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Noţiuni generale despre patologie medicală
Patologia este partea medicinei care se ocupă cu etiologia (cauzele), patogeneza (fenomenele,
mecanismele patologice) de decurgere a bolii, mai precis cu simptomele (semnele) sau grupului de
simptome (sindroame) a bolii, precum și urmările acestora asupra organismului.

Termenul provine din limba greacă παθολογία (pathologie) fiind pentru prima oară folosit de medicul
grec Galenos (129-201), termen care este format din cuvintele: πάθος, pathos = suferință, boală și
λόγος cuvânt, rațiune, învățătură, știință cu alte cuvinte Știința despre suferință azi acest termen este
utilizat de medicina de boli interne.
În forma în care este utilizat termenul azi, se datorează cercetătorului italian Giovanni Battista
Morgagni (1682-1771) care a conceput un studiu medical De sedibus et causis morborum (Cauza bolilor)
1761 care este piatra de temelie a cercetărilor științifice.
Deja în antichitate în perioada vechilor egipteni, sau a grecilor antici s-au întreprins studii anatomice prin
deschidere de cadavre.
Abia la sfârșitul secolului XVIII disecțiile au scopul în afară de cercetare anatomică, și o înțelegere mai
profundă a organelor modificate de boală. Prima catedră de patologie este înființată în anul 1819 în
Strasbourg de (Jean-Frédéric Lobstein (1777-1835), iar în anul 1844 devine în Viena obiect de examen.
Rudolf Virchow în 1858 pune bazele patologiei celulare, observând modficările patologice a celulelor
bolnave, (histopatologie) metodă care folosește și azi unele dintre principiile lui Virchow.
Patologie
Patologia este un instrument important pentru medicină de a înțelege mecanismul, modificările de organ
produse de boli, îmbunătățirea stabilirii diagnosticului, nu numai din timpul vieții dar și după moartea
pacientului.
Un aspect important care se poate stabili exclusiv numai cu ajutorul patologiei prin biopsie, natura benignă
sau malignă a unei tumori, sau prin necropsie (autopsie)stabilirea faptului dacă tratamentul prescris de
medic a fost corect sau fals, date necesare medicinei legale (forensic pathologist).
Patologia are două ramuri:
Anatomia patologică care examinează modificările organelor macroscopic
Patologia histologică care examinează modificările țesuturilor sau celulelor bolnave sub microscop
Patologia medicală se ocupă cu studiul sindroamelor şi bolilor în care se efectuează un tratament
conservativ-medicamentos şi igieno-dietic. Patologia medicală, valorificând cunoştinţele de Semiologie, dar
şi cunoştinţele dobândite la alte disciplini, cum ar fi Microbiologie, Igiena, Genetica, Farmacologie etc.,
orientează diagnosticul în ansamblul său, indiferent de natura bolii: toxică, infecţioasă, parazitară, alergică
etc.
Cunoştinţele dobândite la disciplinele preclinice sunt necesare şi pentru explicarea fenomenelor patologice
în vederea fundamentării diagnosticului, aprecierea prognosticului şi stabilirea celor mai adecvate măsuri de
combatere.
Patologie prin sferă şi conţinut este o disciplină biologică, medicală, ce studiază cauzele, legile fundamentale
şi mecanismele principale care condiţionează apariţia şi evoluţia bolilor la animale. Partea I-a, patologie
generală, cuprinde: noţiuni introductive, conceptul despre boală şi sistematizarea acestora; etiologie (anti
- cauza, logos - vorbire) sau acţiunea factorilor etiologici asupra organizmului, din care se insistă în mod
special asupra factorilor microbiologici; patogenia (pathos - boală, suferinţă; genesis - naştere) sau reacţia
organismului la acţiunea factorilor etiopatogeni, prin mecanisme patergice (ergon - energie, putere, reacţie)
caracteristice, exprimate prin procese generale, fundamentale, umorale, funcţionale-fiziopatologice şi
structurale-morfopatologice; semiologia şi terapeutica generală.
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Partea a II-a, patologie specială, studiază bolile sistemului nervos şi endocrin, chirurgicale (externe),
medicale (interne); infectocontagioase (viroze şi bacterioze) şi parazitare (protozoare, helminoze şi
arahnoentomoze).
