 94.2% (Gilad S. and others 2011) 
Clients should be warned about reoccurrence, renal failure 
and the possibility of surgical intervention. 

Amnesis
A 1 year and 10 months old Abyssinian spayed female, 

with indoor-outdoor access, weighing 3kg, was presented 
to our emergency service because of progressive signs of 
lethargy and inappetence for the last two days. The owner 
noticed in the last 12 hours that her cat started to retch 
and vomit white foamy liquid and had diarrhea. In the last 
hours of the evening, cat was straining to urinate, started 
to shake and walk unsteady. The owner also commended 
that the cat tends to eat plants and grass and they have 
lilies at home. 

Clinical examination
On presentation, the cat was in a semicomatose state, 

generalized twitching, pupillary light reflex (PLR) and 
menace reflex being present, eyes sunken into orbits, 
skin turgor 5 seconds, mucous membrane (MM) pale, 
capillary refill time (CRT) was hard to be accurately seen. 
Heart rate (HR) was 70 beats/minute, temperature (t) 

was 34.2 C and extremities were cold. Respiratory rate 
(RR) was shallow and rapid 60 breaths/minute. On chest 
auscultation, normal lung sounds. 

Abdominal palpation revealed distended, firm and 
globulous urinary bladder which could not be expressed 
in 3 forceful, consecutive attempts. Femoral pulses were 
weak and filiform.

Based on the history and visually distinctive clinical fea-
tures a presumptive diagnosis of urethral obstruction with 
subsequent acute, systemic disturbances was made.

Diagnostic techniques and Emergency 
treatment 

Emergency management commenced with delivery of 
high free flow oxygen due to hypovolaemic shock and 
subsequent decreased tissue perfusion and implicit de-
creased oxygenation.

Under patient beddings a heating pad was placed 
and ultrasound guided cystocentesis was initiated in 
order to decrease intravesical pressure and by impli-
cation hydrostatic pressure within the urinary system 
allowing recommencing of glomerular filtration, along 
with a safety and aseptic method of urine collection 
for culture and sensitivity tests. 110 ml of bloody 
urine were collected. No sediment could be seen on 
ultrasonography, (300 S Pandion Vet, Pie Medical, 
Philipsweg 1,. 6227. AJ Maastricht, the Netherland). 
Intravenous (IV) access was established in cephalic 
vein. Blood was collected from jugular vein on Ethyle-
nediaminetetraacetic acid (EDTA) for complete blood 
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count (CBC) using an automatic impedance cell analyser 
(Abaxis Vetscan HMII, USA) and on heparinized tubes 
for serum chemistry, performed using a wet chemistry 
auto-analyser (Synermed IR202/b series, USA) and for 
electrolytes and blood gases using a handheld blood 
gas analyzer (i-STAT, Heska Corporation, Fort Collins, 
Colorado, USA) using the CG8+ cartridge. Indirect 
blood pressure using an oscillometric method was 
done, (petMAP Ramsey Medical INC, USA) resulting 
in a systolic blood pressure (SBP) of 110mmHg, mean 
blood pressure (MAP) of 80mmHg and diastolic blood 
pressure of 60mmHg. Oscillometric methods tend to 
overestimate SBP and underestimate DBP (Maheswaran 
et al.1988; Manolio et al.1988), thus the patient was 
considered hypotensive.

As the patient was hypotensive, hypovolemic and very 
likely had poor cardiac output secondary to bradycar-
dia and possible acidemia, compound sodium lactate 
(Hartmann’s) IV fluid therapy was instituted at a bolus 
rate of 10 ml/kg over 20 minutes, initially, with a view to 
reassess HR, RR, CRT, MM and pulse quality. Hartmann’s 
solution was chosen, although contains small amounts of 
potassium as is unlikely to have a clinical impact on the 
patient, in comparison to the dilution produced by fluid 
administration and in correlation with a correct medical 
management.

Also a very likely acid-base disturbance would be cor-
rected more rapidly in comparison to crystalloid solution 
(0.9% NaCl) (Lesley G. and Amanda B. 2010).

Four leads from a portable electrocardiograph (ECG) 
monitor (Silogic EC-60, Silogic Design Ltd., Pennsylva-
nia, USA) were then placed with alligator clips and 70% 
isopropyl alcohol added for moistening. Unfortunately 
the quality of readings was variable and often poor, but 
widened QRS complexes and peaked T waves could be 
seen on intermittent bases.

Serum biochemistry revealed marked azotemia (urea) 
BUN 83, reference interval (RI) 2.7-9.3 mmol/L; crea-
tinine 1120, RI 0-150µmmol/L; hyperphosphataemia 
(phosphate) 3.52, RI 0.90-3.30mmol/L; total protein 
(TP) 90, RI 53-77g/L; amylase 1821, RI 500-1500 U/L), 
total hypocalcaemia (calcium) Ca 1.8 RI 2.0-3.0 mmol/L, 
Glucose (Glu) 6.7 RI 4.0-7.0mmol/L.

Electrolytes and blood gases analysis revealed hypona-
trimia (Na) 137 RI 147-162mmol/L, severe hyperkalemia 
(K) >9 RI 2.9-4.2mmol/L, ionized hypocalcaemia (iCa) 0.69 
RI 1.2-1.32mmol/L, decreased PH 6.988 RI 7.25-7.45, in-
creased bicarbonate (HCO3) 9.0 RI 25-30mmol/L, carbon 
dioxide partial pressure (PCO2) 32.0 RI 36-46mmHg, base 
excess (BE) -21 RI (-5)-(+2). 

Hematology revealed slightly increased granulocytes 
percentage (GR 91.9 RI 35-80%).

For urinalysis reagent strips were used (Siemens Mul-
tistix SG) and hand refractometer (HR-200ATC, AFAB 
Enterprises, USA) for specific gravity (SG). Test revealed 
proteinuria ++++, PH 7.5, blood ++++, glucose +, SG 
1.060+.

 In light of these findings, intravenous calcium glu-
conate (CaGl) at a dose of 1.5ml/Kg of a solution 10% 

(CaGl 10%, 2.2mmolCa in 10ml, Hameln pharmaceu-
ticals Ltd, Gloucester,UK) was slowly given in order to 
antagonize the effects of hyperkalemia on myocardial 
conduction and excitability, improving the cardiac 
rhythm. Also, IV regular insulin (Hypurin Bovine Neu-
tral 100IU/ml, CP Pharmaceuticals Ltd, Wrexham, UK) 
at a dose of 0.5IU/kg was given followed by 1ml/kg of 
50% dextrose solution (25g in 50 ml IV infusion50% 
w/v Hameln pharmaceuticals Ltd, Gloucester,UK) to 
lower serum potassium concentration by driving po-
tassium back into cells along with glucose. Glucose 
was added to IV fluids to prevent hypoglycemia (5% 
concentration). 

Every 20 minutes all clinical parameters were assessed 
and every 40 minutes electrolytes and acid-base status 
was evaluated. Gradually MM color started to change 
becoming pale-pink and CRT could be evident and was 
around 2.5 seconds, HR increased to 100 beats/minu-
te and t was 36.5 C 1 hour post hospital admittance, 
SBP was registered at 135mmHg, natrium (Na 147 RI 
147-162mmol/L), kalium (K 7.6 RI 2.9-4.2mmol/L), 
PH 7.0118 RI 7.25-7.45, BE -20 RI (-5)-(+2), ionized 
calcium (iCa 1.35 RI 1.2-1.32mmol/L) and tachypnoea 
(40 breaths/minute) improved. HCO3, PCO2 values 
persisted. After 1 hour the urinary bladder was able to 

Reclamă PV5(4)0404 
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be expressed. Hartmann’s rate was reduced to 6ml/kg 
after 2 and half boluses. Mental status improved and 
generalized twitching episodes stopped, femoral pulses 
became stronger. , IV regular insulin (Hypurin Bovine 
Neutral) at a dose of 0.25IU/kg was given followed by 
0.5ml/kg of 50% dextrose solution. Glucose always 
had a peak, post administration and came gradually 
down 40 minutes after, thus using a glucometre (Alpha 
TRACK, Abbott Laboratories Inc, USA), glucose was 
measured twice hourly.  3 hours after the commen-
cing of treatment, cat urinated by herself once and 
potassium values decreased to 5 RI 2.9-4.2mmol/L. 
At this stage 2 lateral radiographs projection where 
taken (Roentgen 501, G. E. C. Medical). Radiographs 
revealed 2 enlarged kidneys, right kidney measuring 

4.6 cm and left kidney 5.2cm where average kidney’s 
size in cats is 3.7 cm (Figure 1); the second lumbar 
vertebra body measures 1.5cm. There were no visible 
mineral opacities within the urinary tract.

12 hours after treatment was commenced lactate was 
1.57 RI 0.5-2.7 mmol/L, BUN 32.3 RI 2.7-9.3 mmol/L; 
creatinine 401, RI 0-150µmmol/L; PH 7.109 (7.25-7.4), 
HCO3 17.6 RI 25-30mmol/L, BE -9 RI (-5)-(+2).  36 
hours post emergency treatment initiation all clinical 
parameters and blood tests were normalized and the 
cat had very good appetite, was bright and responsi-
ve. Bloods and clinical parameters monitoring for the 
next 24 hours did not revealed any abnormalities. At 
this stage considering that she is stable to undergo 
general anesthesia, computer tomography (CT) scan 
was suggested to the owner as further investigation 
for acute renal failure (ARF). Owner decided to take 
the cat home and not to pursue any other investigation 
therefore she was discharged from the hospital. Later 
on urine culture came back as negative. Six days later 
she was presenting back to the emergency service 
having as chief complaints, lethargy, retching and 
coughing. This time, the only abnormality on clinical 
examination was a large, very prominent and firm 
left kidney and there were no abnormalities on blood 
and urine tests. Ultrasound of the abdomen was per-
formed and revealed severe left sided hydronephrosis 
and hydroureter (Figure 2). There was a rim of normal 
parenchyma visible. The hydroureter could be followed 
caudally before abruptly ending; no mineral opacity 
identified at this level.

Radiographs revealed left sided renomegaly but 
no opacification. The main differential diagnosis for 
unilateral hydronephrosis is obstruction related but 
pyelonephrites is also possible. Ureteric obstruction 
could be cause of accidental surgical ligation during 

urologie

Figure 1

Figure 2. Hydonephrosis of the left kidney
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Figure 3. Right abdominal projection; left sided antegrade pyelogram with proximal dilated ureter and distal occlusion

ovariohysterectomy, uretrolithiasis, neoplasia, stric-
ture formation and congenital defects (David W. 2010) 
Cat’s previous azotemia may have been renal or post 
renal in origin, but either way right kidney has to 
have been functionally affected. Post renal cause 
can include urethral obstruction, bilateral ureteric 
obstruction or unilateral obstruction with a solitary 
functional kidney or urinary tract rupture. Previously 
she had a firm and distended urinary bladder that 
could not be expressed which could denote urethral 
spasm, however, urethral obstruction in female cats 
is uncommon and if azotemia was indeed post renal 
then right sided ureterlithiasis would be most likely. 
If her azotemia was renal then the main differentials 
would be severe hypoperfusion as prolonged prerenal 
hypoperfusion can lead to intrinsic renal failure, pye-
lonephritis and toxin ingestion, especially with the 
possible exposure to lilies. At this stage the cat had 
normal renal function and therefore was referred to 
a colleague for left sided antegrade pyelogram (Figure 
3) and retrograde urethrocystogram (Figure 4). If 
complete left sided ureteric obstruction is present, 
unilateral nephrectomy is to be performed, in our 
clinic; if there is a partial ureteric obstruction; refer-
ral was to be considered for neoureterocystotomy.  
Radiographically, post  positive contrast media (CM) 
administration, the proximal left ureter was found 
to be dilated and tortuous and could be followed for 
approximately 5 cm before ending abruptly. After 15 

minutes the CM was not seen to advance any further 
in the ureter. Based on the clinical presentation with 
possibility of urethral obstruction retrograde ure-
thrcystoogram was done. It revealed no strictures, 
obstruction or other malformations.

Exploratory laparatomy was performed in the same 
day and examination of the abdomen revealed an en-
larged left kidney with dilated proximal ureter which 
stopped at the level of a 2mm granuloma which was 
at the level of the mid to distal ureter. At this level the 
suspensory ligament of the excised ovary was attached 
to the ureter. A left nephrectomy was performed and 
the vein and artery were ligated separately using two 
3/0 polydioxanone (PDS) ligature sutures. The ureter 
was double ligated at the level of the urinary bladder. 
Cat recovered uneventfully from anesthesia and sub-
sequently from surgery. She was discharged from the 
hospital on oral potentiated Amoxicilin 12.5 mg/kg 
(Synulox 50 mg, Pfizer Laboratories (Pty) Ltd)

Histopathology of the kidney revealed extensive fibrosis 
of the renal pelvis.

Right abdominal projection depicting distal ureter ob-
struction and retrograde urethrocystogram demonstrating 
good urethral passage

Discussion
In this report was described a challenging common 

emergency with clinical signs and medical approaches 
similar to those in previously reported studies. 
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Our female cat patient has presented with dis-
tended urinary bladder difficult to express, most 
likely due to pain and urethral spasm; underwent 
emergency treatment and finally was diagnosed 
with hydronephrosis and hydroureter due to a uni-
lateral ureter obstruction, caused most likely as an 
unfortunate complication post ovariohysterectomy 
(OHT) surgery. Because the ureters run so close 
to the uterine horns, it is theoretically possible, 
extremely rare, that suspensory ligament to attach 
itself to the ureter in such a way to develop scarring 
and narrowing of the ureter lumen and ultimately 
occlusion.

Abyssinian cats are reported to have a predisposition 
to developing congenital renal defects and diseases as 
renal amyloidosis and familial amyloidosis, also ARF 
and bacterial urinary tract infections, therefore a breed 
predisposition could be a contributing factor to her 
acute clinical signs presentation. 

OHT surgery was done 3 months prior to cat’s 
presentation to the emergency service. No pre-an-
esthetic blood screening test was done to detect mild, 
sub-clinical, congenital renal diseases that might be 
exacerbated by surgery and no intravenous fluids 
were administered during the surgery. Meloxicam 
0.2mg/kg (Metacam 10ml, 2mg/ml Boehringer In-
gelneim) was given as anti-inflammatory, playing a 
pain relief role. 

Nevertheless, the acute episode was due to a sharp 
reduction in the Glomerular Filtration Rate (GFR), 
impaired tubular function and renal blood flow as a 
consequence of the increasing hydrostatic pressure 
up to the level of Baumann’s space, opposing the main 
force for filtration, the capillary hydrostatic pressure 
and consequently leading to accumulation of nitrogen 
waste products and decreased excretion of potassium 
and hydrogen ion. The latest, led to metabolic acidosis 
with its consequences: cardiac arrhythmias, decreased 
myocardial function and nervous system depression, 

whereas hyperkalemia caused neuromuscular cell mem-
brane depolarization with impairment of excitation 
and conduction (Ettinger J S. and Feldman C.E, 2000), 
especially with respect to cardiac function, causing 
profound bradycardia, predisposing the patient to 
circulatory shock. Ionized hypocalcaemia was likely 
a consequence of phosphorus accumulation which 
led to increased excitability of neuromuscular tissue 
triggering generalized twitching. Metabolic acidosis, 
along with low iCa concentrations, may enhance hyper-
kalemic cardiotoxicity, impair cardiac contractility, 
and enhance venoconstriction. Alkalization therapy 
was done gradually with caution, Hartmann’s alone 
was preferred in face of usage of sodium hydrogen 
carbonate(NaHCO3), IV solution which increases PH 
quite rapidly and more calcium binds to negatively 
charged proteins, potentially lowering the concentra-
tion of ionized calcium further.

In conclusion, changes in one parameter do not occur 
in isolation and thus emergency medical management 
is not limited to one specific protocol.  Urinary obstruc-
tion has numerous systemic signs and a constellation 
of pathophysiological mechanisms which should be 
addressed in intercorrelation based on a solid knowled-
ge of veterinary physiology.   n
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The term syndrome Urology rhinotracheitis (SUF) describes, 
in fact, a variety of pathological conditions found in 
domestic cats and characterized by hematuria, strangurie, 
polakisurie, dysuria, as well as varying degrees of urethral 
obstruction channel. Relatively uniform symptoms, 
despite a variety etiological, can be explained by the 
fact that urinary respond to a limited and predictable 
range of nosological factors. Diagnosis of feline urologic 
syndrome, urethral obstruction that is easy to establish 
the history and symptoms, more difficult is finding 
the cause behind the occurrence of this syndrome.
Keywords: urologic felin syndrome, urolit, cystitis

Termenul de sindrom urologic felin (SUF) descrie, de fapt, o 
varietate de stări patologice întâlnite la pisicile domestice şi 
caracterizate prin hematurie, strangurie, polakisurie, disurie, 
precum şi prin grade variabile de obstrucţie a canalului uretral. 
Relativa uniformitate simptomatologică, în pofida unei mari 
varietăţi etiologice, poate fi explicată prin faptul că aparatul 
urinar răspunde în mod limitat şi predictibil la o gamă largă 
de factori nosologici. Diagnosticul de sindrom urologic 
felin, respectiv de obstrucţie uretrală, este uşor de stabilit 
pe baza anamnezei şi a simptomatologiei; mai dificilă este 
descoperirea cauzei care stă la baza apariţiei acestui sindrom.
Cuvinte-cheie: sindrom urologic felin, urolit, cistită

Abstract Rezumat

Termenul de sindrom urologic felin (SUF) descrie, de 
fapt, o varietate de stări patologice întâlnite la pisicile 
domestice şi caracterizate prin hematurie, strangurie, 
polakisurie, disurie, precum şi prin grade variabile de 
obstrucţie a canalului uretral.