MĂSURILE GENERALE DE PROFILAXIE
Profilaxia generală – este un complex de măsuri îndeptate la ridicarea rezistenței organizmului și
lichidarea factorilor nefavorabili, care provoacă boala.
Indicii acestor măsuri sunt:
- respectarea regulilor de hrănire a animalelor;
- respectarea regulilor de întreținere a animalelor;
- completarea cirezelor cu un tineret reproductiv sănătos;
- controlul permanent sanitar-veterinar a animalelor.
Profilaxia specială - urmărește organizarea măsuri veterinare într-o anumită gospodărie.
Ca exemplu se ia controlul metabolismului la animale. Cu acest scop pentru profilaxia specială folosim:
-vitaminizarea
-îmbunătățirea rațiilor cu adaosuri minerale
-terapia tisulară;
-terapia hormonală;
-adausuri biologice;
-utilizarea sondelor magnetice
Microclimatul
Animalele domestice sunt dotate cu o capacitatea de adaptare la mediu și totuși fiecare specie și rasă necesită
condiții anumite în care poate să-și mențină starea de sănătate și să-și exprime pe deplin potențialul productiv.
Majoritatea factorilor care au o continuă și puternică acțiune asupra organizmului sunt din mediu exterior.
Studiul acestui mediu prin influența lui asupra sănătății și producției animalelor aparține zooigienei.
Microclimatul – clima dintr-o anumită încăpere.
Microclimatul acționează la starea fiziologică, productivitatea, sănătatea animalelor.
Parametrii microclimei în limitele normei:
t0 încăpere în timp de iarnă
vaci în lactație - +100 C; maternitate - +16-180 C; scroafe fără purcei - +150 C; cu purcei - +180 C; pentru
purcei în 1 săp –+ 300 C; curcani, găini –+ 10-120 C; pui în 1 săp –+ 300C apoi se scade cu 30C.
pentru oi – +50C; maternitatea la oi –+ 150C.
Umeditatea70-75%
Mișcarea aerului iarna: 0,2-0,3 m/sec tineret; vara – 0,5m/sec.
0,5m/sec iarna adulte; 1m/sec vara.
Conținutul de gaze nocive: CO2-0,15-0,25%; H2S-5mg/m3 sulf de H; NH3 (amoniac) –tineret păsări 10
mg/m3; vaci, porcei, cai – 20mg/m3
Lumina– suprafaţa ferestrelor raportată la suprafaţa pardoselelor.
- vaci în lactație 1/10;1/15;
- punct de însăm. a vacilor 1/7;
- încăperi pentru broileri 1/25;
- animale la îngrăsat 1/20.
Așternutul uscat: hidroscopic, din paie, prezeit și abundent.
Alimentația animalelor agricole-reprezintă un factor principal, care influențează la nivelul de producție
a animalelor. Acest factor poate să aibă rezultate bune numai în acel caz când hrănirea se face în corespundere
cu normele furagere, cum deficitul așa surplusul de substanțe nutritive au o influență negativ.
Normele furagere în substanțe nutritive depind de nivelul de producție, de starea fiziologică a animalelor,
de vârstă, de greutate , de specie etc.
Pentru organizarea alimentării normale la animale se alcătuesc rațiile.
Rație- cantitatea de nutrețuri folosită pentru un animal într-o perioadă de timp 24 ore, 1 an, decadă, o decadă
(10 zile).
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- pentru ce specie, rasă, grupă de animalele se face rația.
- de știut norma furageră pentru animale.
- de știut ce nutrețuri pot fi incluse în rație.
- de știut în ce cantitate și ce raport.
- ce nutrețuri sunt în gospodărie.
- compozoția chimică și valoarea nutritivă a nutrețurilor
- sinecostul nutrețurilor.
În ziua de azi rația vacilor lactante se echilibreză după indicii:
- unitatea nutritivă
- energica metabolică
- substanța uscată
- zahărul
- amidonul
- proteina brută
- proteina digerabilă
- celuloza
- grăsimea
- vitamine
- microelemente
Iarna - silozul, se folosește fânul, rădăcinoasele furagere, concentratele, fân în cantitate
de 2-3kg.
Tehnica hrănirii: înainte de muls (dimineața) se dau concentratele, după muls se dau suculentele.