Relativa uniformitate simptomatologică, în pofida unei 
mari varietăţi etiologice, poate fi explicată prin faptul că 
aparatul urinar răspunde în mod limitat şi predictibil la 
o gamă largă de factori nosologici(4).

Etiopatogeneză
Cauzele principale ale sindromului urologic felin sunt, 

în ordinea descrescătoare a frecvenţei:
n  cristaluria abundentă, ce duce la apariţia microli-

tiazei;
n  infecţiile urinare recurente (virusul sinciţial felin, her-

pesvirusul bovin de tip 4, bacterii - în special E. Coli şi 
Proteus etc.);
n cistita idiopatică;
n  în ceea ce priveşte implicarea orhidectomiei ca fac-

tor favorizant al SUF, aceasta este mai mult decât 
discutabilă.

Obstrucţia uretrală apare în aproximativ 22% din cazu-
rile de SUF şi reprezintă principala cauză de mortalitate 
în această afecţiune(4).

Din cauza lungimii şi îngustimii uretrei, la mascul frec-
venţa obstrucţiilor este semnificativ mai mare decât la 
femelă, deşi, metabolic vorbind, nu există nici o predispo-
ziţie legată de sex. La masculii castraţi înainte de atingerea 
maturităţii corporale, este posibil ca uretra infantilă să 
favorizeze într-o mai mare măsură obstrucţiile, compara-
tiv cu cei necastraţi sau cu cei la care orhidectomia a fost 
practicată după vârsta de 1 an.

În ceea ce priveşte patogeneza obstrucţiei uretrale, 
multă vreme s-a crezut că aceasta apare numai atunci când 
un factor mecanic (calcul, dop de fibrină, strictură) obtu-
rează uretra. La ora actuală, se ştie că spasmul şi edemul 
periuretral pot juca un rol cel puţin la fel de important 
în apariţia obstrucţiei(2).

Aceste condiţii sunt îndeplinite în cazul cistitei idiopatice: 
proces inflamator steril, ce apare pe fondul unui dezechilibru 
neuro-vegetativ generat, de regulă, de situaţii stresante 
(transport, apariţia unei persoane sau a unui animal străin 
în casă, probleme de dominanţă etc.). În urma acestui dez-
echilibru, apar tulburări circulatorii la nivelul căilor urinare 
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joase, soldate cu eliberarea de mediatori ai inflamaţiei (pros-
taglandine, bradikinine, tromboxani etc.) care generează 
edem, spasm al musculaturii netede şi durere, consecinţa 
fiind obstrucţia uretrală şi apariţia globului vezical.

Obstrucţia uretrală completă determină creşterea exage-
rată a presiunii intravezicale, până la apariţia fenomenelor 
de necroză a mucoasei. Creşterea presiunii va afecta apoi 
ureterele, bazinetele, nefronii, până când rata de filtrare 
glomerulară (RFG) va fi zero, moment în care animalul 
se va afla în blocaj renal(3).

Aceste fenomene apar la 24-48 de ore de la obstruc-
ţia uretrală completă, ducând la acumularea în exces a 
ureei, creatininei, fosforului, potasiului şi a ionilor de 
hidrogen.

Uremia determină depresie, vomă, anorexie, deshidrata-
re, hipotermie şi atât de caracteristica halenă uremică.

Hiperkaliemia este considerată modificarea umorală 
cea mai severă, din cauza efectelor sale asupra cordului, 
putând determina stop cardiac.

Excesul de fosfor poate fi responsabil de apariţia aşa-
numitului hiperparatiroidism secundar, iar acidoza me-
tabolică, datorată creşterii concentraţiei ionilor de hidro-
gen, favorizează denaturarea proteinelor plasmatice şi, 
consecutiv, disfuncţii enzimatice.

Tablou clinic
Cel mai adesea, animalul este prezentat la medic, de-

oarece petrece mult timp în litieră, fără să urineze, sau 
producând urină cu tentă hemoragică în cantităţi reduse. 
Vocalizarea este intensă şi sugerează disconfort.

De cele mai multe ori, proprietarul nu ştie dacă este 
vorba de obstrucţie uretrală sau de o simplă cistită, cu 
excepţia cazurilor în care situaţia se repetă.

La palparea abdominală se sesizează distensia exagerată 
a vezicii urinare, însoţită de modificări mai mult sau mai 
puţin severe ale stării generale.

Uneori, la palparea porţiunii libere a penisului, se poate 
simţi calculul care obturează uretra distală. Vârful pe-
nisului poate fi iritat, uneori chiar necrozat, din cauza 
linsului excesiv.

Simptomatologia variază semnificativ, în funcţie de 
momentul prezentării animalului la medicul veterinar:
n  dacă prezentarea s-a făcut la scurt timp după obstruc-

ţia completă a uretrei, pacientul se află într-o stare 
clinică bună, este normotermic, singurul simptom 
fiind distensia exagerată a vezicii urinare(4);
n  dacă animalul este adus la clinică la mai mult de 24 de 

ore de la blocajul uretral, acesta prezintă simptomele 
intoxicaţiei uremice: letargie, vomă, halenă uremică, 
hipotermie, bradicardie. Deoarece aceste simptome 
sunt, în mod evident, nespecifice, este de preferat ca 
obstrucţia uretrală să fie inclusă pe lista de diagnostice 
diferenţiale la ORICE motan bolnav!

Prezenţa bradicardiei la un animal aflat în stare şoc trebuie 
sistematic asociată cu hiperkaliemia, deoarece răspunsul 
normal al organismului într-o atare situaţie ar fi trebuit să 
fie tahicardia (deşi pisicile în şoc septic sau cele cu insufici-
enţă cardiacă congestivă severă pot fi şi ele bradicardice!). 
După unii autori, asocierea bradicardiei (sub 140 bpm) cu 

hipotermia (sub 36oC) este predictivă în proporţie de 98% 
pentru o hiperkaliemie de peste 8 mEq/ml(2)!

Diagnostic
Diagnosticul de sindrom urologic felin, respectiv de 

obstrucţie uretrală, este uşor de stabilit pe baza anamnezei 
şi a simptomatologiei; mai dificilă este descoperirea cauzei 
care stă la baza apariţiei acestui sindrom.

Diagnosticul diferenţial în SUF ar trebui să includă:
n  tulburări metabolice ce duc la apariţia diferitelor 

tipuri de uroliţi şi/sau cilindri;
n  cistite infecţioase (virale, bacteriene) sau parazitare;
n  cistită idiopatică;
n  traumatisme ale bazinului şi/sau ale penisului;
n  tulburări neurologice (spasm uretral, atonie vezicală 

primară sau secundară);
n  probleme iatrogene (cateterism uretral defectuos, 

deşirări uretrale, stenoze post-uretrostomă);
n  blocaje prin tumori (benigne sau maligne);
n  anomalii morfologice (intersexualitatea);
n  semnele clinice pot fi confundate cu constipaţia (pal-

paţie!).
Pentru stabilirea unui diagnostic corect şi complet, pe 

lângă anamneză şi examen clinic, se poate recurge la o 
serie de examene paraclinice:

Reclamă PV5(4)0416 
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n ecografia abdominală bidimensională(1);
n  examenul de urină (sumar, sediment +/- examen 

citologic, urocultură);
n biochimia serică;
n radiografia simplă sau cu dublu contrast.
În vederea efectuării examenului de urină, se poate 

recurge la următoarele modalităţi de recoltare:
n recoltarea în urma micţiunii spontane;
n compresiunea abdominală manuală;
n cateterismul uretral;
n cistocenteza.
Recoltarea în urma micţiunii spontane prezintă avan-

tajul major de a fi cea mai puţin stresantă pentru animal 
şi, implicit, şi pentru proprietarul acestuia. Prezintă însă 
inconvenientul de a putea fi utilizată numai la motanii 
care nu prezintă obstrucţie uretrală sau după deblocare. 
În plus, urina astfel obţinută este contaminată şi NU se 
pretează pentru urocultură.

Pentru facilitarea recoltării urinei prin această metodă, 
se poate utiliza cu bune rezultate produsul MEDICAT. 
Acesta este un nisip hidrofob, cu care se înlocuieşte litiera 
normală atunci când se doreşte recoltarea unei probe de 
urină.

Compresiunea abdominală manuală este, de asemenea, 
o metodă de recoltare non-invazivă, care permite recol-
tarea unei probe similare din punct de vedere calitativ cu 
cea obţinută în urma micţiunii spontane. Dezavantajul 
metodei este legat de riscul de producere a unei rupturi 
a vezicii urinare, mai ales dacă distensia acesteia este 
importantă (blocaj uretral mai vechi de 24 de ore).

Cateterismul uretral are avantajul de a fi în acelaşi timp o 
metodă de diagnostic şi una terapeutică (permite înlăturarea 
obstrucţiei uretrale). Urina astfel obţinută este mai puţin 
contaminată bacterian. Pentru a evita traumatizarea uretrei, 
frecvent este necesară tranchilizarea animalului, ceea ce, în 
anumite cazuri, poate constitui un dezavantaj(2).

Cistocenteza este metoda de elecţie pentru obţinerea 
unei probe de urină în condiţii de sterilitate absolută, în 
vederea examenului bacteriologic; de asemenea, permite 
decomprimarea vezicii urinare în situaţiile în care catete-
rizarea uretrei este imposibilă.

Ca dezavantaje, se poate aminti faptul că este o mano-
peră invazivă, adesea percepută negativ de proprietar; 
dacă este efectuată incorect, poate duce la deşirări ale 
peretelui vezical, hematoame şi uroperitoneu.

Tratament
Terapia SUF trebuie instituită diferenţiat, în funcţie 

starea pacientului. Cei cu obstrucţie uretrală recentă şi cu 
stare generală bună pot fi trataţi ambulatoriu, în timp ce 
motanii cu semne de sindrom uremic ar trebui internaţi 
şi monitorizaţi 48-72 de ore(3).

În situaţia unui animal aflat într-o stare generală bună, 
un posibil algoritm diagnostic şi terapeutic în acelaşi timp 
ar putea fi următorul:
n  tranchilizare, urmată de cateterism uretral şi efectu-

area examenului complet de urină;
n  cateterul uretral poate fi suturat la perineu şi lăsat 

pe loc 24-48 de ore, pentru efectuarea de lavaje 

cu soluţie fiziologică călduţă (de evitat albastrul 
de metilen!);

n  administrare de soluţii perfuzabile izotonice în doze 
de întreţinere (6-10 ml/kg/oră) şi de antibiotice cu 
spectru larg (fluoroquinolone-ATENŢIE la enro-
floxacin la pisică!, amoxicilină cu acid clavulanic, 
sulfamide potenţate, cefalosporine de generaţia a 
II-a sau a III-a);
n  recoltarea de sânge pentru biochimie serică (uree, 

creatinină, potasiu, fosfor, glucoză) şi modificarea tra-
tamentului în funcţie de valorile acestor parametri;
n  recomandarea unei diete şi/sau medicaţii, în funcţie de 

pH-ul urinar şi de natura cristaluriei descoperite;
n  verificarea periodică, la intervale de 1-3 luni, a pH-

ului şi sedimentului urinar, în scopul prevenirii re-
cidivelor.

Dacă animalul este prezentat la clinică cu starea generală 
alterată, cu o obstrucţie uretrală mai veche de 24 de ore, 
atunci algoritmul de diagnostic-tratament se modifică 
după cum urmează 
n  fluidoterapie agresivă, la doze anti-şoc (50-70 ml/kg/

oră), începută chiar înainte de deblocarea uretrei;
n  antibioterapie cu spectru larg, administrată pe cale 

intravenoasă;
n  încălzirea pacientului (pernă electrică, sticle cu apă 

caldă, aerotermă, foehn);
n  efectuarea unui EKG - în caz de hiperkaliemie se 

constată interval P-R prelungit, unde P diminuate sau 
absente, complexe QRS lărgite, unda T adâncă;
n  biochimie serică: uree, creatinină, potasiu, fosfor, 

glucoză;
n  tratamentul hiperkaliemiei: gluconat de calciu 10% 

(protector cardiac), glucoză 5-10% şi/sau bicarbonat 
de sodiu 24% (facilitează pătrunderea intracelulară 
a potasiului);
n  cateterism uretral, de preferat fără anestezie, urmat 

de golirea vezicii urinare şi de lavaj cu soluţie fiziolo-
gică uşor încălzită (ajută şi la creşterea temperaturii 
corporale);
n  în caz de cateterizare imposibilă, cistocenteză cu ac 

22G, oblic cranio-caudal, antepubian.
Mici “trucuri” utile:
n  masajul penisului cu un gel cu lidocaină şi chiar ma-

sajul transrectal al uretrei intrapelvine pot facilita 
cateterismul uretral;
n  hidropulsia retrogradă presupune introducerea prin 

cateterul “open end” a unui amestec de gel steril cu 
lidocaină 2% în proporţie de 1:1. Amestecul se intro-
duce cu presiune moderată, intermitent cu masajul 
uretral.

În toate cazurile în care metodele de deblocare uretrală 
nu sunt încununate de succes, soluţia radicală şi benefică 
în acelaşi timp rămâne uretrostoma perineală, iar în caz 
de eşec al acesteia, uretrostoma antepubiană.

Managementul durerii este un aspect important, ade-
sea trecut cu vederea. Se recomandă administrarea timp 
de 48-72 de ore după deblocare a butorphanolului sau a 
antiinflamatoarelor nesteroidiene - AINS (cu precauţie 
la pisică!).
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Monitorizarea kaliemiei şi a output-ului urinar sunt 
esenţiale, deoarece poate apărea diureză excesivă post-
dezobstruare, însoţită şi de hipokaliemie.

Managementul nutriţional
Din fericire, există la ora actuală pe piaţă diete de bună 

calitate, care, judicios administrate, diminuează semni-
ficativ incidenţa SUF în rândul populaţiei feline. De ase-
menea, se poate recurge la medicaţie, care, administrată 
concomitent cu o hrană normală (în cazul în care animalul 
nu consumă dieta), ajută la solubilizarea anumitor tipuri 
de cristale.

Struviţii (fosfaţii amoniaco-magnezieni):
n  hrană normală asociată unui acidifiant urinar (Me-

tionină cpr., Methigel, Uropet);
n  Hill’s s/d sau Royal Canin High Dilution pentru dizolva-

re, apoi Hill’s c/d (sau w/d pentru pisicile obeze), Royal 
Canin Urinary s/o sau Purina Urinary UR st/ox pentru 
prevenirea recurenţei;
n  NU se recomandă asocierea unei diete specifice cu 

un acidifiant urinar, din cauza riscului de acidifiere 
excesivă a urinei şi de creştere consecutivă a riscului 
de apariţie a cristalelor de uraţi.

Oxalatul de calciu:
n  din păcate, nu beneficiază de diete pentru solubilizare, 

dar pot fi utilizate Hill’s x/d, Royal Canin Urinary 

s/o sau Purina Urinary UR st/ox pentru prevenirea 
recurenţei;
n  dieta x-d de la Hill’s se pare că este benefică şi în ma-

nagementul pe termen lung al cistitei idiopatice.
Uraţii şi acidul uric:
n  hrană normală asociată unui tratament pe bază de 

allopurinol (Milurit);
n  Hill’s k/d, Royal Canin Renal şi Hypoallergenic Feline şi 

Purina Renal Function NF pentru solubilizare şi preve-
nirea recurenţei.

În toate cazurile, este necesar să se asigure un aport 
hidric „ad libitum”. De asemenea, după 1-3 luni de la 
instituirea dietei, se impune o nouă analiză de urină, 
pentru a verifica pH-ul urinar, precum şi evoluţia cris-
taluriei şi pentru a modifica dieta şi/sau medicaţia în 
consecinţă.   n
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The neoplastic proliferation of mast cell (mast cell tumor) 
is the most common cutaneos tumor in the dog. Sistemic 
forms of the disease often are referred to as mastocytosis. 
Disease severity is on three levels of evolution: low grade 
- well differentiated cells, good prognosis; intermediate 
grade; high grade - undifferentiated cells - involves a 
serious development, often with metastasis in viscera 
and a grave prognosis. Treatment of the condition 
imposed is determined by histological examination 
preparation obtained after excision of skin formation 
and involves both radiation treatment, and drug 
therapy. In parallel it is necessary to treat paraneoplastic 
syndrome caused by mastocytoma. It can evolve 
with dramatic symptoms that killed the patient.
Keywords:  Mast Cell Tumor (MCT), 
Vinblastine (VBL), Lomustine (CCNU)

Una din cele mai frecvente afecţiuni neoplazice ale pielii la 
câine este mastocitomul. El poate evolua sub formă localizată 
(şi se denumeşte mastocitom) sau sub formă diseminată (şi se 
numeşte mastocitoză). Gravitatea afecţiunii este dată de cele trei 
grade de evoluţie: gr. I - mastocitomul cu celule mature şi bine 
diferenţiate are evoluţie favorabilă; grad II - mastocitomul de tip 
intermediar, prognosticul este de cele mai multe ori favorabil; 
grad III - mastocitomul de gr. III cu celule nediferenţiate - implică o 
evoluţie gravă, frecvent cu metastazarea în viscere şi un prognostic 
grav. Tratamentul impus de această afecţiune se stabileşte după 
examinarea histologică a preparatului obţinut după excizia 
formaţiunii cutanate şi implică atât tratamentul prin iradiere, 
cât şi tratamentul medicamentos. În paralel, se impune tratarea 
sindromului paraneoplazic determinat de mastocitom şi care poate 
evolua cu simptome dramatice, soldată cu moartea pacientului.
Cuvinte-cheie: mastocitom, vinblastină, lomustine (CCNU)

Abstract Rezumat

Am ales această temă pentru articolul de faţă din cel pu-
ţin două motive: în urma unei experienţe recente soldate 
cu pierderea unui pacient prin care am constatat că este o 
temă rar abordată de medicii veterinari din România şi ca o 
consecinţă a studiului individual care a relevat frecvenţa bolii 
în rândul pacienţilor, atât din punct de vedere al diagnosti-
cării (deşi incidenţa bolii este mare), cât şi a variantelor de 
abordare terapeutică.

Mastocitomul, după unii autori leucemia mastocitară a 
câinelui, face parte din categoria tumorilor sistemului he-
matopoietic şi limforeticular, alături de: limfoame, mielom 
multiplu, leucemie mieloidă, leucemie eritroidă, histiocitoză 
malignă (histiocitomul), timom. Criteriile de malignitate în 
mastocitoamele cutanate canine sunt încă incerte, în primul 
rând pentru că acest grup de tumori prezintă un grad mic de 
predictibilitate a comportamentului biologic, ceea ce determină 
considerarea lor ca având întotdeauna potenţial malign. 

Se consideră că între 7 şi 21% din totalul tumorilor cuta-
nate sunt mastocitoame (în diferite grade). Sunt predispuse 
rasele brahicefalice şi metişii lor, de obicei câinii în vârstă 
(au fost raportate şi cazuri la vârste sub 1 an, dar evoluează 
mai degrabă sub formă de proces reactiv de tip inflamator 
- astocitoza), timpul de supravieţuire fiind invers proporţi-
onal cu vârsta animalului. Sunt mai frecvent afectaţi câinii 
din rasele Boxer, Boston Terrier, Bull Terrier, Bullmastiff, 
Buldog englez, Mops, dar şi  Labrador Retriever, Golden 
Retriever, Beagle (frecvent sunt afectaţi de mastocitoa-
me cutanate multiple), Schnautzer, Shar-Pei (această rasă 
dezvoltă mastocitoame încă de la vârste mici), Rhodesian 
Ridgeback, Weimaraners.

Articolul de faţă nu îşi propune un studiu asupra acestui 
tip de tumori cutanate, ci mai degrabă împărtăşirea unor 
elemente clinice întâlnite în abordarea mastocitomului de 
grad III cu celule nediferenţiate, forma cea mai gravă a acestei 
afecţiuni. Voi insista asupra unor elemente, zic eu utile, în 
practica de cabinet, unde adeseori descoperim că un simplu 

nodul de pe piele provoacă un tablou clinic dramatic înche-
iat cu moartea pacientului. Ne revine obligaţia de a aborda 
afecţiunea cu intenţia anihilării ei, dar având în permanenţă 
scopul confortului pacientului şi, nu mai puţin important 
sau mai uşor, intermediem interacţiunea proprietarului cu 
prognosticul grav şi în final cu pierderea animalului drag de 
cele mai multe ori.

Mastocitele sunt celule care se formează în măduva osoasă 
hematogenă. Deşi majoritatea celulelor se diferenţiază în 
celule mature înaintea părăsirii măduvei, mastocitele sunt 
eliberate din măduvă sub formă de progenitori. Mastocitele 
migrează pe cale hematogenă şi limfatică în majoritatea or-
ganelor şi ţesuturilor organismului şi în cel mai mare număr 
în ţesuturile care intră în contact cu mediul exterior, cum 
ar fi pielea, aparatul respirator anterior şi posterior, tractul 
digestiv şi au rol în dezvoltarea reacţiilor alergice şi apărarea 
antibacteriană. Mastocitele conţin granule de histamină şi 
heparină care sunt eliberate în inflamaţii ale pielii, provocând 
înroşirea şi pruritul zonelor afectate.

Mastocitele tisulare sunt implicate în două procese: re-
active şi neoplazice. Se preferă termenul de mastocitoză 
pentru reacţiile de tip inflamator sau în cazul evoluţiei con-
comitente a mai multor mastocitoame maligne, în timp ce 
pentru a denumi o neoformaţiune se preferă termenul de 
mastocitom.

Simptomatologia la câine presupune mai multe forme de 
evoluţie: apariţia de neoplazii cutanate unice sau multiple, 
în viscere (de regulă, sub forma metastazelor) sau leucemia 
mastocitară (forma sistemică). Cel mai frecvent întâlnim 
forma cutanată, cu una sau mai multe tumori pe suprafaţa 
corpului. Este important a se investiga fiecare formaţiune 
în parte, pentru că fiecare neoplazie poate să fie o tumoare 
primară sau poate reprezenta metastaza altei formaţiuni 
aflate pe altă porţiune cutanată. De obicei, în viscere întâl-
nim metastaze ale tumorilor cutanate, iar la nivel sistemic 
leucemia mastocitară. R
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Uneori, pacienţii ne sunt aduşi în cabinete pentru că pro-
prietarii au observat că pe pielea câinelui a apărut „peste 
noapte” un nodul. Alteori, un nodul care se afla pe pielea 
animalului de câteva luni, poate chiar un an, brusc începe 
să se dezvolte. Se pot prezenta ca o denivelare a suprafeţei 
cutanate, de obicei neepilată, unică sau nu, situată pe piele 
sau la limita între piele şi mucoase, la nivelul extremităţilor 
de multe ori. În timp relativ scurt, de câteva săptămâni, pot 
apărea şi alte formaţiuni. Tumorile benigne, bine diferenţiate, 
se prezintă ca noduli unici, de consistenţă elastică, ce cresc 
lent, cu diametrul de 1-4 cm, pot fi alopecice, dar rareori 
ulcerate (exceptând situaţiile când animalul se linge insis-
tent datorită pruritului local). Un alt tip de prezentare este 
acela sub formă de formaţiune subcutanată de consistenţă 
moale spre elastică, fiind uşor confundat cu lipomul. Unele 
mastocitoame  au tendinţa să crească repede, ulcerează şi se 
pot observa şi alte mastocitoame satelite adiacent tumorii 
primare. Acestea sunt mastocitoame slab diferenţiate, ma-
ligne. Mastocitoza papulară apare la vârste mici la câine şi se 
poate remite spontan, la fel ca la copii, lăsând în urmă macule 
hiperpigmentate. La majoritatea câinilor, mastocitomul se 
prezintă ca formaţiune cutanată unică.

Mastocitele se pot acumula în exces şi în alte boli, de aceea 
datele trebuie interpretate cu mare atenţie.

Pentru a putea aborda un plan terapeutic eficient, este ne-
cesară stabilirea diagnosticului de mastocitom cu certitudine 
prin examen citologic şi/sau histopatologic, urmând încadrarea 
într-un stadiu clinic. Etapa următoare, care va continua pe 
toată perioada de tratament, este de identificare a semnelor 
paraneoplazice sistemice şi amendarea lor. Pentru evaluarea 
extinderii afecţiunii, se recurge, în primul rând, la aspiraţia 
limfonodului regional, indiferent de dimensiunile acestuia şi 
evaluarea ecografică a organelor abdominale. Celelalte investi-
gaţii, radiografierea toracelui, puncţii biopsice în diferite organe 
de elecţie, au ca scop identificarea eventualelor metastaze.

Comportamentul mastocitoamelor este foarte variabil şi 
depinde de gradul de diferenţiere şi de stadiul clinic în care 
este surprinsă afecţiunea.

Conform sistemului de clasificare al lui Patnaik şi colabo-
ratorilor săi, gradul de diferenţiere histologică este corelat cu 
gradul de malignitate şi respectiv cu prognosticul şi modul de 
abordare terapeutică a afecţiunii. Mastocitomul se încadrează 
în trei grade după aspectul histopatologic:
n Mastocitomul cu celule mature şi bine diferenţiate, 

de grad I - sunt tumori de obicei solitare, cu diametrul de 
1-4 cm, cu viteză de creştere moderată (debutul s-a produs 
cu minimum 6 luni înainte de diagnosticare), de obicei ne-
ulcerate, epilate sau nu. Uneori, se pot prezenta ca nişte 
formaţiuni similare lipomului cu care se şi confundă în lipsa 
unui examen histopatologic. Histologic, se caracterizează 
prin granulaţii intracitoplasmatice, nucleii sunt mici, rotunzi 
sau ovalari, mitozele sunt rare sau absente şi au un număr 
moderat sau mare de eozinofile, celulele sunt bine diferenţiate 
şi cu granulaţii numeroase. După aspectul histologic, este 
denumit mastocitom de grad I şi este corelat cu un potenţial 
de malignizare mic, neinvaziv, cu prognostic favorabil şi cu 
şanse mare de remitere totală a bolii după tratament.
n Mastocitomul de tip intermediar, de grad II - celule-

le neoplazice sunt mai mari şi cu granulaţii mai puţine decât 

în mastocitoamele de grad I. Mitozele variază de la absente la 
puţine. Citoplasma este moderat şi variabil granulată. Clinic, 
pacienţii care manifestă acest tip de tumori au un prognostic 
bun, cu şanse mari de vindecare şi doar un procent de 25% 
au tendinţa de recidivă sau metastazare.
n Mastocitomul de grad III cu celule nediferenţiate 

şi anaplazice - reprezintă cea mai gravă formă, cu potenţial 
de metastazare rapid, prognostic grav în cele mai multe cazuri 
şi evoluţie rapidă, rebelă la tratament şi moarte în cateva 
luni de la diagnosticare. Mai mult de 40% din aceste cazuri 
vor metastaza şi provoca moartea pacientului. Aceasta este 
forma clinică asupra căreia voi insista în continuare.

La câine, mastocitoamele de grad III trebuie diferenţiate de 
alte tumori epiteliale cu celule rotunde: limfomul nonepiteli-
otrop, histiocitomul canin, sarcomul Sticker, plasmocitomul, 
tumoarea cu celule Merkel, sarcomul histiocitar cu celule 
rotunde, melanoamele maligne cu celule balonizate.

Conduita terapeutică în cazul apariţiei unei neoformaţiuni 
cutanate, bine delimitate, evaluată după principiul că orice 
neoformaţiune are potenţial malign, presupune excizia şi 
investigarea histologică a piesei obţinute chirurgical. În cazul 
mastocitoamelor cutanate, este indicată excizia cu margini 
largi şi adâncimi la nivel fascial profund, acolo unde zona o 
permite. Este foarte important de ştiut că simpla palpare a 
mastocitoamelor determină degranularea mastocitelor, cu 
eliberări masive de histamină şi heprină, ceea ce determi-
nă vasodilataţie, edem şi eritem, cunoscute sub formă de 
„semnul lui Darier”. Chiar dacă în momentul intervenţiei 
chirurgicale nu cunoaştem tipul formaţiunii cu care avem 
de-a face, este bine să avem în vedere că există posibilitatea 
să fie un mastocitom, iar manipularea lui intraoperatorie 
să reprezinte o ocazie de metastazare sau complicaţie locală 
prin degranulare. Acelaşi lucru se poate întâmpla cu ocazia 
examinării clinice, respectiv prin manipularea mecanică a 
mastocitomului în timpul examinării.

Clinic, putem observa că neoformaţiunile sunt sau nu 
însoţite de edem şi eritem local. Simptomatologia de-a lungul 
întregii evoluţii a bolii este dominată de fenomenul de de-
granulare a mastocitelor şi eliberarea în ţesuturi şi circulaţie 
în principal a histaminei şi heparinei (şi altor amine active). 
În mod asemănător, manipularea mastocitoamelor viscerale 
poate determina vomă şi durere abdominală. Simpomatolo-
gia gastrointestinală este dominată de ulcere formate prin 
acţiunea histaminei, complicate cu hemoragii fără tendinţă 
de coagulare datorită heparinei, anorexie, melenă, durere 
abdominală. Eliberarea conţinutului granulelor poate fi 
accelerată de factori fizici şi chimici cum ar fi căldura, presi-
unea mecanică şi toxinele sau prin mecanisme imune, cum 
ar fi legarea specifică a IgE de receptorii IgE prezenţi pe 
suprafaţa mastocitelor.

La nivel respirator, histamina poate determina accese 
de tip asmatiform, tahipnee cu hiperventilaţie, crize de 
sufocare  sau alte forme de dispnee mai mult sau mai puţin 
dramatice.

Mastocitele se găsesc în mod natural din abundenţă la ni-
velul traiectului gastrointestinal şi în pulmoni, dar prevalenţa 
tumorilor în aceste locaţii este mică, cele mai multe dintre 
ele se dezvoltă la nivel cutanat, iar dintre acestea 50-60% la 
nivelul trunchiului şi 25% pe membre. R
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La nivel visceral discutăm fie de metastaze, fie de mas-
tocitoză diseminată (leucemia mastocitară). La câine, mas-
tocitoamele viscerale sunt de cele mai multe ori precedate 
de cel puţin o tumoare cutanată cu caracter nediferenţiat 
(mastocitom de grad III) şi sunt considerate metastaze ale 
acestora. Existenţa lor este însoţită de limfadenopatie genera-
lizată (puncţia limfonodulilor locali poate confirma existenţa 
mastocitelor modificate), splenomegalie şi hepatomegalie 
datorate mastocitozei diseminate sau mastocitoamelor lo-
calizate. Frecvent, biopsiile din măduva hematogenă relevă 
mastocite neoplazice. Mai pot apărea epansamente pleurale 
şi peritoneale bogate în mastocite neoplazice. 

Cel mai important factor care determină prognosticul 
pacientului rămâne gradul de diferenţiere histologică stabilit 
după excizie. Pacienţii cu mastocitoame de grad I şi II au un 
prognostic favorabil şi beneficiază de un timp de supravie-
ţuire lung după excizia chirurgicală completă. Se consideră 
că localizarea mastocitomului la un pacient poate influenţa 
prognosticul acestuia, considerându-se că localizările prepu-
ţiale, inghinale, la nivelul perineului, al mucoasei bucale pot 
agrava prognosticul şi scădea perioada de supravieţuire.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii clasifică mastocitomul 
la câine în funcţie de stadiul bolii:
n stadiul 0 - tumoare unică, incomplet excizată de la 

nivelul dermului, identificată histologic, fără implicarea 
limfonodulului regional, cu două substadii: a) cu semne 
clinice; b) fără semne clinice sistemice;
n stadiul 1 - tumoare unică limitată la nivelul dermului, 

fără implicarea limfonodulului regional, cu aceleaşi două 
substadii: a) cu semne clinice sistemice şi b) fără semne 
clinice sistemice;
n stadiul 2 - tumoare unică limitată la nivelul dermului, 

cu implicarea limfonodulului regional; a) cu semne clinice 
sistemice şi b) fără semne clinice sistemice;
n stadiul 3 - multiple tumori la nivelul dermului, infiltrate, 

cu sau fără implicarea limfonodulului regional; a) cu semne 
clinice sistemice, b) fără semne clinice sistemice (nu s-a dovedit 
că în cazul tumorilor multiple prognosticul se înrăutăţeşte);
n stadiul 4 - orice tip de tumoare sau recidivă cu me-

tastază la distanţă, inclusiv cele care presupun implicarea 
măduvei şi a sângelui.

Stadiile 0 sau I prezintă un prognostic bun, în timp ce 
prezenţa metastazelor indică un prognostic grav. Totuşi, date 
recente indică posibilitatea tratării cu succes a câinilor aflaţi 
în stadiul II, cu o rată de supravieţuire comparabilă cu cea a 
animalelor aflate în stadiul 0. De asemenea, s-a demonstrat 
că extirparea chirurgicală, chiar şi a mastocitoamelor  multi-
centrice, este urmată de o rată de metastazare mică, asociată 
cu o şansă de supravieţuire mai mare. Recidiva indică un pro-
gnostic grav. Aceste date indică faptul că stadializarea clinică 
reprezintă un factor de predicţie de mică importanţă.

Întrebarea oricărui proprietar în momentul în care este 
informat că avem de-a face cu o formă de cancer este aproape 
întotdeauna aceeaşi „ ce putem face?”. Este momentul în care 
medicului veterinar îi revine rolul de a elabora un plan viabil prin 
care să ofere proprietarului o imagine corectă şi reală a situaţiei, 
să-i prezinte opţiunile în conformitate cu disponibilitatea sa 
psihică, capacitatea sa fizică şi oportunităţile financiare de care 
dispune. Abordarea terapeutică a mastocitomului presupune, 

pe de-o parte, limitarea invaziei şi pe de altă parte, amendarea 
simptomatologiei în funcţie de complexitatea ei.