Spre sfârșitul zilei se dau paele,fânul. Rădăcinoasele trebue date înainte de siloz.
Fânajul și fibroasele nu mai rar de 2 ori pe zi. (pentru a forma microflora).
Vara – nutrețurile verzi și concentratele.
Tineretul bovin – substituenții laptelui
- zărul praf;
- grăsimi de origine animală;
- făină de ovăz;
- premixurile;
- nutrețuri combinate;
Moționul – plimbarea zilnică a animalelor la distanțe mari 3-4 km
Moționul are o acțiune pozitivă asupra stării fiziologice a animalelor.
Experiențel ne-au arătat ca animalele întreținute la legătură în lipsa mișcărilor (hipo și a-dinamie) duc la
mărimea % îmbolnăviri în comparație cu animale întreținute liber supuse moționului:
-bolile articulațiilor
-bolile copitelor
-distocii (fătări grele)
-retenții placentare etc.
De aceea animale zilnic sunt supuse plimbărilor la aer liber 3-4 km. În urma acesteia are loc mărirea
productivității.

BAZELE PATOLOGIEI GENERALE
1. Terapia generală – se ocupă cu metodele de tratare, înlăturarea factorilor biologici și normalizarea
schimbului de substanțe, care duce la normarea dereglarilor a unor organe și sisteme, precum și ridicarea
productivității și reproducției.
Terapia specială – aplicarea tratamentului în boli concrete.
Metodele terapiei speciale sunt:
1. Terapia etiologică
2. Terapia patologică
3. Terapia sinptomatică
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4. Terapia stimulatoare
5. Terapia de substifuție
1.Tratamentul etiologic – e îndreptat la lichidarea sau slăbirea factorilor etiologici, adică a cauzelor, care
au contribuit la apariția bolii.
Substanțele medicamentoase folosite la acest tratament.
-serurile specifice hiperimune
-antibioticele
-sulfanilamidele
-substanțele antihelmintice
-vitaminele
-micro, macro elementele
2.
Tratamentul patologic – îndreptat la înabușirea agentului patogen, adică contribuie la îmbunatațirea
funcțiilor din diverse organe și sisteme, normalizează lucrul lor și petrece schimbul de substanțe în
organism. Cu acest scop se folosesc următoarele substanțe medicamentoase: -vitamine; -hormoni; fermenți.
3. Tratamentul simptomatic - îndreptat la înlăturarea semnelor, simptomelor, sindroamelor unei boli. Se
folosesc următoarele substanțe:
- cardiotomice
- neuroleptice
- tranchilizante
- astergente
- sedative
- analgetice
4. Tratamentul stimulator – îndreptat pentru stimularea reacției de apărare a organizmului, precum și
normalizarea proceselor secretorii în tractul gastro –intestinal și mărește regenerarea țesuturilor. Cu acest
scop se folosește:
- vitaminele
- proteinele
- hormonii
- sângele propriu
- țesuturi conservante
Autohemoterapia- tratament cu sângele propriu, se indică în caz de:
 Bronșita cronică
 Pneumonie
 Furunculoză
 Dermatite
Contraindicații: Nefrită (a rinichilor). Boli parazitare a sângelui.
VMC – 50ml, animale mici – 20ml.Se face injecția peste 2-4 zile. Cursul de tratare – 8-12 injecţii.
Terapiea tisulară – tratarea cu preparate conservate din țesutul animal
Dietoterapia – tratamentul animalelor cu nutreț dietic.
Pentru a efectua tratamentul trebuie să cunoaștem următorii indicatori:
- specia;
- vârsta;
- starea fiziologică;
- productivitatea;
- patologia concretă.
În calitate de nutreț dietic se folosește nutrețurile ușor digerabile ce conțin cantități nacesare de
proteine, glucide, vitamine și substanțe minerale. Pentru ca digerarea nutrețului să fie mai rapidă se
folosește prelucrarea specială a lor și anume:
- fărâmițarea;
- turtirea;
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- tăierea;
- încolțirea;
- opărirea;
- fermentarea.
În calitatea de nutreț dietic pentru vaci se folosește:
- iarbă proaspăt cosită;
- fân de trifoi și lucernă;
- făină de iarbă;
- morcov, sfeclă furajerea;
- nutreț combinat calitativ.