După încadrarea histologică şi stadializarea tumorii, inves-
tigaţiile suplimentare au ca scop evaluarea situaţiei clinice şi 
stabilirea unui prognostic. Ecografiile abdominale stabilesc 
implicarea organelor prin metastazarea tumorilor. Studie-
rea concentratului leucocitar este controversată deoarece 
mastocitemia apare mai degrabă în cazul inflamaţiilor decât 
în cazul prezenţei mastocitoamelor şi este mai frecventă în 
dermatite alergice şi ectoparazitoze, enterite, parvoviroze şi 
inflamaţii aseptice. În aceeaşi măsură, medulograma nu se 
mai utilizează în mod curent. Cazurile în care mastocitele 
neoplazice se regăsesc atât în sânge, cât şi în măduva osoasă 
sunt rare, mai ales în cazurile în care implicările limfonodală 
şi viscerală sunt absente. Mai mult, identificarea unor mas-
tocitoame la nivel visceral agravează marcant prognosticul, 
iar prezenţa, în plus, a mastocitelor neoplazice în sânge sau 
măduva osoasă nu influenţează în mod decisiv conduita 
terapeutică aleasă în această situaţie. Radiografia toracică 
poate fi făcută ca măsură de precauţie, localizarea pulmo-
nară a metastazelor este rară şi, dacă totuşi apare, este mai 
degrabă difuză decât nodulară.

Pentru mastocitoamele de gr I şi II, excizia chirurgicală 
reprezintă de cele mai multe ori o terapie suficientă. După 
extirparea corespunzătoare a acestor tumori, se recomadă 
mai degrabă o monitorizare strictă pentru semnalarea reci-
divelor, decât aplicarea unei terapii medicamentoase. Excizia 
incompletă poate însemna recidivă locală în 23% dintre 
cazuri. Preoperator, se poate administra un tratament cu 
prednison pentru localizarea tumorii, limitarea marginilor şi 
ca urmare creşterea şansei de excizie completă. Se recomandă 
radioterapia post-operator. Chimioterapia este discutabilă 
individual în această situaţie.

În cazul localizării pe extremităţi a tumorilor de grad III, 
se poate decide amputaţia membrului. Evoluţia clinică post-
chirurgicală poate îmbrăca mai multe forme: recidivă locală, 
neoformaţiune la distanţă tot sub formă de tumoare primară 
(ceea ce impune reluarea protocolului terapeutic cu o nouă 
excizie şi investigarea tumorii nou apărute), metastazare la 
nivel cutanat şi/sau visceral, cu sau fără instalarea mastocitozei 
diseminate, cu sau fără implicarea limfonodulilor regionali sau 
limfadenopatia generalizată. Diseminarea fenomenului la nivelul 
întregului organism este echivalentă cu moartea pacientului 
datorită fenomenelor care converg după degranularea unui 
număr mare de mastocite şi invadarea organelor cu heparină şi 
histamină, fenomen cunoscut ca sindrom paraneoplazic (definit 
ca fiind fenomenul prin care molecule produse la nivelul tumorii, 
eliberate în circulaţie, produc efecte la distanţă). Timpul mediu 
de supravieţuire pentru pacienţii cu mastocitoame cu grad de risc 
crescut este de 3-20 de luni. Dacă se asociază terapia citostatică, 
timpul de supravieţuire poate creşte.

Se recomandă tratamentul post-chirurgical al zonei de 
rezecţie prin iradiere în scopul distrugerii celulelor care au 
rămas în urma exciziei, indiferent de gradul mastocitomului. 
Acest lucru poate asigura vindecarea completă şi scăderea 
pâna la nul a riscului de recidivă pentru tumorile de grad I şi II 
şi scăderea potenţialului de metastazare la cele de grad III.

Studiile au dovedit că orice plan terapeutic în cazul mas-
tocitomului începe cu excizia chirurgicală a formaţiunii 
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cutanate, excizie executată cu margini largi, de 2-3 cm acolo 
unde este posibil, urmată de iradierea zonei respective în 
vederea distrugerii celulelor neoplazice care infiltrează zona 
şi a limitării posibilităţii de metastazare. Pentru mastocitoa-
mele de grad I şi II, această terapie este suficientă pentru 
eradicarea afecţiunii şi este urmată de controale periodice, 
la 1 lună, 3 luni, 6 luni, 1 an şi apoi din 6 în 6 luni, asupra 
organelor şi pielii în vederea urmăririi apariţiei în viitor a noi 
mastocitoame (sau a metastazelor) cutanate sau viscerale. 
Controalele periodice presupun examinarea clinică, evaluarea 
limfonodulilor regionali, puncţii de aspiraţie asupra oricărei 
neoformaţiuni cutanate nou apărute.

În cazul mastocitoamelor de grad III cu celule nediferenţi-
ate, terapia rămâne frustrantă atât pentru medicul curant, 
cât şi pentru proprietar. De cele mai multe ori, mastocitomul 
de grad III îşi ucide gazda în absenţa unui tratament. 

Tratamentul chirurgical se desfăşoară ca primă etapă în scopul 
exciziei tumorii primare, de obicei aflată în locaţie cutanată, 
unică sau însoţită de alte tumori (primare sau metastaze). 
Chirurgia vizează în etapa următoare eliminarea staţiilor se-
cundare: metastazele din limfonoduli sau viscere. Complicaţiile 
asociate eliberării substanţelor bioactive de la nivelul granulelor 
mastocitare (histamină, heparină) se observă şi în acest caz: 
vindecarea întârziată a plăgii chirurgicale rezultate în urma 
exciziei mastocitomului este urmarea eliberării locale de enzime 
proteolitice şi amine vasoactive de tumoare.

Abordarea chirurgicală, atunci când este posibilă, presupu-
ne excizia tuturor elementelor implicate: tumoare primară, 
abordată întotdeauna cu o porţiune largă de ţesut sănătos, 
limfonodulul regional dacă se dovedeşte afectat. Dintre 
metastaze, frecvenţa în ordine descrescătoare o reprezintă 
splina, ficatul şi pulmonul. Metastazele osoase şi cerebrale 
sunt rare, dar nu imposibile. Studiile clinice relevă faptul că, 
odată apărute metastazele, splenice cel mai frecvent, rezecţia 
parţială sau totală a organului nu mai are efect curativ. Sple-
nectomia de exemplu nu limitează evoluţia bolii ajunse deja 
în acest stadiu şi nu creşte timpul de supravieţuire.

Tratamentul medicamentos are în vedere încercarea de a 
limita implicarea sistemică a organismului sau, în cazul în 
care acest lucru s-a produs, încercarea de a mări intervalele 
de timp „libere de boală”. Practic, tratăm boala propriu-zisă 
în paralel cu sindromul paraneoplazic.

În cazul mastocitomului de grad III cu celule nediferenţiate, 
evoluţia este foarte rapidă, practic de la descoperirea tumorii 
principale şi până la implicarea limfatică şi apariţia metasta-
zelor viscerale pot să treacă chiar şi numai câteva săptămâni. 
Experienţa personală a dovedit inutile rezecţia splenică şi 
tratamentul chimioterapic. Detectat la timp, chiar şi cu reacţie 
limfonodulară regională, dar fără metastaze viscerale, supus 
tratamentului cu iradiere, cresc şansele supravieţuirii, literatura 
de specialitate apreciind până la 345 de zile.

Studii recente au dovedit că glucocorticoizii au un efect 
direct asupra mastocitului neoplazic, prin inhibarea proli-
ferării lui şi inducerea apoptozei celulei in vitro. De aseme-
nea, participă la răspunsul antitumoral, limitând edemele 
peritumorale şi inflamaţia.

Chimioterapia are drept scop tratarea mastocitoamelor 
diseminate, inoperabile, a mastocitoamelor cu grad mare şi 
a celor nedecelabile clinic.

Chimioterapia poate fi aplicată ca monoterapie sau ca terapie 
combinată. S-a dovedit eficacitatea mai multor categorii de 
citostatice în cazul mastocitomului canin, incluzând alkaloizi de 
tipul vincristinei şi vinblastinei, agenţi alkilanţi de tipul ciclofo-
sfamidei şi nitrosureei, în combinaţie sau nu cu corticosteroizi, 
ca monoterapie sau terapii complexe. Studiile au arătat că 
vincristina este mai puţin activă asupra mastocitomului canin 
decât vinblastina, aceasta din urmă fiind preferată în terapie. 
S-au pus la punct mai multe protocoale terapeutice:
n monoterapia cu prednison 1 mg/kg. Eficienţa este discu-

tabilă în sensul în care răspunsul clinic apare la majoritatea 
pacienţilor, dar nu este de durată;
n combinaţia de prednison 1 mg/kg administrat zilnic 

(doza se înjumătăţeşte după primele două săptămâni de 
administrare), cu vinblastină 2 mg/m2 administrată săptă-
mânal timp de 6 săptămâni;
n prednison 0,5 mg/kg şi vinblastină 2-3 mg/m2 sau o 

dată la 3 săptămâni, 6 administrări şi apoi se reevaluează 
starea pacientului. Din efectele secundare ale vinblastinei, 
mai frecvent întâlnim neutropenia şi doar ocazional semne 
gastrointestinale, dar este foarte important să cunoaştem 
protocolul de administrare, ştiut fiind efectul necrozant local 
în cazul injectării paravenoase;
n vinblastine 2 mg/m2 (se poate ridica doza până la 3,5 mg/

m2) + lomustine (CCNU) 50-70 mg/m2 + prednison 1 mg/kg. 
Protocolul presupune variaţia dozei de prednison de la 1 mg/kg 
prima săptămână, la 0,5 mg/kg următoarele două săptămâni 
şi apoi 0,5 mg/kg o zi da şi una nu până la 6 luni cât durează 
protocolul de tratament. Lomustinul (1-2 cloretil 3 cicloxeil 1 
nitrozuree) este considerat a avea un grad de toxicitate mare, 
dar şi o eficienţă crescută asupra mastocitelor proliferate. Vin-
blastina şi lomustinul se administrează alternativ la interval 
de 14 zile (ziua 1 vinblastin, ziua 14 lomustin, ziua 28 din nou 
vinblastin etc.).Unele protocoale presupun înlocuirea lomustinei 
cu ciclofosfamidă (CTX). Aceasta din urmă implică toxicitate 
locală petrut uroteliu şi determină cistită hemoragică sterilă, 
datorită eliminării renale şi prin aceasta a contactului prelungit 
dintre peretele vezicii şi acroleină - metabolitul hepatic al ciclo-
fosfamidei. Se recomandă efectuarea hemoleucogramei la 3, 7 
şi 10 zile după administrarea lomustinei, produce neutropenie 
de multe ori gravă, dar şi reversibilă destul de rapid. Lomustinul 
prezintă avantajul administrării orale, dar şi efecte secundare 
serioase datorită toxicităţii. Această terapie combinată este 
recomandată animalelor cu stare de întreţinere bună care pot 
face faţă unei toxicităţi crescute a terapiei multiple;
n terfenadina, ca medicament antihistaminic, provoacă 

apoptoza mastocitelor. A fost interzisă în SUA din cauza 
efectului cardiotoxic şi înlocuită cu fexofenadina, care este 
forma activă obţinută după metabolizarea terfenadinei (prin 
metabolizare, pierde efectul cardiotoxic).

Medicaţia sindromului paraneoplazic presupune: stimularea 
producţiei de globule roşii în cazurile de anemie - eritropoietina, 
de uz uman. Anemia se poate instala din două motive: din cauza 
tratamentului chimioterapic (este cunoscută toxicitatea mare 
a lomustinului), fie din cauza sindromului hemoragipar apărut 
după episoadele de descărcare histaminică, fără tendinţă de 
coagulare din cauza heparinei.

Stimularea producţiei de globule albe - filgrastim (G - CSF 
granulocite colony stimulating). Neutropenia apare ca efect 



Anul II • Nr. 5 • 4/2011
43

ro
practica veterinară

secundar al tratamentului citostatic, este reversibilă destul de 
rapid (2-3 zile pentru un organism aflat într-o stare de întreţinere 
bună). De avut în vedere că valori ale leucocitelor sub 1,5 x109 
/L reprezintă un sindrom de imunodeficienţă foarte gravă care 
poate provoca moartea pacientului prin instalarea afecţiunilor 
oportuniste grave. Atât eritropoetina, cât şi filgrastimul impun 
prudenţa în modul de administrare datorită riscului dezvoltării 
anticorpilor specifici antieritrocitari şi antigranulocitari care vor 
anihila celulele proprii organismului.

În situaţia instalării anemiei sau leucocitopeniei grave, 
tratamentul citostatic se întrerupe până la revenirea valorilor 
normale ale hemoleucogramei. Riscul şi beneficiile trans-
fuziei de sânge integral sunt bine cunoscute. Individual, se 
stabileşte oportunitatea transfuziei având în vedere limitele 
acestei proceduri.

Efectele adverse ale chimioterapicelor trebuie bine evaluate 
şi nu sunt deloc de neglijat. Pentru vinblastină se descrie o 
toxicitate medie spre severă, cu vomă şi/sau neutropenie, 
uneori febră. Tratamentul cu ciclofosfamidă/vinblastină/
prednison, toxicitatea se manifestă cu mielosupresie uşoară 
şi tulburări gatro-intestinale uşoare. După administrarea 
CCNU, s-au observat neutropenie medie spre severă hepa-
totoxicitate, febră, ascită, pleurezie. Nu sunt excluse semnele 
intoxicării SNC cu vertij, lipotimie, cefalee etc.

Studiile au dovedit că în cazul indivizilor care suferă de 
mastocitom de grad III cu implicare limfonodulară, metastaze 
splenice şi/sau în alte organe, tratamentul citostatic nu pre-
lungeşte viaţa pacientului, de multe ori tratamentul trebuie 
întrerupt din cauza toxicităţii mari şi nu rare sunt situaţiile 
când el însuşi provoacă moartea pacientului.

Protejarea sistemului digestiv cu blocante H1 şi H2 (difen-
hidramină, ranitidină, cimetidină, omeprazol, esomeprazol, 
sucralfat) împotriva efectelor histaminei, voma care poate să 
apară ca manifestare proprie afecţiunii sau ca efect secundar 
al terapiei citostatice (antivomitive); instalarea simptomelor 
de ulcer, cu  medicaţie antihemoragică, atât pentru protecţia 
peretelui vascular, cât şi pentru antagonizarea efectului an-
ticoagulant al heparinei. Medicaţie pentru protecţia ficatului 
- sub efectul citostaticului, ficatul este suprasolicitat şi frec-
vent avem creşteri ale indicatorilor hepatici. Se recomandă 
monitorizarea atentă prin repetarea biochimiei ficatului. Nu 
în ultimul rând, trebuie înregistrate valorile electroliţilor: 
apare hiperpotasemie, al cărei efect direct asupra cordului 
provocă evenimente spontane de tipul stopului cardiac. Se 
administrează perfuzii saline pentru menţinerea hidratării 
în zilele administrării citostaticului, ca efect diuretic pentru 
grăbirea eliminării acestuia şi pentru  rehidratare parenterală 
când cea naturală nu se realizează.

O companie farmaceutică a pus la punct un medicament, 
având ca substanţă activă toceranibul sub formă de sare 
fosfată, dedicat mastocitomului atât în forma diseminată, 
cât şi localizată. Toceranibul este un inhibitor al receptorilor 
de tirosine kinază. Medicamentul este comercializat exclusiv 
în SUA. Personal, nu am experienţa utilizării lui.

Tratamentul citostatic prezintă multiple dezavantaje, de 
la dificultatea procurării medicaţiei până la reacţiile adverse 
asupra organismului, deloc neglijabile. Protocolul de adminis-
trare trebuie să aibă în vedere: statusul organismului înainte 
de debutul administrării, în primul tabloul hematologic, 

transaminaze hepatice, status renal, electroliţi, care trebuie 
verificate pe toată perioada tratamentului. Se impune rehi-
dratarea continuă în zilele de administrare a citostaticului, 
atât vinblastina, cât şi lomustinul sunt foarte toxice şi chiar 
dacă în primele săptămâni de tratament este foarte probabil 
să nu apară efecte adverse evidente, toxicitatea îşi poate face 
apariţia oricând sub forma anemiei, neutropeniei şi favori-
zarea infecţiilor oportuniste. Atenţie însă, puseele de febră 
nu sunt întotdeauna rezultatul infecţiilor, ele pot reprezenta 
efectul reprizelor de degranulare mastocitară şi eliberare a 
histaminei în cantităţi masive, aşa că nu cedează la antibio-
terapie, ci la administrarea antiinflamatoarelor sau mai pot 
să însoţească zilele de administrare a citostaticelor. 

Costurile tratamentului ajung să fie semnificative nu din cauza 
preţului citostaticelor, ci a preţului tratamentelor de întreţinere 
pe toată perioada administrării chimioterapiei şi a investigaţiilor 
permanente de tipul analizelor de sânge (hemoleucogramă şi 
dozarea electroliţilor uneori este necesar a se verifica zilnic), 
ecografiilor, tratamente de întreţinere complexe: boala evoluează 
cu semne gastrointestinale, ulcere gastrice şi intestinale soldate 
cu diaree şi vomă incoercibile, de multe ori sangvinolente şi 
rebele la tratament. De obicei, acesta este şi motivul decesului 
pacientului în majoritatea cazurilor.

Cancerul este o boală comună omului şi animalelor. Mulţi 
proprietari de animale au avut sau au deja o experienţă legată 
de cancer, ei înşişi sau un membru al familiei sau un prieten 
apropiat. Dacă ne raportăm importanţei pe care unii proprie-
tari o acordă animalului lor, ştim că aceştia vor considera că un 
medic este cu atât mai capabil cu cât dovedeşte că îi pasă şi ştie 
să dea încredere că ar putea vindeca boala. În această ordine de 
idei, medicul trebuie să abordeze problema unui cancer într-o 
manieră pozitivă, optimistă chiar, cu foarte multă compasiune 
şi bazându-se pe cunoştinţe temeinice (să nu uităm că trebuie 
să răspundem multor întrebări). Se întâmplă uneori să avem 
o abordare negativă sau poate cel mult experimentală a unui 
pacient, ceea ce, pe de o parte, este în defavoarea animalului, 
pe de altă parte, scade încrederea proprietarului în relaţia cu 
această afecţiune la un pacient uman. Este important ca pe toată 
perioada gestionării bolii unui pacient să păstrăm o atitudine 
deschisă, să informăm permanent proprietarul cu privire la 
evoluţie, cu privire la tot ceea ce apare nou, pozitiv sau nu. 

Şi mai presus de toate, de la bun început trebuie găsit 
un echilibru între beneficiile tratamentului, având în 
vedere vârsta animalului şi speranţa lui de viaţă, timpul 
de supravieţuire estimat, versus trauma şi disconfortul 
pacientului pe parcursul tratamentului. Nu în ultimul 
rând trebuie apreciată disponibilitatea proprietarului de 
a empatiza cu animalul său, capacitatea fizică şi psihică 
de a oferi acestuia sprijinul necesar pe toată perioada 
tratamentului. Medicului îi revine sarcina de a alege calea 
pe care proprietarul o decide mai apoi.   n

1. Stephen J. Withrow, David M Vail - Withrow & MacEwen’sSmall Animal Clinical Oncology.
2. John D. Bonagura, David C. Twedt - Kirk’s Current Veterinary Therapy XIV.
3. Donald C. Plumb - Plumb’s Veterinary Drug Handbook.
4. BSAVA Manual of Canine and Feline Oncology – second edition.
5. Selda Curtseit - Teza de doctorat “Stadiul actual al cunoaşterii privind mastocitomul la 

carnivorele domestice. Studiu bibliografi c”.
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Reacţii adverse  
ale medicamentelor de sinteză 

întâlnite la porumbei
Dr. C. Tudoran, dr. Viorica Chiurciu, dr. C. Stoica

P

Medicamentele de sinteză ocupă un loc proeminent în terapia diferitelor boli 

infecţioase, parazitare, medicale sau în diferite complicaţii, făcând parte din 

complexul de măsuri care se impun în combaterea acestora. Cu toate acestea, 

nu trebuie să ignorăm faptul că administrarea unui medicament la un animal 

nu este un proces lipsit de riscuri.
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Posibilitatea ca răspunsul la medicament să nu fie cel aşteptat 
poate să apară oricând. Medicul veterinar trebuie să ştie să utilizeze 
corect medicamentul.

Acesta trebuie să ţină cont de raportul beneficiu-risc al medicamentului, 
adică să obţină un  răspuns terapeutic dorit, dar să cunoască şi dezavan-
tajele pe care le-ar putea implica terapia cu medicamentul respectiv sau 
prin întreruperea tratamentului. O conduită terapeutică nepotrivită poate 
să modifice starea de boală respectivă, creând noi probleme.

Vă propunem, pe scurt, expunerea unor aspecte mai puţin cunoscute 
ale farmacologiei columbofile, şi anume posibilele reacţii adverse ale 
principalelor medicamente de sinteză administrate la porumbei.

Cunoaşterea acestor detalii va ajuta columbofilii să administreze 
corect medicamentele şi să evite pe cât posibil eventualele efecte 
negative asupra sănătăţii porumbeilor.

Antiparazitare interne
În perioada năpârlirii, ouatului şi creşterii puilor (perioada de for-

mare a penajului), se va evita utilizarea antiparazitarelor cu substanţe 
active pe bază de derivaţii de benzimidazoli, deoarece uneori pot 
cauza anormalităţi ale penelor, reducerea ouatului şi a procentului 
de ecloziune:
n Albendazol;
n Fenbendazol;  
n Oxibendazol;
n Thiabendazol;  
n Flubendazol; 
n Oxfendazol;  
n Mebendazol;  
n Febantel. 
Derivaţii de benzimidazoli pot fi folosiţi cu succes în celelalte pe-

rioade ale anului. Avantajul lor, spre deosebire de alte antiparazitare 
(levamisol, ivermectine, praziquantel), este că pot combate atât ne-
matodele (ascarizi, capillaria etc.), cât şi cestodele (teniile).

Levamisolul şi tetramisolul combat doar nematodele (ascarizii, 
capillaria), iar dacă  sunt administrate simultan cu hrana, pot pro-
voca vomă, de aceea pe perioada tratamentului, când levamisolul 
este administrat în apă sau individual, se suspendă administrarea 
boabelor 12-24 de ore înainte de utilizare şi încă 6 ore după utilizare. 
Levamisolul (în doză antihelmintică redusă la un sfert) are şi efect 
imunomodulator. 

Se poate folosi pe toată perioada anului ca antihelminic, fără reacţii 
adverse, produsul Total (conţine pirantel pamoat şi praziquantel, care 
acţionează atât asupra nematodelor, cât şi asupra cestodelor).

Produsul Rombendazol Super (conţine albendazol şi avermectină) 
are avantajul combaterii nematodelor, cestodelor, dar şi a paraziţilor 
externi (păduchi, râie etc). Datorită albendazolului, nu se recomandă 
în perioada de năpârlire, ouat şi creştere a puilor.

Antiparazitarele externe
Următoarele antiparazitare externe sunt foarte toxice pentru po-

rumbei (păsări în general): Diazinon, Amitraz. Se pot utiliza piretrinele 
naturale sau sintetice (Piretrin, Permetrin, Tetrametin, Transmix), 
Azametifos, Ivermectin (Endectocid), Abamectin, Moxidectin, Aver-
mectin, extractele naturale din plante şi dioxidul de siliciu.

Antibioticele
La administrarea tetraciclinelor (oxitetraciclina, clortetraci-

clina, tetraciclina, doxiciclina) se va avea în vedere evitarea admi-
nistrării concomitente de produse pe bază de calciu (grit, carbonat 

de calciu), magneziu, fier şi zinc (din adăpători de tablă), deoarece 
ionii de calciu, magneziu, fier şi zinc interferează negativ absorbţia 
din intestin a tetraciclinelor, rezultând o subdozare terapeutică 
a acestora în organism (se preferă adăpătorile din plastic). Doza 
terapeutică a doxiciclinei este de 75 mg/porumbel/ zi, când 
se administrează grit (calciu), faţă de 12 mg/zi, când nu se 
administrează minerale,deci de circa 6,25 de ori mai mare 
decât normalul.

La administrarea prelungită a tetraciclinelor există riscul apariţiei 
candidozei digestive. La administrarea în apă dură sau la expunerea 
prelungită la soare, apa medicamentată devine maro/roz, fapt ce 
reduce eficacitatea.

Administrarea simultană de vitamina C şi tetracicline (oxite-
traciclină, doxiciclină etc.) creşte rata de absorbţie intestinală 
a tetraciclinelor de 3-4 ori, recomandându-se administrarea 
simultană.

Doxiciclina, spre deosebire de celelalte tetracicline, este mai puţin 
toxică, putând fi administrată şi în eventualitatea unor disfuncţii 
renale, iar flora intestinală normală este mai puţin afectată.

Aminoglicozidele (Gentamicină, Kanamicină, Neomicină, Strep-
tomicină, Spectinomicină, Amikacină, Apramicină, Framicetină), 
Polimixine (Colistin) şi unele cefalosporine (Ceftiofur) nu se pot 
absorbi de la nivelul tubului digestiv doar în proporţii foarte 
mici (1-5%), ceea ce le face utile doar în cazul infecţiilor locale, 
enterice (enterite cu E. coli, Salmonella etc.).

În cazul infecţiilor septicemice, pentru a avea efect antimicrobian 
sistemic, ele trebuie injectate, dar cu anumite precauţii (la porumbei, 
streptomicina şi colistinul injectate provoacă apariţia blocului neuro-
muscular cu ataxii, paralizii şi chiar moarte, iar gentamicina injectată 
are potenţial nefrotoxic ridicat). 

Sulfamidele (sulfadiazină, sulfadimidină, sulfametazină, sulfadi-
metoxină, sulfametoxypiridazină, sulfaquinoxaleină şi sulfamidele 
potenţate cu trimetoprim/ormetoprim etc.) sunt considerate substanţe 
cu toxicitate redusă, cu acţiune bacteriostatică şi anticoccidienă. La 
păsări (porumbel) pot apărea uneori următoarele inconveniente:
n  pot provoca greaţă (nu se recomandă administrarea cu 3 zile 

înainte de zbor);
n risc de refuz alimentar;
n distrug flora comensală din intestine;
n formarea de precipitate în apa de băut;
n  diateză hemoragică în caz de supradozaj (sulfamidele au o pronun-

ţată activitate hipocoagulantă şi pot provoca hemoragii masive) 
şi risc de nefrotoxicitate;
n  risc de sterilitate prin afectarea aparatului reproducător 

(atrofie testiculară sau ovariană);
n  datorită inhibării anhidrazei carbonice, sulfamidele împiedică 

încrustarea cojii oului cu carbonat de calciu (apariţia de ouă cu 
coaja moale);
n eclozionabilitate redusă;
n nevrită periferică.
Pentru a evita aceste posibile neajunsuri, columbofilii trebuie să 

respecte cu scrupulozitate dozele exacte indicate de producător: nu 
se depăşesc 3 zile de tratament consecutiv cu sulfamide, iar 
vara, în zilele caniculare, nu se administrează sulfamide după miezul 
zilei (în special sulfaquinoxaleină).

În cazul terapiei anticoccidiene, se poate utiliza ca alternativă 
furazolidonă (Oxifuran, Enteroguard) sau amprolium, produs 
care nu are reacţiile adverse ale sulfamidelor. Fiind un antagonist al 
tiaminei (vitamina B1) în timpul tratamentelor cu amprolium se va 



evita administrarea  de soluţii care conţin vitamina B1 timp de 5 zile, 
înaintea zborurilor (cu minimum 2-3 zile) şi expoziţiilor.

Nitrofuranii (Furazolidonă) se absorb din intestin în proporţie 
redusă (5-10%), având de obicei doar o acţiune locală, dar când mu-
coasa intestinală e lezată, se pot absorbi în proporţii mari, provocând 
intoxicaţii (abatere, diaree, crize convulsive, insuficienţă renală, chiar 
sterilitate). Se vor respecta cu stricteţe dozele prescrise de producător 
şi se va evita administrarea prelungită.

Quinolonele moderne (Enrofloxacin, Ciprofloxacin, Pefloxacin, 
Norfloxacin, Difloxacin), dacă sunt administrate în cursul sezonului de 
zbor, mai mult de 3 zile, poate exista riscul apariţiei infecţiei cu Candida. 
Se va evita utilizarea lor în timpul ouatului şi creşterii puilor, deoarece 
pot apărea moarte embrionară şi posibile anormalităţi ale cartilajului 
articulaţiilor  la pui. La Enrofloxacină 10%, buvabilă (Enrofloxarom), 
doza actuală recomandată este de 2 ml/litru apă/zi, 3 zile.

Derivaţi nitroimidazolici:
n Dimetridazol;
n Metronidazol;
n Ronidazol;
n Carnidazol.
Sunt utilizaţi în tratamentul trichomonozei, hexamitiazei şi al 

infecţiilor cu germeni anaerobi (clostridium).
Se va evita utilizarea Dimetridazolului în perioada de repro-

ducţie, deoarece scade fertilitatea masculilor (fenomen care 
nu se întâlneşte la folosirea metronidazolului).

Supradoza de dimetridazol duce la incoordonare, chiar moarte 
(vara, în special când porumbeii beau mai multă apă medica-
mentată decât doza curativă).

Pentru o bună şi corectă dizolvare a derivaţiilor de imidazol (în 
special metronidazol) şi datorită faptului că în România apa pota-
bilă e preponderent dură, se recomandă adăugarea suplimentară de 
vitamina C 99% (1 g/2 litri apă) sau oţet de mere (5-10 ml/litru apă) 
simultan.

Dacă totuşi apa este foarte dură, se încălzeşte iniţial o mică can-
titate de apă (300-500 ml) la 45-50ºC. Se adaugă 1 g vitamina C şi 
apoi metronidazolul, se amestecă şi apoi se completează cu apă până 
la cantitatea necesară zilnic.

Metronidazolul are o largă marjă de siguranţă, putând fi utilizat 
în timpul creşterii, năpârlirii şi al sezonului de zbor. Sub formă de 
comprimate, se pretează foarte bine administrării individuale. Se 
poate administra cu precauţie simultan cu amprolium (inclusiv Ro-
nidazolul).

Vitaminele
Din punct de vedere al nocivităţii lor, există vitamine care chiar 

în doze mari sunt inofensive pentru porumbei (vitaminele B1 şi C). 
Totuşi, dozele foate mari de vitamina C administrate timp îndelungat 
pot provoca uroliţi la nivel renal.

Vitaminele care se pot cumula şi da fenomene de hipervitaminoză 
sunt vitaminele A, D şi E la administrarea îndelungată şi în doze 
mari.

Există şi vitamine care pot genera (şi accelera) fenomene patologice 
cum ar fi creşterea tumorală (vitamina B12 şi acidul folic) sau tromboza 
vasculară (vitamina K).

La administrarea  în exces a vitaminei D pot apărea calcifieri vas-
culare în rinichi, testicule, ovare, pulmoni etc.

Vitamina E administrată timp îndelungat şi în exces poate duce la 
involuţia ovarului şi la oligo sau anizospermie la porumbei.

Concluzii
Se vor administra întotdeauna dozele corecte indicate de producător.
Nu se vor mări sau micşora dozele de medicamente după bunul 

plac al fiecăruia. Unele medicamente sunt foarte toxice pentru 
porumbei când se depăşeşte pragul terapeutic. Micşorarea dozelor 
(în special la antibiotice) duce la apariţia de tulpini microbiene foarte 
rezistente la respectivul antibiotic, care anterior era eficient.

Când se administrează medicamentele în apa de băut, de preferat, 
dozele vor fi ajustate dependent de volumul de apă consumat de 
poumbei.

Dozele recomandate de producători sunt pentru apa administrată 
la temperatura externă de 18-20 ºC. Se va utiliza mai puţină apă când 
temperaturile sunt scăzute şi respectiv mai multă apă când tempe-
raturile sunt ridicate.

Dacă medicamentele sunt acceptate mai greu de porumbei în apa de 
băut, se pot administra pe boabe, amestecându-le în prealabil cu kefir 
(iaurt caucazian), apă sau ulei, eventual şi cu puţin zahăr vanilinat, caz 
în care medicamentele vor adera foarte bine la suprafeţele boabelor, 
crescând astfel şi palatabilitatea acestora.

Evitaţi utilizarea antibioticelor “preventiv”. Antibioticele 
NU PREVIN NIMIC! Ele doar tratează infecţiile reale.

 Orice tratament presupune un diagnostic cât mai exact 
pentru momentul respectiv al evoluţiei bolii.

Utilizarea antibioticelor ar trebui făcută doar după efectuarea unei 
antibiograme (pe principiul “punct ochit-punct lovit”).

După vaccinare, nu se vor administra tetracicline, tylosin sau genta-
micină, deoarece sunt imunosupresoare. Se poate utiliza eritromicina 
(Eritrom), deoarece are un efect imunostimulator, eventual asociat 
cu vitamina C şi E, chiar şi levamisol (în doză antihelmintică redusă 
la un sfert).

După efectuarea unui tratament cu antibiotice de orice fel, admi-
nistraţi probiotice (ex. Kefir), Vita B Complex şi Tondigest, pentru 
refacerea florei intestinale şi stimularea apetitului.

Administraţi hrană (boabe) de bună calitate şi pe cât posibil 
necontaminată cu micotoxine (produse de mucegaiuri). Micoto-
xinele sunt substanţe foarte toxice care au efect negativ asupra 
sănătăţii şi formei sportive (produc ciroze hepatice, “ficat gras”, 
nefrite etc.).

Vitamina C se va administra obligatoriu înainte şi după zbor, în 
zilele caniculare, în timpul transporturilor, expoziţiilor şi în special 
în convalescenţă, timp de 2-5 zile.

După orice tratament cu substanţe de sinteză chimică sau admi-
nistrare de hrană (boabe) posibil contaminate cu fungi (mucegaiuri), 
administraţi hepatoprotectoare cum ar fi produsul Hepatoprotect 
pulbere hidrosolubilă: “Ficat sănătos = performanţă sportivă”.