Suinelor:
- nutreț combinat calitativ;
- cartofi fierți;
- rădăcinoase;
- iarbă verde;
- lapte smântânit.
Cabaline:
- fân calitativ;
- ovăz;
- orz.
Animale mici:
- ceaiuri (coajă de stejar, pojarnița, romăniță);
- chișleag;
- preparate acidofile.
3. Termoterapia – este o metoda de tratare prin acțiune asupra organismului cu t0 înalte și t0 joase.
La termoterapia cu t0 înalte se poate de efectuat următoarele metode:
 Proceduri calde
 Compres cu nămol
 Compres cu parafină
 Compres cu lut
 Tratarea cu aburi
 Compes ferbinte.
Indicațiile
- Excită reciptorii- în rezultat se delată nasele sangvine
- Se înbunătățește metabolismul în țesut
- Micșorarea durerilor
- În caz de pleurite, mastite, bronhopneumonii,
accelerarea reabsorbția produselor înflamatoare.
Contraindicații:
- Edem pulmonar.
- Hemoragii.
- Traume.
- Hiperimia encefalului.
- Cașexia animalului.
În termoterapia cu t0 joase se poate de efectuat urmatoarele metode:
- compres rece (gheață , zăpadă)
- compres cu lut, compres rece uscat.
Indicații
- înflătură;
- supraîncălzire;
- atonia intestinelor;
- accelerarea prestomacelor;
- contracția vaselor sangvine;
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-

dezvoltarea inflamațiilor aseptice;
stimularea metabolismului regiunelor patologice;
stimularea funcțiilor țesutului muscular.

BAZELE FIZIOTERAPIEI
1. Fizioterapia – un complex de măsuri bazată pe folosirea factorilor: fizici, naturali, artificiali.
Ea include:
 Termoterapia
 Parafinoterapia
 Mecanoterapia
 Fototerapia
 Ultrasunetul
Termoterapia – este o metoda de tratare prin acțiune asupra organismului cu t0 înalte și t0 joase.
La termoterapia cu t0 înalte se poate de efectuat următoarele metode:
 Proceduri calde
 Compres cu nămol
 Compres cu parafină
 Compres cu lut
 Tratarea cu aburi
 Compes ferbinte.
Indicațiile
- Excită reciptorii- în rezultat se delată nasele sangvine;
- Se înbunătățește metabolismul în țesut;
- Micșorarea durerilor;
- În caz de pleurite, mastite, bronhopneumonii;
- Accelerarea reabsorbția produselor înflamatoare.
Contraindicații:
- Edem pulmonar
- Hemoragii
- Traume
- Hiperimia encefalului
- Cașexia animalului
În termoterapia cu t0 joase se poate de efectuat urmatoarele metode:
-compres rece (gheață , zăpadă)
-compres cu lut, compres rece uscat.
Indicații
- înflătură;
- supraîncălzire;
- atonia intestinelor;
- accelerarea prestomacelor;
- contracția vaselor sangvine;
- dezvoltarea inflamațiilor aseptice;
- stimularea metabolismului regiunelor patologice;
- stimularea funcțiilor țesutului muscular.
Masajul – reprezintă o acțiune mecanică locală asupra organului dar are o acțiune generală asupra
organismului. Masajul se efectuează impotriva creșterii părului și în direcția circulației limfei.
Tipurile de masaj sunt:
- Mângâiere
- Apăsare
- Frământare
- Tăiere
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- Frecțiune
La rândul său este: -activ; -pasiv.
Activ – supunerea animalului la un efort fizic.
Pasiv- efectuarea masajului cu ajutorul mâinelor și picoarelor.
Acțiunea masajului
- Contribuie la reabsorbția exudatului.
- Contribuie la restabilirea capacității de muncă a mușchilor.
- Preîntimpină atrofia musculară și tisulară.
Indicații:
- Procese aseptice cronice
- Reumatizmul
- Artrite
- Miozite
- După nașterea animalelor
Contraindicații:
- Hemoragii proaspete
- Bolile pielii
- Trambozelor
- Hematomelor
Fototerapia:
1 Razele infraroșii
2 Razele ultraviolete
1. Razele infraroșii – niște raze de căldură neobservate.
Se formează la încălzirea corpurilor metalice- +1000C însă pentru încălzirea procesului patologic pe organ
sau organism t0 +800C +600C. Ca sursă de raze infraroșii sunt:
- Lampa Solius este:
portativă
staționară
de masă
- Lampa lui Minin este:
Staționară
De masă
Acțiunile:
- Profilactic
- De încălzire
Indicații: - Procese cronice (haimorita, frontita, pneumoniei, bronșite, miozite, reumatisme, atonia și
hipotonia prestomacelor)
Contraindicații:
- În procese inflamatorii acute.