În concluzie, pentru ca actul terapeutic să aibă eficienţa scontată, 
trebuie să cunoaştem medicamentele existente, condiţiile lor proprii 
de folosire şi  factorii care le influenţează acţiunea (starea de întreţi-
nere, starea fiziologică, tipul alimentaţiei, condiţiile de microclimat, 
stresul etc.).

Trebuie să se ştie că ROMVAC Co SA, ca oricare alt producător 
de medicamente, înainte de a lansa pe piaţă un produs, face studii 
complexe de farmacocinetică, farmacodinamică, cercetări preclinice şi  
clinice (răspunsul organismului animal la medicaţie) etc. cu respectarea 
Normelor de Buna Practică de Fabricaţie (GMP). 

În funcţie de rezultatele obţinute, se stabilesc doza şi frecvenţa 
de administrare a medicamentului. De aceea, întotdeauna când se 
administrează un medicament, trebuie respectate indicaţiile date de 
producător.   n
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Hepatic inflamatory deseases are a common problem 
in veterinary practice. The causes of hepatic deseases 
in cats are different from the one diagnosed in dogs. 
The symptomatology can vary from insignificant signs 
to signs of multiple metabolical complicationes. Two 
metods can be used to confirm the diagnosis of hepatic 
conditions: ultrasonography for gall bladder deseases 
and liver biopsy histopathology exam deseases of the 
hepatic parenchyma. Nasoesophageal or nasogastric 
feeding tubes are an easy, effective and efficient means 
of providing enteral nutrition support for anorexic cats.
Keywords: liver, cholangitis, biopsy, nutrition

Bolile hepatice inflamatorii sunt o problemă relativ comună 
în practica vetrinară. Cauzele bolilor hepatice la pisici diferă 
faţă de cele identificate la câini. Pacienţii pot prezenta 
simptomatologie ce variază de la semne clinice discrete 
până la simptome ce reflectă complicaţii metabolice 
multiple. Pentru confirmarea diagnosticului, pot fi folosite 
două metode: examenul ecografic e pentru afecţiunile 
colecistului şi examinarea histopatologică a  materialului 
biopsic hepatic pentru afecţiunile parenchimului. Sondajul 
nazo-esofagian sau nazo-gastric reprezintă o metodă simplă 
şi eficientă pentru a asigura nutriţia pisicilor anorexice.
Cuvinte-cheie: ficat, colangite, biopsie, nutriţie

Abstract Rezumat

Introducere
Aşezat la răspântia circulaţiei, dotat cu un sistem vascular 

extrem de bogat, ca orice organ supraspecializat, ficatul va 
suferi la cele mai uşoare stări patologice: circulatorii, toxice, 
infecţioase, parazitare, neoplazice, dismetabolii etc.(8).

Organ cu funcţii extrem de multiple: metabolice (de 
scindare şi sinteză, de depozit); antitoxice, hematopoietice, 
biliară (şi de aici şi digestivă); termoreglare şi altele, ficatul 
îşi datorează situarea între organele digestive, mai ales 
graţie poziţiei sale topografice în cavitatea abdominală. În 
relitate, ficatul este unic atât prin structura sa, cât şi prin 
multiplele sale funcţii şi chiar prin modul în care acestea 
sunt suplinite în cazul îmbolnăvirii ficatului(1,4).

Cu toate că bolile hepatice sunt foarte frecvente, la toate 
speciile, discreţia manifestărilor clinice şi dificultăţile unui 
diagnostic paraclinic de precizie pentru aceste afecţiuni, 
face ca adesea ele să nu poată fi descoperite decât în 
stadiile avansate. Momentul când o hepatopatie devine 
manifestă clinic (de exemplu, prin apariţia icterului sau 
a ascitei) coincide de fapt cu o alterare morfologică gravă, 
adesea ireversibilă a organului.

Ţesutul hepatic dispune însă de o remarcabilă capacitate 
de regenerare şi suplinire: este suficient ca doar 20-30% 
din masa ficatului să fie nealterată pentru ca funcţiile sale 
să se desfăşoare în condiţii satisfăcătoare(7).

Afecţiunile hepatice ale pisicilor
În termeni largi, cauzele ce afectează buna funcţionare 

hepatică la această specie, pot fi divizate în afecţiuni 
inflamatorii şi afecţiuni non-inflamatorii.

Spre deosebire de câini, la care bolile inflamatorii tind să 
cuprindă întreg parenchimul hepatic, la pisici, sistemul biliar 
este mai comun afectat, cu extindere în parenchimul hepatic 
doar în cazurile forte severe. Ca şi rezultat, pisicile cu boli 
hepatice vor prezenta frecvent icter (figura 3) şi rareori vor 
dezvolta ciroză hepatică cu micşorarea acestuia în volum. 

Cu excepţia şuntului portosistemic, diagnosticarea scăderii 
dimensiunilor hepatice este neobişnuită la această specie. În 
afectarea hepatică trebuie de asemenea menţionată implicarea 
bolilor sistemice feline, precum peritonita infecţioasă felină.

În afara ariei acestei lucrări, dar important de menţio-
nat mai ales în vederea diagnosticului diferenţial, se află 
cauzele non-inflamatorii, cu sublinierea preponderenţei 
lipidozei hepatice. În acest capitol mai pot fi incluse ne-
oplazia hepatică, şunturile portosistemice, amiloidoza, 
boala ficatului polichistic.

Afecţiunile hepatice inflamatorii la pisici
Dat fiind faptul că afectarea hepatică tipică la pisici este 

cea a sistemului biliar, se justifică a grupa aceste afecţiuni 
inflamatorii în categoria colangitelor, aceasta fiind cea mai 
frecventă cauză a afecţiunilor hepatice la pisici în Europa.

Diferite forme de colangite pot fi identificate prin exa-
men histopatologic sau prin puncţie biopsică.

Complexul colangitelor cuprinde colangita limfocitară, 
colangita neutrofilică şi colangitele cronice asociate pa-
razitozelor hepatice(11).

Colangitele limfocitare
Denumite anterior colangite/colangiohepatite non-

supurative sau limfocitoplasmatice, etiologia acestor 
afecţiuni nu este pe deplin cunoscută, dar este implicat 
în producerea lor un mecanism imuno-mediat.

Complexul colangitic este frecvent la pisici.
Boala se caracterizează histopatologic prin inflamaţie în 

triada portală şi extensia ei în hepatocitele înconjurătoare. 
Au fost identificate forme supurative, limfoplasmocitare 
şi mixte. Ciroza biliară se presupune de unii clinicieni că 
ar fi un stadiu terminal al complexului colangitic. Nu se 
cunoaşte dacă aceste tipuri histopatologice sunt stadii ale 
unei singure boli sau sunt boli separate.

Pisicile de orice vârstă pot fi afectate, dar boala este 
întâlnită îndeosebi la animalele tinere sau de vârstă medie. 
Pisicile persane pot prezenta un risc crescut(6).
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Etiopatogeneză
Iniţial, inflamaţia este localizată la ductul biliar (colan-

gită). Extensia la hepatocitele înconjurătoare (colangiohe-
patita) este asociată cu apariţia şi dezvoltarea semnelor 
clinice.

Multe dintre pisicile cu colangită şi colangiohepatită au 
tulburări favorizante pentru dezvoltarea procesului septic: 
boala inflamatorie intestinală, pancreatită, obstrucţie biliară 
extrafepatică, colecistită). Totuşi, multe dintre aceste pisici 
nu au condiţii favorabile pentru dezvoltarea bacteriilor la 
locurile sus menţonate.

Inflamaţia limfocitară şi limfoplasmocitară este un răspuns 
la inflamaţia cronică aseptică. Boala inflamatorie intestinală 
şi pancreatita pot participa la dezvoltarea acestor forme 
de colangită datorită pătrunderii proceselor inflamatorii 
şi toxinelor în ficat prin curentul sangvin portal. Recent, 
a fost descoperită prezenţa infiltratelor portale bogate în 
plasmocite şi limfocite, ca fiind o leziune frecventă la pisicile 
bătrâne cu o gamă îngustă de tulburări cronice.

Semnele clinice
Sunt reprezentate de icter (figura 4), pirexie, vomă, 

diaree, deshidratare consecutivă, slăbire şi hepato-
megalie. Semnele clinice mai puţin frecvente sunt: 
durerea abdominală, semnele encefalopatiei hepatice 
şi limfadenopatie generalizată. Unele pisici nu prezintă 
inapetenţă.

Diagnosticul
Necesită evaluarea semnelor clinice, a anormali-

tăţilor de laborator, a ultrasonografiei abdominale, 
a culturilor bacteriene din bilă şi ţesut hepatic şi 
examinarea histopatologică a ţesutului hepatic (după 
efectuarea coagulogramei).

Tulburările descoperite la examenele de laborator mai frec-
vent întâlnite sunt: creştere moderată a enzimelor hepatice, 
creşterea acizilor biliari, hiperbilirubinemia, hiperglobuli-

Figura 2. Anatomia ficatului în relaţie cu organele învecinate din cavitatea 
abdominală

Figura 1. 
Anatomia şi topografia ficatului la pisică

Figura 3. Icterul la pisică, observabil la nivelul mucoaselor şi al pielii
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nemia şi hipoalbuminemia. Hematologic se pot constata 
anemie moderată, limfopenie sau limfocitoză, monocitoză, 
leucocitoză cu devierea spre stânga a indicelui Arneth şi 
prezenţa neutrofilelor de tip toxic (în forma supurativă) şi 
testul anormal de coagulare (în forma limfocitară).

Ecografia este extrem de utilă în realizarea diagnosticului 
diferenţial între afecţiunile hepatocelulare şi obstrucţia biliară la 
animalele ce prezintă sindromul de icter. Angiocolitele se traduc 
din punct de vedere ecografic printr-o evidenţiere anormală a 
canalelor biliare, consecutiv îngroşării pereţilor acestora(2).

Per ansamblu, ficatul prezintă o nodularitate fină şi un 
aspect lobular accentuat, organul având aspect reticulat. 
Tipul histologic al complexului colangitic este caracterizat 
de tipul celulelor inflamatorii prezente în probele biopsice. 
Aspectele histopatologice sunt reprezentate de infiltraţii 
cu neutrofile, plasmocite şi limfocite, doar limfocite sau 
asociere de diferite tipuri celulare în jurul triadei portale şi 
în parenchimul hepatic înconjurător. Se pot observa şi dila-
tarea canalelor biliare intrahepatice, hiperplazia canalelor 
biliare şi acumularea de exsudat în lumenul biliar, fibroza 
periductală, tumefierea şi degenerarea epiteliului canalelor 
biliare, fibroza de legătură între triadele portale, colecistita, 
colelitiaza şi fibroza pancreatică interstiţială.

Culturile bacteriene pot fi pozitive, în special în forma 
supurativă pentru E. coli, Clostridium, Bacteroides, Actinomyces 
şi speciile streptococice(9).

După ce aspectele histopatologice au confirmat diag nos-
ticul de complex colangitic, este necesară evaluarea pi si cii 
din punct de vedere al prezenţei bolii inflamatorii in tes tinale 
sau a pancreatitei.

Diagnosticul diferenţial
Se face în raport cu următoarele afecţiuni:
n  infecţioase şi parazitare: peritonita infecţioasă felină, 

toxo plasmoza;
n bolile cardiace;
n inflamatorii: colangita neutrofilică;
n  metabolic/endocrine: lipidoza hepatică, diabetul 

zaharat, hiperadrenocorticismul;
n  neoplazice: limfom, carcinom hepatocelular, carcinom 

biliar, mastocitom;
n anomalii: amiloidoza, boala rinichiului polichistic.
Tratamentul
Tratamentul formei supurative trebuie să includă flu-

idoterapia pentru corectarea deshidratării şi tulburărilor 
electrolitice şi antibioterapie. Alegerea iniţială a antibioticului 
(în funcţie de cultură şi sensibilitate) trebuie să includă gen-
tamicină (3 mg/kg de 3 ori pe zi i.v., i.m. sau s.c.) şi ampicilină 
(22 mg/kg de 3-4 ori pe zi i.v., i.m. sau s.c.) sau gentamicină 
şi metronidazol (7,5-10 mg/kg de 2-3 ori/zi i.v. sau per os). 
O cale alternativă este cloramfenicolul, care este eficient 
împotriva bacteriilor intestinale şi acţionează prin circulaţia 
enterohepatică. Un efect advers este anorexia, dar doza de 
50 mg/pisică de 2 ori/zi rareori provoacă inapetenţă. La folo-
sirea gentamicinei trebuie menţinute hidratarea adecvată şi 
perfuzia renală. O dată cu obţinerea rezultatelor de la cultura 
bacteriană şi antibiogramă, gentamicina trebuie înlocuită cu 
alt antibiotic dacă este posibil, cel puţin 3-6 săptămâni.

În cazul în care coleitele provoacă obstrucţie biliară ex-
trahepatică, trebuie efectuată înlăturarea chirurgicală şi 
decompresia arborelui biliar.

Dacă nu se înregistrează obstrucţia biliară, coleitele odată 
înlăturate, se poate administra acidul ursodeoxicolic 10-15 
mg/kg pe zi. Acesta este un coleretic ce iniţiază excreţia bi-
liară şi previne recidiva colelitiazei. El mai înlocuieşte acizii 

Figura 4. Icterul la pisică

Figura 6. Imagine ecografică de colelitiază (original)Figura 5. Imagine ecografică de colecistită (original) R
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biliari hidrofobi, reducând alterările asociate colestazei şi 
acţionează ca hepatoprotector.

Pisicile cu formă limfocitică, limfoplasmocitară sau mixtă 
trebuie tratate cu prednison 2-4 mg/kg pe zi. Glucocorticoizii 
iniţiază colereza şi sunt utili în tratamentul bolii inflamatorii 
intestinale concomitente, dacă ea este prezentă. În asociere 
cu prednisonul, metronidazolul poate fi benefic. El acţio-
nează modificând răspunsul imun şi este eficient împotriva 
multor bacterii anaerobe. De asemenea, este benefic şi acidul 
ursodeoxicolic.

Prognostic
Prognosticul pisicilor cu complex colangitic este variabil. 

Pisicile cu formă supurativă provocată de colelitiază pot 
redeveni normale după intervenţia chirurgicală şi terapia 
medicamentoasă. Multe pisici cu celelalte forme pot fi în stare 
bună o perioadă lungă de timp sub tratament. Unele pisici pot 
fi menţinute fără terapie, fără riscul apariţiei recidivelor.

Colangitele neutrofilice
În această categorie sunt descrise colangitele sau colangi-

ohepatitele supurative sau exsudative, având descrise atât 
formele acute, cât şi cele cronice.

Colangitele neutrofilice sunt atribuite infecţiilor bacteriene 
ascendente de la nivelul tractusului gastrointestinal sau de 
la nivelul ductului comun pancreatic şi biliar ce se deschide 
la nivelul duodenului, situaţie în care colangita este asociată 
cu pancreatita.

Bolile inflamatorii intestinale sunt de asemenea frec-
vent asociate cu această patologie, rezultând termenul de 
„triadită”.

Recent, infecţia cu Helicobacter a fost considerată a avea 
un rol important în dezvoltarea colangitei neutrofilice(5).

Simptomatologie
Pot fi afectate pisicile de orice vârstă, dar mai frecvent 

cazuistica se situează la nivelul vârstei medii şi avansate.
Forma acută prezintă semne tipic severe, incluzând febră, 

anorexie, vomă şi letargie. Voma este frecventă în toate ti-
purile de afecţiuni biliare, posibil deoarece inflamarea căilor 
biliare suprastimulează pe cale nervoasă centrul vomei. Icte-
rul poate fi prezent, cu sau fără durere abdominală. Această 
formă poate progresa spre cea cronică.

Forma cronică evoluează de cele mai multe ori insidios 
de-a lungul lunilor sau anilor, cu simptomatologie discretă: 
perioade de anorexie, vomă sau pierdere în greutate. Se mai 
pot  observa: subicter, hepatomegalie, foarte rar ascită.

Semnele sistemice pot fi asociate cu cele ale infecţiilor se-
cundare, caracterizând „triadita”: 83% dintre cazurile studiate 
prezentau şi simptome ale bolii inflamatorii intestinale. 

Diagnostic
Iniţial în forma acută, când inflamaţia este limitată la nivelul 

căilor biliare mari şi al vezicii biliare, pot exista schimbări mino-
re ale nivelului bilirubinei totale şi enzimelor hepatice. Marea 
majoritate a formelor cronice prezintă însă creşteri ale acestor 
enzime, cu predilecţie GGT faţă de ALP. Hematologia relevă o 
moderată leucocitoză, dată în principal de neutrofilie.

Formele cronice severe pot fi însoţite de anemie, limfo-
penie sau limfocitoză, monocitoză şi/sau trombocitopenie, 
crescând astfel timpul de coagulare.

Diagnosticul imagistic este puţin concludent cu ajutorul 
radiografiei, fiind mult mai utilă ecografia: ficatul apare he-
terogen, cu ecogenitate crescută. Căile biliare sunt destinse 
(diametrul mai mare de 5 mm) şi cu aspect sinuos. Colecistul 
apare şi el destins, cu îngroşarea peretelui (mai mare de 1 
mm) ce sugerează colecistita figura 5). Ocazional, poate 
apărea colelitiaza (figura 6).