- În diverse tumori
- Hemoragii
2.Razele ultraviolete: - naturale; - artificiale
Artificiale: lampa bactericidă.
Naturale: razele solare.
Acțiune:
- Îmbunatațirea metabolismului de Ca.
- Acționează starea imuno-biologic.
- Acțiune bactericidă.
Sunt bine de primit razele solare 9-1130.
3.Ultrasunetul – se folosește : - unde mechanic, -unde oscilatorii ce au mai mult de 20Ht
Pentru a îndestula contactul ultrasunetul cu procesul patologic, locul dat se unge cu vazelina, apoi se face
contractul. Procedura durează 2-3 min și se face peste o zi.
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Acțiunea:
1. Se indestulează un micomasaj.
2. Contribuie la rezorbția exudatului.
3. Micșorează durerea și sensibilitate.
4. Se intensifică activitatea fermenților și îmbunătățește metabolismul în organism.
Indicații:
- În procese cronice – aseptice (în oase, articulații, tendoane, organe interne, boli ulceroase, arsuri).

BOLILESISTEMULUIDIGESTIV: CAVITĂŢII BUCALE
STOMATITELE
Bolile cavităţii bucale sunt numeroase şi de natură diferită: plăgi, anomalii, tumori, paralizii etc. Din
punct de vedere medical importanţa mai mare au stomatitele.
Stomatitele (din limba greacă stoma-gură) – sunt inflamaţiile de la nivelul gurii, interesând obişnuit
mucoasa, mai rar şi ţesuturile moi.
De cele mai dese ori ele pot fi : catarale, mai rar veziculare, aftoase, ulceroase, difterice şi
flegmanoase.
După localizare stomatitele pot fi: difuze şi localizate.
De prima dată se afectează mucoasă jinjinilor ( jinjivit), mucoasa limbei (glosit), mucoasa palatinului
(palatinit zâmbri la cai în popor) a doua inflamaţie difuz - apucă toate mucoasele cavităţii bucale (limbei,
obrajilor – gnatit, jinjini, buze – cheilet).
Etiologia: Sunt cauzele primare (determinante, ocazionale), secundare (predispozante).
Cauze primare a stomatitelor de obicei apar sub acţiunea diferitor factori: mecanici, termici, chimici,
biologici.
Din ele fac parte:
mecanice: - alimentarea animalelor cu nutreţuri aspre, ghimpoase, alterate, vechi, mucegăite, dure
sau cu corpuri ascuţite în nutreţ;
- tăierea colţilor la purcei incorect;
- rabotajul dentar ne calitativ;
- tocirea neregulată a dinţilor;
- alte afecţiuni dintare.
- administrarea incorectă a medicamentelor pe cale bucală;
chimice:
- administrarea medicamentelor pe cale bucală ce au acţiune iritantă în concentraţie mare
– acid acetic, clorarhidrat.
- alimentaţia animalelor cu nutreţuri ce conţin substanţe toxice cum este (lupinul, liuticul,
tutun, trifoiul, crucifere).
Cauzele secundare: - apar ca complicaţii a următoarelor boli cum este: în urma afectării faringelui
şi stomacului.
Din ele fac parte diferiţi viruşi, bacterii şi miceţi, mai rar paraziţii animali.
În urma bolilor neinfecţioase cum este: inflamaţia faringelui, esofagului, atonia
prestomacelor, gastrita, gastroenterita şi procese septice.
În urma bolilor infecţioase cum este: febra aftoasă, actinomicoza, pesta şi leptospiroza câinilor.
Patogeneza chiar de la începutul dezvoltării stomatitei se observă hiperemia şi tumifierea
mucoasei bucale. Apoi creşte exudaţia şi formarea unei pelicule de culoare sură – albă pe limbă. În
rezultat pe fonul inflamaţiei catarale a mucoasei pot apărea şi alte semne ale stomatitei: vezicule, afte,
ulcere difterice. Se petrece descompunerea exudatului şi absorbţia substanţelor toxice, în rezultat apar
semne generale: inhibiţie, slăbire, slăbire progresivă.
Simptome. La animale scade apetitul, ele atent sau încet rumegă nutreţul. Se măreşte
sensibilitatea mucoasei, ce impune animalele să se dezică de hrană.
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Din cavitatea bucală a animalelor bolnave apare un miros fetid (dulciu sau putred de cadavru).
Se dereglează procesul de prehensiune, rumegare, se observă durere şi neliniştea, refuzul de hrană
.La bovine se observă sialoree. Din cavitatea bucală apare (se elimină) salivă spumoasă sau în formă
de aţă subţire.
La inspecţia mucoasei bucale, linguale şi uşor se determină forma stomatitelor. O mare atenţie se
trage la apariţia aşa infecţiei cum este – Febra aftoasă. Se i-au măsurile de izolare a animalelor bolnave.
Stomatitele primare acute de obicei decurg benign şi peste 6-10 zile se termină cu însănătoşirea. O
formă grea apare la necroze multiple a mucoasei şi ţesuturilor profunde a cavităţii bucale.
Stomatitele secundare apar ca un simptom a bolilor primare (febra aftoasă)
Diagnoza: se pune pe baza datelor anamnezei şi tabloului clinic.
Evoluţia. Stomatitele primare – decurg 5-10 zile, după înlăturarea cauzelor.
Stomatitele secundare durează 15-20 zile şi sfârşitul depinde de starea organismului.
Tratamentul:
1.
Se înlătura cauza, apariţiei bolii.
2.
Igienic: măsuri de ameliorare a condiţiilor de întreţinere; ce priveşte: curăţenia, dezinfecţia,
izolarea, climatizarea, mişcări la aer liber, expunere la soare, igiena corporală.
3.
Dietic: se administrează nutreţuri semilichide sau moi, apă proaspătă se asigură la discreţie; când
disfagiile nu permit consumul nutreţurilor, se recurge la alimentaţia artificială, pe sonda gastrică cu nutreţuri
semilichide, uneori alimentaţia paraenterală, utilizând glucoza, soluţii clorurosodice, apă minerală, seruri de
origine animală sau hemoterapia.
4.
Medicamentos constă în spălarea cavităţii bucale după fiecare tain sau de 2-3 ori pe zi cu infuzie
de muşeţel, apă oţetată sau bicarbonată (0 linguri la un litru de apă, soluţie 1-2% CuSO4 (cu capul aplecat),
KmnO4 – 1: 1000, 3% acid boric, furacilin 1: 5000, rivanol 1: 1000.
Pentru reducerea leziunilor de pe mucoasa bucală, şi cu scop antiinfecţios se recomandă tamponarea zonelor
lezate cu astrigente (suc de lămâie, soluţie 2% alaun, de coct de scoarţă de stejar), pensulaţii de 3-6 ori zilnic
cu albastru de metilen soluţie 1-3%, pioctanină 1%, permanganat de potasiu 1-2%, apă oxigenată 2-3%,
rivanol 0,1 –0,3%, electuare cu antibiotic sau sulfamide , glicerină simplă ori iodată.
În stomatitele ulceroase, flegmonoasă şi gangrenoasă este nevoie de îndepărtat ţesuturile necrozate, după
care se practică tamponare repetată cu glicerină iodată (1:10 tinctură de iod), cu soluţie 3% de acid cromic
sau sulfat de cupru, 10% - liniment de sintomicină.
Profilaxia. Se efectuează prin calea de a alege corect nutreţurile, respectarea principiilor de pregătire şi
balansare a nutreţurilor, ridicarea sanitarii la ferme, excluderea căilor de pătrundere a substanţelor chimice
în nutreţuri.
ULCERUL LINGUAL
Este afecţiunea ţesuturilor, care n-au tendinţa spre regenerare în rezultatul distrugerii moleculare a unor
elemente şi dezvoltarea granulaţiilor patologice.
În ulcerul lingual se afectează mucoasa cu distrugerea ori numai a stratului germinativ de bază ori a tuturor
straturilor.
Boala se înregistrează mai des la vitele mari cornute, ovine, cabaline şi tineret.