Semnele asociate pot include mărirea limfonodurilor mez-
enterice, neregularităţi ale aspectului pancreasului şi/sau 
îngroşare a peretelui duodenal. Ecoghidarea este utilă pentru 
aspirarea bilei, trecându-se prin lobul hepatic medial drept la 
nivelul căruia colecistul este ataşat la ficat şi astfel reducându-
se riscul de pierdere intraperitoneală a bilei. Aspiraţia dublă 
hepatică şi biliară este de preferat, examinându-se citologic şi 
bacteriologic (preferabil pentru culturi aerobe şi anaerobe).

Diagnostic diferenţial
Formele acute trebuie diferenţiate de pancreatite, sep-

ticemii, infecţii sistemice (FIP, Salmonella, toxoplasmoza), 
intoxicaţii sau obstrucţii ale căilor biliare.

Tratament
Prin asocierea cu infecţiile, este necesară administrarea 

terapiei antibacteriene, asociată cu suport nutriţional (fi-
gura 8). Antibioticele se administrează pe o perioadă de 1-3 
luni. E. Coli este cel mai frecvent agent microbian izolat, dar 
frecvent se pot întâlni şi infecţii mixte.

Figura 8. Regiunea cranio-cervicală în secţiune sagitală la pisică: 1 = cavi-
tate nazală, 2 = cavitate orală, 3 = faringe, 4 = trahee, 5 = esofagFigura 7. Ciclul biologic al parazitului Opistorchis felineus
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n Amoxicilina cu acid clavulanic: 11-22 mg/kg per os 
q 8-12h sau
n Cefalexin 10-35 mg/kg per os q8-12h, împreună cu 

o fluoroquinolonă (concentraţie bună în bilă). Unii autori 
preferă marbofloxacin (2 mg/kg per os q 24h), din cauza 
riscului de orbire la pisici pe care îl prezintă enrofloxacinul. 
Se asociază de asemenea cu metronidazolul pentru efectul 
său împotriva anaerobilor şi de imunomodulare: 7,5-10 
mg/kg per os q 12h. Dozele depăşite de metronidazol pot fi 
hepatotoxice, neurotoxice sau teratogene.
n Clindamycin (5,5 mg/kg per os q 12h) este eficient 

împotriva germenilor anaerobi şi gram pozitivi, dar 
nu şi împotriva celor gram negativi. Se concentrează 
bine în bilă, dar nu trebuie administrată în insuficienţă 
hepatică.
n În cazurile extrem de severe, pentru a acoperi ger-

menii gram pozitivi şi negativi, aerobi şi anaerobi, se 
foloseşte asocierea celor patru antibiotice.

Terapia nutriţională de suport este importantă în cazul 
prezenţei pancreatitei şi este reprezentată de fluide admi-
nistrate IV, analgezice. Dacă s-a asociat boala inflamatorie 
intestinală, este necesară şi medicaţia cu prednisolon.

Prognostic
Este dependent atât de severitatea bolii primare, cât şi 

de afecţiunile concurente apărute. În majoritatea cazurilor, 
perioada de supravieţuire este în medie de 1 an, cu un caz 
raportat de supravieţuire 29 luni(3).

Colangitele mixte
Prin natura mixtă a afecţiunii inflamatorii, anumite co-

langite se încadrează cu dificultate într-o anumită categorie 
de celularitate predominantă, situaţie frecvent întâlnită 
îndeosebi în cazul bolilor cronice.

Cu excepţia cazurilor în care culturile biliare şi din ţe-
sut hepatic sunt negative, se recomandă iniţierea terapiei 
antibacteriene, acceptând prednisolonul în completarea 
tratamentului dacă răspunsul la tratamentul exclusiv cu 
antibiotice nu este adecvat.

Colangitele cronice asociate paraziţilor intestinali
Această situaţie poate fi corelată cu numeroase specii 

de paraziţi din familia Opistorchiidae, ce necesită gazde 
intermediare reprezentate de peşti sau şerpi. Pisicile se 
infestează prin consumul peştelui crud ce conţine forme 
imature parazitare, care ulterior vor migra din intestin spre 
ficat prin căile biliare. Un grad scăzut de infestare poate fi 
asimptomatic, dar o parazitoză masivă se poate traduce prin 
anorexie, vomă, scăderea în greutate, durere abdominală, 
letargie şi icter.

Se poate constata eozinofilie periferică, iar nivelul crescut 
al enzimelor hepatice este tranzitoriu.

Diagnosticul se realizează prin evidenţierea formelor 
parazitare adulte sau prezenţa de ouă operculate, depistate 
la puncţia hepatică sau la aspiraţia bilei.

Tratamentul necesită administrarea de Praziquantel în 
doză de 30 mg/kg per os q 24h timp de 5 zile. Intervenţia 
chirurgicală pentru drenajul bilei poate fi necesară în cazu-
rile severe.

Alte cauze ale bolilor hepatice inflamatorii
Peritonita infecţioasă felină poate fi asociată cu niveluri 

ridicate ale enzimelor hepatice şi bilirubinei din cauza for-
mării piogranuloamelor şi necrozei hepatice. În general, 
semnele clinice sugerează un proces patologic sistemic în 
cadrul căruia trebuie făcut diagnosticul (prin biopsie) co-
langitei limfocitare cu ascită.

Toxoplasmoza poate prezenta şi ea creşteri ale enzimelor 
hepatice, dar foarte rar icter. Diagnosticul este de obicei 
bazat pe titrul ridicat de anticorpi Ig M.

Anumite medicamente pot induce toxicitate hepatică: dia-
zepam, metamizol, sulfamidele potenţate, tetraciclinele, fe-
nobarbital, griseofulvin şi paracetamol (acetaminophen).

Nutriţia, în colangite
În timp ce în unele cazuri de colangite pisicile continuă să 

se alimenteze singure, să răspundă unui tip de hrană preferat 
sau să accepte hrănirea cu seringa, în multe cazuri este ne-
cesară plasarea unei sonde. Se preferă introducerea la nivel 
nazo-esofagian, atât pentru uşurinţa manoperei, cât şi pentru 
faptul că nu necesită anestezie, iar riscul de hemoragie este 
minim. Dezavantajul este dat de diametrul redus al tubului ce 
implică folosirea unui anumit tip de dietă, precum şi de riscul 
de iritaţie nazală în cazul folosirii de lungă durată.

La pisicile ce pot tolera anestezia generală, tubul de 
hrănire se poate plasa la nivelul esofagostomei, ceea ce 
permite folosirea lui o perioadă de timp mai lungă şi fără 
spitalizare (figurile 9 şi 10).

Necesarul caloric se calculează după o formulă exactă, 
astfel încât planul de hrănire să fie cât mai apropiat de 
necesităţile individuale (tabelul 1).   n

Planul de hrănireTabelul 1

Pasul 1
Necesarul caloric se calculează în funcţie de consumul 
energetic în repaus (CER )
CER (Kcal) = 70 x [Greutatea corporală (Kg)]0.75

Pasul 2
Identifi carea conţinutului caloric al dietei
Volumul de hrană consumat zilnic (ml) = ____CER_____
                                                                    Dieta (Kcal/ml)

Pasul 3

Calcularea volumului maxim care poate fi  administrat per tain 
(10 ml/kg)
Curăţarea tubului de hrănire cu lichidul administrat
Calcularea numărului de tainuri pe zi
Pacienţii care au prezentat anorexie pentru mai multe zile 
consecutive pot dezvolta complicaţii metabolice, ca rezultat 
al schimbării statusului catabolic. Pentru a preveni aceasta, 
reintroducerea hranei trebuie să se realizeze treptat, spre 
exemplu în prima zi se administrează doar ⅓ din CER, în ziua a 
doua ⅔ din CER, iar în cea de-a treia zi CER totalFigurile 9 şi 10. Sondă introdusă prin esofa go tomie la pisică R
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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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Evaluarea ecocardiografică  
în insuficienţa mitrală

Alice  
Rădulescu
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This study was conducted to investigate the prevalence 
of mitral insufficiency in dogs. In this respect 
echocardiography were examined a number of 57 dogs 
aged between 1.5 and 14 years. Following examinations 
carried out concluded that mitral regurgitation is a 
condition common in dogs (63% of dogs examined showed 
varying degrees of mitral insufficiency) may be present 
long before clinical signs (27.7% of dogs diagnosed with 
severe clinical signs had not) and for diagnosis of certainty 
is necessary echocardiography. Echocardiography has 
three major objectives: examining the morphology of 
mitral valvular apparatus, the assessment of left atrial 
size and left ventricular size and function, color Doppler 
examination and spectral Doppler regurgitant jet.
Keywords: mitral regurgitation, valvular disease, 
echocardiography, Doppler, regurgitant jet

Acest studiu a fost efectuat pentru a investiga prevalența 
insuficienței mitrale la câine. În acest sens au fost examinați 
ecocardiografic un număr de 57 de câini cu vârste cuprinse între 
1,5 şi 14 ani. În urma examinărilor efectuate, s-a concluzionat 
că insuficiența mitrală este o afecțiune frecvent întâlnită la 
câine (63% din câinii examinați au prezentat diferite grade de 
insuficiență mitrală), poate fi prezentă cu mult timp înainte 
de apariția semnelor clinice (27,7% din câinii diagnosticați cu 
insuficiență nu prezentau semne clinice), iar pentru diagnosticul 
de certitudine este necesar examenul ecocardiografic. Examenul 
ecocardiografic are trei obiective majore: examinarea morfologiei 
aparatului valvular mitral, evaluarea dimensiunilor atriului 
stâng, dimensiunilor şi funcției ventriculului stâng, examinarea 
Doppler color şi Doppler spectral a jetului regurgitant.
Cuvinte-cheie: insuficiență mitrală, boală valvulară, 
ecocardiografie, examen Doppler, jet regurgitant

Abstract Rezumat

Introducere
Insuficiența mitrală se caracterizează prin lipsa de în-

chidere ermetică a orificiului mitral în timpul sistolei 
ventriculare, fapt care permite o regurgitare a sângelui din 
ventriculul stâng spre atriul stâng, această reîntoarcere 
în sens retrograd producând sufluri de regurgitare. Acest 
reflux de sânge dinspre ventriculul stâng spre atriul stâng 
în timpul sistolei depinde de suprafața orificiului mitral, 
ce rămâne deschisă deoarece gradientul de presiune dintre 
aceste două cavități este mare (în atriul stâng 4-12 mmHg, 
iar în ventriculul stâng în sistolă 90-150 mmHg)

Aparatul valvular mitral este constituit din valvele propriu-
zise, inelul mitral, cordajele tendinoase și mușchii papilari. 
O disfuncție apărută la oricare din aceste componente ale 
aparatului valvular poate conduce la regurgitare mitrală:
n  modificări la nivelul valvelor: leziuni degenera-

tive în boala valvulară cronică, leziuni vegetative în 
endocardită, prolapsul de valvă mitrală, displazia de 
valvă mitrală; 
n  modificări la nivelul inelului mitral: lărgirea 

inelului mitral;
n  modificări la nivelul cordajelor tendinoase: 

ruptura cordajelor tendinoase;
n  modificări la nivelul mușchilor papilari: ischemia, 

necroza și ruptura mușchilor papilari.
Diagnosticul de certitudine al insuficienței mitrale se 

pune prin examen ecocardiografic. Examenul ecocardio-
grafic în insuficiența mitrală urmărește:
n examinarea morfologiei aparatului valvular mitral;
n  evaluarea dimensiunilor atriului stâng și evaluarea 

dimensiunilor și funcției ventriculului stâng;
n  examinarea Doppler color și Doppler spectral a jetului 

regurgitant.

Materiale şi metode 
Au fost examinați ecocardiografic 57 de câini atât clinic 

sănătoși cu sau fără murmur la ascultația ariei mitrale, pre-
cum și suspecți de boală cardiacă cu manifestări de letargie, 
tuse, dispnee, intoleranță la efort sau sincope. Astfel, au fost 
examinați 32 de câini de talie mică și medie și 25 de câini de 
talie mare din care 30 de masculi și 27 de femele având vârste 
cuprinse între 1,5 și 14 ani. Toate examenele ecografice au 
fost efectuate cu Ecograf Esaote My Lab 30 Vet Gold; pentru 
examinarea ecocardiografică s-a folosit transductorul “phased 
array” cu frecvența 5-8 MHz; animalele au fost examinate 
fără a fi sedate, așezate pe masa de ecocardiografie, în poziție 
decubit lateral drept sau stâng, după caz.

1. Examinarea morfologiei aparatului valvular 
mitral

Pentru vizualizarea aparatului valvular mitral și apre-
cierea morfologiei acestuia s-a folosit examinarea eco-
cardiografică B Mode în următoarele ferestre:
n  fereastra parasternală dreaptă în axul lung cu 4 ca-

mere;
n  fereastra parasternală dreaptă în axul lung la nivelul 

tractului de ejecție;
n  fereastra parasternală dreaptă în axul scurt la nivelul 

valvei mitrale;
n  fereastra apicală stângă cu 4 camere.
În ordinea incidenței au fost depistate următoarele 

modificări morfologice ale aparatului valvular mitral:
n Leziuni degenerative (figurile 1 şi 2) - cele mai frec-

vente leziuni întâlnite la nivelul aparatului valvular mitral au 
fost cele de tip degenerativ ce caracterizează boala valvulară 
cronică sau endocardioza. În această afecțiune, depunerile 
mixomatoase de la nivelul valvei mitrale o îngroașă, o alun-
gesc și o deformează, aceasta pierzându-și aliniamentul și 
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nemaiînchizând complet orificiul atrioventricular. Leziunile 
mari sunt ușor de vizualizat, la nivelul valvei mitrale apă-
rând îngroșări de dimensiuni mari, neregulate, evidente. 
În general, leziunile mai mari sunt asociate cu insuficiență 
mai severă, dar nu în toate cazurile. Leziunile mitrale mici 
trebuie examinate cu atenție în mai multe planuri pentru a 
nu confunda atașamentele cordajelor tendinoase de la nivelul 
aparatului mitral cu leziuni degenerative.

Fereastra parasternală dreaptă în axul lung cu 4 camere 
oferă cea mai bună imagine.

Fereastra parasternală dreaptă în axul lung la nivelul 
tractului de ejecție oferă de asemenea o imagine bună, însă 
valva poate apărea mai îngroșată decât este în realitate 
dacă transductorul nu este în poziția corectă cu unda 
orientată direct către centrul inelului valvular astfel încât 
să se obțină o imagine cât mai clară a valvei și atriului 

stâng, observând în același timp mișcările valvelor către 
ventriculul stâng.
n Prolapsul de valvă mitrală (figura 3) - prolapsul de 

valvă mitrală este a doua afecțiune ca incidență întâlnită 
în insuficiența mitrală. Acesta poate fi congenital (rase 
predispuse King Charles Spaniel și Teckel), secundar (ur-
mare a depunerilor mixomatoase din endocardioză) și 
funcțional (urmare a reducerii volumului ventricular stâng 
și creșterii forței de contracție a acestuia din cardiomiopatia 
hipertrofică).

Fereastra parasternală dreaptă în axul lung la nivelul 
tractului de ejecție și fereastra parasternală dreaptă în axul 
lung cu 4 camere oferă cele mai bune imagini, prolapsul 
punându-se în evidență atunci când una sau amândouă 
aripile valvei mitrale prolabează înapoi către atriu în tim-
pul sistolei. Se marchează inelul valvei mitrale cu o linie ce 

Figura 1. Fereastră parasternală dreaptă în axul lung al inimii cu patru 
camere; leziuni degenerative moderate la nivelul aparatului valvular mi-
tral; se observă dilataţia secundară  a atriului stâng și ventriculului stâng

Figura 2. Fereastră parasternală dreaptă în axul lung al inimii cu patru 
camere; leziuni degenerative severe ale aparatului valvular mitral; se 
observă și o lamă fină de lichid în sacul pericardic

Figura 4. Fereastră parasternală dreaptă în axul lung al inimii cu patru 
camere; lărgirea inelului mitral secundară cardiomiopatiei dilatative

Figura 3. Fereastră parasternală dreaptă în axul lung al inimii la nivelul tractu-
lui de ejecţie; prolaps de valvă mitrală secundar leziunilor degenerative severe
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pornește de la nivelul atașamentului anterior (baza valvei 
aortice sau joncțiunea atrioventriculară) până la nivelul 
atașamentului posterior (joncțiunea atrioventriculară). 
Valva mitrală nu trebuie să depășească aceasta linie către 
înapoi spre atriu în timpul sistolei. 
n Lărgirea inelului mitral (figura 4) - numită și 

insuficiență mitrală funcțională, apare atunci când ven-
triculul stâng suferă o dilatare severă, valvele apărând 
fără modificări.
n Ruptura cordajelor tendinoase (figura 5) - dia-

gnosticul ecocardiografic se pune pe baza următoarelor 
criterii: răsfrângerea către atriul stâng în timpul sistolei 
a valvei mitrale, mișcări haotice ale aripilor valvei mitra-
le atât în sistolă, cât și în diastolă, regurgitare mitrală 
severă (la examenul Doppler jetul regurgitant este sever 

și eccentric, dar nu se observă modificări secundare de 
dilatație atrială).
n Leziuni vegetative (figura 6) - la câine, valva mitrală 

este cea mai susceptibilă valvă pentru localizarea leziunilor 
vegetative în endocardită, urmată de valva aortică, valva 
pulmonară și valva tricuspidă. Leziunile mari apar ecografic 
extinse, neregulate, heterogene, uneori cu arii hipoecoge-
ne în interior. Aceste leziuni provoacă frecvent prolaps și 
regurgitare mitrală acută și severă, leziunile dobândite nu 
vor mai dispărea complet niciodată și insuficiența dobân-
dită va rămâne și în timp se poate agrava. Leziunile mici 
obișnuit sunt fine și nodulare și sunt dificil de diagnosticat 
și diferențiat ecografic de leziunile mixomatoase fără a 
efectua o bună corelație cu semnele clinice.
n Ruptura mușchilor papilari - mai rar întâlnită, 

obișnuit traumatică, se observă în interiorul ventricului 
stâng o masă hiperecogenă anormală atașată la cordajele 
tendinoase într-o mișcare haotică. 
n Displazia de valvă mitrală - defect congenital 

(rasa predispusă Bull Terrier) în care valva mitrală are o 
formă diferită de normal, aripile valvulare pot fi scurte 
și îngroșate sau fine și alungite și în asociere mușchii 
papilari sunt alungiți, respectiv largi.