Etiologie: Este o boală polietiologigă. Sunt cauze primare şi secundare.
Cauzele primare sunt provocate de diverşi factori:
Mecanice:
1.
Alimentaţia animalelor cu siloz, paie şi cu o cantitate neînsemnată de concentrate.
2.
Alimentaţia cu paie ne mărunţite.
3.
Nutreţuri grosiere (ghimpoase, dure) în hrana animalelor.
4.
Obiectele ascuţite nimerite în hrană. (sârmă, metal, ace).
Chimice:
1.
Diverse intoxicaţii cu Pb, Cu. Mr.
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2.
Alimentarea animalelor cu nutreţuri stropite cu soluţii a substanţelor otrăvitoare, mijloace de protecţie
a plantelor, pesticide, derivaţi anabazinei, plumbului, care conţin rămăşiţe de var clorat.
3.
Încălcarea tehnologiei de prelucrare a silozului, paielor cu amoniac, sodă caustică, soluţie de var.
4.
Hrănirea animalelor cu unele plante cum este iarba porcului, viermilor.
5.
Folosirea soluţiilor de baze piatră vânătă, benzol, sulfat de carbon în tratare.
Termici:
1.
Folosirea terciurilor fierbinţi.
2.
Administrarea nutreţurilor îngheţate.
3.
Folosirea la discreţie a apei fierbinte.
Biologici: provocate de omizile - Thaumatopoea processionea, Porthesia similis, Hуgnia chrуssoroea,
păduchii, lipitorile din apă.
Cauzele secundare. În urma bolilor infecţioase – Febra aftoasă, dizenteria viţeilor, febra catarală malignă.
Diferite organopatii: gastroenterita, nefritele cronice, azotice, scăderea rezistenţei ţesuturilor pe fonul
hipovitaminozei A şi celui mineral
Tabloul clinic. Animalele mestecă superficial. La inspecţia cavităţii bucale pe limbă se depistează ulcere de
diferite forme şi mărimi.
Evoluţia e cronică.
Tratamentul. Referitor la tratamentul medicamentos nu există o părere unică.
De cauterizat ulcerul cu soluţie alcoolică de salol, soluţie de !% acid lactic, soluţie de 2% clorură de zinc,
soluţie de 10% de tripaflavină, soluţie apoasă în amestec de Ar, şi benzol (0,3 : 2 ml), iod şi glicerină 1:5 –
1: 10. După cauterizare trebuie de clătit cavitatea bucală cu soluţie de 0,5% KmnO4.
De înlăturat din ulcer resturile de hrană (înfipte) periodic de clătit cavitatea bucală cu soluţie de furacilină.
Tratament complex constă în: igienic, dietetic, stimulant, etiotrop şi cel local.
Igienic constă în efectuarea măsurilor de ameliorare a condiţiilor de întreţinere, mişcări în aer liber,
expunerea la soare, igiena corporală.
Dietetic se recomandă nutreţuri semilichide şi moi, apă la descreţie. Pentru reducerea leziunilor bucale se
bicarbonitizează , se acidifiază cu oţet sau se tratează cu sulf de cupru în proporţie de 0,3-0,5 %.
Tratament stimulant: - proteinoterapia - sânge, extracte tisulare, suspenzii de organe;
- vitaminizarea –cu vitamine C,A,PP sau complexul B, microelemente;
- analeptice – alcool, cofeină ori stricnină, soluţie izotonică, glucoză şi
camforată.
Local: spălări a cavităţii bucale după fiecare tain cu infuzie de muşeţel, apă oţetată, bicarbonat (capul în jos
să nu se producă o falsă ruptură respiratorică).
Tamponarea leziunilor cu astrigente (suc de lămâie, soluţii de 2% alun, decoct de stejar), pensulaţii de 3-6
ori cu albastru de metilen, glicerină simplă ori iodată; cu soluţie 3% acid cromic, sulfat de Cu.
Spălare cu iod şi glicerină de 2 ori, folosirea linimentului lui Vişnevschii.
Badijonări cu glicerină iodată1/2, cu o soluţie de acid tanic şi glicerină în părţi egale, salicinat de natriu
1/10, nitrat de argint 1:50, soluţie de clorură de zinc 5%, acid cromic 5%, acid clorhidric 7%, acid lactic
1/3 de două ori pe zi.