2. Evaluarea dimensiunilor atriului stâng, dimen-
siunilor și funcției ventriculului stâng

Prezența și severitatea jetului regurgitant mitral au 
efecte hemodinamice semnificative asupra atriului stâng 
și ventriculului stâng.

Atriul stâng - la nivelul atriului stâng, regurgitarea 
mitrală cronică va conduce în timp la diferite grade de 
dilatație. Gradul de dilatație al atriului stâng poate fi folosit 
ca indicator al stadiului de boală în insuficiența mitrală. 
În cazurile acute putem întâlni însă insuficiență mitrală 
severă fără dilatația secundară a atriului stâng.

În aprecierea ecocardiografică a dimensiunilor atriului 
stâng s-au folosit următoarele metode:
n  măsurarea diametrului și ariei atriului stâng (figurile 7 

şi 8) în fereastra parasternală dreaptă în axul lung cu 4 
camere; valorile de referință s-au calculat pe baza formu-
lelor de calcul (O Grady MR, Bonagura JD, Powers JD, et 
al. 1986) în funcție de greutatea corporală (g.c.). 

Diametrul atriului stâng dinspre stânga spre dreapta 
= 20,65 + 0,63* g.c.

Diametrul atriului stâng dinspre bază spre vârf = 17,2 
+ 0,58 * g.c.

Aria atriului stâng = 2,64 + 0,38 * g.c.
n  determinarea raportului atriu stâng (AS): aorta (AO) 

(figurile 9 şi 10) în fereastra parasternală dreaptă în 
axul scurt la baza cordului la nivelul aortei și atriului 
stâng  AS: AO = 0,83 - 1,13 (Boon J., 1983).

Ventriculul stâng - în insuficiența mitrală, în diastolă, 
ventriculul stâng va primi o cantitate suplimentară de sânge 
rezultată din volumul curent plus cel regurgitat în sistola 
anterioară, ceea ce va conduce progresiv la dilatarea acestuia. 
Inițial, funcția ventriculară stângă va fi mai dinamică, fracția 
de scurtare (FS) crescută și fracția de ejecție (FE) crescută; 
acestea reprezentând un bun indicator în determinarea 
gradului de regurgitare mitrală, în special în formele acute, 
când atriul stâng are dimensiuni normale. Pe măsură ce 

Figura 5. Fereastră parasternală dreaptă în axul lung al cordului la nivelul 
tractului de ejecţie; ruptura cordajelor tendinoase; se observă cordajul ten-
dinos rupt atașat de aripa valvei mitrale anterioare într-o mișcare haotică 
în interiorul ventriculului stâng; datorită fenomenului acut, nu se identifică 
dilataţia secundară a atriului stâng și ventriculului stâng

Figura 6. Fereastră parasternală dreaptă în axul lung cu patru camere; 
leziuni vegetative ale aparatului mitral;  se observă leziuni mari, extinse, 
neregulate, hipoecogene, heterogene R
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Figura 7. Fereastră parasternală dreaptă în axul lung al inimii cu patru 
camere; diametrul atriului stâng de la stânga la dreapta = 20,65 + 0,63 * 24 
kg = 35,77 (D2 = 38,8); diametrul atriului stâng de la bază spre vârf = 17,2 
+ 0,58 * 24 kg = 31,12 (D3 = 44,7)

Figura 8. Fereastră parasternală dreaptă în axul lung al inimii cu patru 
camere; aria atriului stâng = 2,64 + 0,38 * 24 kg = 11,76 (LA4C = 15,49)

Figura 12. Imagine duplex (B Mode și M Mode la nivelul fereastrei para ster-
nale drepte în axul scurt al inimii la nivelul cordajelor tendinoase);  
FS = 53% (33-46%), EF = 86% (50-65%) 

Figura 11. Imagine duplex (B Mode și M Mode la nivelul ferestrei pa ra ster-
nale drepte în axul lung al inimii la nivelul tractului de ejecţie);  
FS = 54% (33-46%), EF = 85% (50-65%)

Figura 9. Fereastră parasternală dreaptă în axul scurt al inimii la baza 
cordului la nivelul atriului stâng și aortei; raport As: Ao =1,33 (0,83-1,13)  

Figura 10. Fereastră parasternală dreaptă în axul scurt al inimii la baza 
cordului la nivelul atriului stâng și aortei; raport As: Ao = 3,25 (0,83-1,13)
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regurgitarea se cronicizează, după o perioadă poate apărea 
disfuncția ventriculară. Disfuncția ventriculară se apreciază 
cel mai corect pe baza indicelui sistolic (ESVI).

Fracția de scurtare
FS = (LVDd – LVDs)/LVDd * 100 (LVDd = diametrul 

ventricular în diastolă, LVDs = diametrul ventricular în 
sistolă)

FS = 33 - 46% (Boon j, Wingfield W, Miller. 1983)
Se pot folosi pentru măsurători două ferestre:
n  în axul lung (figura 11) - fereastra parasternală dreap-

tă la nivelul tractului de ejecție, cursorul perpendi-
cular pe sept și peretele ventricular, poziționat  între 
mușchii papilari și vârful valvelor mitrale;
n  în axul scurt (figura 12) - fereastra parasternală 

dreaptă în axul scurt la nivelul cordajelor tendinoase, 
cursorul perpendicular pe sept și peretele ventricular, 
poziționat între cordaje astfel încât să se împartă 
camera ventriculară în două părți egale. 

Diametrul ventriculului stâng variază cu greutatea 
și rasa (sunt stabilite tabele cu intervale de referință în 
funcție de greutate și rasa cu care se compară).

Indicele sistolic
ESVI ml/m2 = ESV/BSA (ESVI = indice sistolic, ESV = 

volum sistolic, BSA = suprafața corporală)
ESVI <30 ml/m2 = funcție sistolică ventriculară stângă 

normală
ESVI = 30 - 60 ml/m2 = disfuncție sistolică ventriculară 

stângă ușoară
ESVI = 60 - 90 ml/m2 = disfuncție sistolică ventriculară 

stângă moderată
ESVI >90 ml/m2 = disfuncție sistolică ventriculară stân-

gă severă
Fracția de ejecție
EF = (EDV - ESV)/EDV*100 (EF = fracția de ejecție, 

EDV =volum diastolic, ESV = volum sistolic)
EF = 50 - 65% = normal
Indicele sistolic și fracția de ejecție au fost calculate 

în modul bidimensional metoda Simpson’s modificată 
(figura 13) - cu ajutorul computerului ecografului, se 
calculează volumele ventriculare în diastolă și respectiv 
în sistolă prin împărțirea pe lungime a ventriculului în 
20 de discuri. S-au folosit pentru determinări fereastra 
parasternală dreaptă în axul lung cu 4 camere și fereastra 
apicală stângă cu 4 camere (foarte important să se obțină 
în imagine vârful ventricular).

1. Examinarea Doppler color şi Doppler spectral 
a jetului regurgitant

În ciuda inconvenientelor întâmpinate în practică cau-
zate de timpul îndelungat de examinare, această metodă 
oferă cele mai precise informații cu privire la regurgitarea 
mitrală. Astfel, în afară de observarea jetului regurgitant, 
aprecierea direcției și distribuției acestuia, se pot efectua 
măsurători semicantitative și cantitative ce pot aprecia 
gradul de insuficiență.

Măsurători semicantitative
1. Analiza Doppler color a jetului regurgitant (figu-

rile 14 şi 15). În fereastra parasternală dreaptă în axul lung 
cu 4 camere sau în fereastra apicală stângă cu 4 camere se 
poziționează eșantionul Doppler color la nivelul orificiului 

Figura 14. Fereastră parasternală dreaptă în axul lung al inimii la nivelul 
tractului de ejecţie; Doppler color - insuficienţă mitrală moderată (gradul 
de ocupare a atriului stâng între 20 şi 50%); Doppler color - insuficienţă 
mitrală  severă (gradul de ocupare a atriului >50%)

Figura 13. Fereastră apicală stângă cu patru camere (în diastolă); metoda 
Simpson’s modificată = cu ajutorul softului aparatului, se împarte ventri-
culul stâng în 20 de discuri și se calculează automat volumul ventricular 
stâng în diastolă (LWd) și în sistolă (LWs) și fracţia de ejecţie (EF) 

Figura 15. Fereastră apicală stângă cu patru camere; Doppler color - 
insuficienţă mitrală severă (gradul de ocupare a atriului stâng >50%)
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mitral orientat către atriul stâng. Se urmărește la acest nivel: 
prezența jetului regurgitant, direcția jetului regurgitant, di-
mensiunile jetului regurgitant și gradul de ocupare a jetului 
regurgitant. În funcţie de gradul de ocupare a atriului stâng 
de jetul regurgitant, se poate aprecia severitatea insuficienței 
mitrale (<20% = insuficiență uşoară, 20-50% = insuficiență 
moderată, >50% = insuficiență severă).

2. Măsurarea amplitudinii undei E (figurile 16 şi 
17). În fereastra apicală stângă cu 4 camere se plasează 
cursorul Doppler pulsat la vârful aripilor valvei mitrale, 
în diastolă se va obține un grafic cu 2 unde:
n  E (0,5-1,0 m/s) = curgerea pasivă a sângelui către 

ventriculul stâng;
n  A (0,3-0,6 m/s) = curgerea sângelui consecutivă 

contracției atriale.
Creșterea velocității curgerii mitrale pasive (Ve) este un 

marker sensibil în caz de regurgitare severă:
vE > 1,2 m/s = insuficiență mitrală severă.
3. Aprecierea intensității semnalului spectral 

(figura 18). Se interoghează cu Dopplerul pulsat orifi-
ciul valvular mitral și atriul stâng pe mai multe niveluri. 
Semnalul curgerii mitrale fiziologice va fi întotdeauna 
pozitiv, obținându-se un grafic cu două unde pozitive 
(E și A). Semnalul regurgitării mitrale va fi întotdeauna 
în sens opus semnalului fiziologic. O regurgitare severă 
va crea o undă regurgitantă opusă cu densitate mare și 
bine definită. 

4. Măsurarea orificiului regurgitant (“vena con-
tracta”) - figura 19. În fereastra parasternală dreaptă cu 4 
camere sau fereastra apicală stângă cu 4 camere se aplică 
eșantionul Doppler color și se urmărește cu atenție orificiul 
regurgitant. Lărgimea acestuia, denumită și “vena con-
tracta”, poate face diferența între: insuficiența moderată 
(<2 mm) și insuficiența severă (>2 mm).

5. Măsurarea ariei izovelocității proximale (PISA) 
- figura 20. În fereastra parasternală dreaptă cu 4 ca-
mere sau fereastra apicală stângă cu 4 camere se aplică 
eșantionul Doppler color și se observă în proximitatea 
orificiului regurgitant către ventriculul stâng o arie or-
ganizată hemisferică a cărei suprafaţă se poate măsura 
pe baza razei acesteia. 

Măsurători cantitative
Măsurătorile cantitative sunt considerate metode gold 

standard în cuantificarea Doppler a regurgitării mitrale, în 
practica veterinară însă au aplicabilitate redusă datorită 
timpului îndelungat de examinare necesar.

1) Tehnica Doppler cantitativă - RVMA = SVMA 
- SVAO

(RVMA = volumul regurgitant mitral; SVMA = volumul 
bătaie mitral; SVAO = volumul bătaie aortic)

2) Metoda volumetrică (Simpson’s modificată) - 
RVMA = (LVEDV - LVESV) - SVAO

(RVMA = volumul regurgitant mitral; LVEDV = volumul 
diastolic al ventriculului stâng; LVESV = volumul sistolic 
al ventriculului stâng; SVAO = volumul bătaie aortic)

3) Metoda PISA - RVMA = EROA * TVRM
(RVMA = volumul regurgitant mitral; EROA = aria 

efectivă a orificiului regurgitant; TVRM = velocitatea 
timp a jetului regurgitant)

Rezultate și discuții
În urma examinărilor efectuate, s-a concluzionat:
n  insuficiența mitrală este o afecțiune frecvent întâlnită 

la câine - 36, respectiv 63% din câinii examinați au 
prezentat diferite grade de insuficiență mitrală; 
n  poate fi prezentă cu mult timp înainte de apariția 

manifestărilor clinice - 27,7% din câinii diagnosticați 
ecocardiografic cu insuficiență mitrală nu prezentau 
semne clinice;  
n  la ascultația ariei mitrale murmurul de insuficiență 

nu este întotdeauna decelabil - 5,26% din câi-
nii examinați au fost diagnosticați accidental cu 
insuficiență mitrală ușoară (aceștia nu prezentau 
semne clinice și nici murmur decelabil); 
n  cea mai frecventă cauză a insuficienței mitrale la 

câine este degenerarea mixomatoasă - 27, respectiv 
75% din câinii diagnosticați ecocardiografic cu 

Figura 16. Imagine triplex: bidimensională, fereastră apicală stânga cu pa-
tru camere; Doppler color, eșantionul plasat pe direcţia ventriculului stâng 
și atriului stâng; Doppler pulsat, eșantionul plasat în ventriculul stâng la 
vârful aripilor valvulare mitrale, pe direcţia orificiului mitral; E = 1,17 m/s  
(0,5-1,0 m/s); A = 0,79 m/s (0,3-0,6 m/s) 

Figura 17. Imagine triplex; insuficienţă mitrală severă E = 1,29 m/s 
(0,5-1,0 m/s)
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insuficiență mitrală prezentau leziuni degenerative 
ale aparatului valvular mitral asociate cu diferite 
grade de regurgitare. Pe parcursul examinărilor au 
fost depistați accidental 7 câini cu leziuni degene-
rative la nivelul aparatului valvular mitral fără a 
prezenta însă regurgitare, aceștia urmând să fie 
monitorizați ecocardiografic în continuare.

“Boala valvulară degenerativă este estimată la 75-80% 
din totalul bolilor cardiace canine. Prevalența acesteia 
este puternic dependentă de vârstă, de la câteva pro-
cente la câinii tineri până la 75% la câinii bătrâni peste 
16 ani.” (Lisbeth Hoier Olsen, Jens Haggstrom, Henrik 
Duelund Petersen, 2010)

“Insuficiența mitrală secundară bolii valvulare cronice 
reprezintă cauza cea mai frecventă (75%) a insuficienței 
cardiace congestive la câini.” (Jens Haggstrom, 2010)

“Boala valvulară afectează aproximativ 10% din câinii 
cu vârsta cuprinsă între 5 şi 8 ani, 20-25% din câinii cu 
vârsta cuprinsă între 9 și 12 ani și 30-35% din câinii 
cu vârsta peste 13 ani.” (Sisson D, 2002)

“75% din câinii trecuți de 16 ani au boală valvulară 
cronică.” (Guglielmini C, 2003)

Concluzii
S-a concluzionat că insuficiența mitrală este o 

afecțiune frecvent întâlnită la câine, poate fi prezentă 
cu mult înainte de apariția semnelor clinice, iar pentru 
diagnosticul de certitudine al acesteia este necesară 
efectuarea examenului ecocardiografic. Examenul eco-
cardiografic identifică leziunile cauzatoare, evaluează 
efectele insuficienței mitrale asupra dimensiunilor și 
funcției cardiace, caracterizează jetul regurgitant cu 
ajutorul tehnicii Doppler.   n

Figura 19. Fereastră parasternală dreaptă în axul lung cu patru camere; 
Doppler color, măsurarea orificiului regurgitant = „vena contracta” 

Figura 18. Imagine triplex: bidimensională, fereastră apicală stângă cu patru 
camere; Doppler color, eșantionul plasat pe direcţia ventriculului stâng și atriu-
lui stâng; Doppler pulsat, eșantionul plasat în atriul stâng la diferite niveluri pe 
direcţia orificiului mitral; intensitatea jetului regurgitant, vE = -2,08 m/s

Figura 20. Fereastră parasternală dreaptă în axul lung la nivelul tractului de 
ejecţie; Doppler color, măsurarea ariei PISA
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