Timocenul - subcutan în regiunea cervicală, câte 20 ml la fiecare vacă, 4 inoculări timp de 2 săptămâni,
pensulaţii cu iodogel (elaborate la catedra de terapie a UASM).
Profilaxia A asigura animalele cu nutreţ calitativ.
A nu administra hrana ce conţine cantităţi mari de substanţe otrăvitoare.
FARINGITA
La baza bolii întră inflamaţia mucoasei faringelui, palatinului, foliculii limfatici, ţesuturile linguale, muşchii
faringelui şi ganglionii limfatici faringieni. Mai des se înregistrează la păsări, cabaline, carnivore.
După evoluţia afectării faringelui: sunt: catarale, crupoase, difterice, ulceroase şi flegmanoase.
Etiologia. Sunt cauze primare şi secundare.
Cauzele primare sunt provocate de diverşi factori:
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Termici: excitarea mucoasei faringelui de cele mai dese ori e legat de primirea(alimentarea) îndată după
efortul fizic cu nutreţuri îngheţate sau fierbinţi, apă rece, sau aspirarea aerului fierbinte sau fumului; curenţii
de aer reci; paşterea pe brumă sau zăpadă, în timp ploios sau timp îngheţat.
Mecanici: constă în administrarea medicamentelor iritante pe cale bucală; mâncarea nutreţului mucegăit, sau
afectat de ciuperci (cu acţiune necrotică mare), obiecte străine, sondarea incorectă.
Chimice : folosirea substanţelor excitante ca, acizii, bazele, şi alte substanţe indicate ca medicamente sau
întâmplător au nimerit pe nutreţ.
Cauzele secundare apar în unele boli infecţioase (antrax la porci, morva la cabaline, pesta porcină,
pastereloza suină şi bovină) şi inflamaţii din vecinătate: stomatite, rinite.
Patogeneza: Dezvoltarea inflamaţiei dereglează funcţia faringelui, iar uneori îngreunează şi respiraţia. După
caracter procesul inflamativ a faringitei pot fi: catarale, crupoase, flegmanoase.
Tabloul clinic: Pe primul plan apare sindromul dereglării actului deglutiţie (înghiţire). Animalele bolnave
timp îndelungat mestecă (rumegă), apoi întind gâtul şi capul, cu greu înghit, flutură din cap, păşesc cu
membrele, şi scâncesc. În formele grave apa şi părticelele de hrană deglutite, pot fi date afară prin orificiile
nazale. Uneori din cavitatea bucală se elimină mucoasă în formă de aţă sau salivă spumoasă. În regiunea
faringelui se observă edemaţiere, durere la palpaţie. Procesele de prehensiune şi masticaţie sunt mici. Mai
greu decurge faringita crupoasă şi flegmanoasă. Apare febra şi temperatura corpului ajunge până la 40,50 –
410C, tahicardie, dispnee, semne de asfexie. În sânge - leucocitoză.
Evoluţia bolii e diferită, în caz de faringită flegmanoasă durează o lună, în alte cazuri 2-3
săptămâni.
Tratamentul:
Igienic: Asigurarea unui microclimat optim, ferind animalele cu faringita de locuri cu curenţi de aer (cum
sunt uşile, ferestrele deschise), de frig, de schimbarea frecventă a timpului.
Dietetic: se recomandă apă şi alimente la temperatura convenabilă; se dau lichide şi semilichide, sau se
administrează cu sonda nasoesofagiană, se petrec clisme alimentare, parenteral se administrează soluţii de
(40% câte 300-400 ml i/v) glucoza, soluţie izotonică. În lipsa deglutiţiei se indică clisme alimentare cu aceste
soluţii sau altele amestecuri şi decocturi.
Medicamentos:
Extern se fac proceduri de căldură în regiunea faringelui compresii, încălzirea cu lampa Solius. Pentru
mărirea (grăbirea) procesului de infiltrare, în regiunea faringelui se şterge cu ulei de camforă, unguent de
ihtiol, pensulaţii zilnice cu tinctură de iod. Se indică
inhalaţii –utilizând tinctură de iod, esenţa de
terebentină, sau aerolizarea cu antibiotice.
Intern în faringe se picură în gură albastru de metilen, pioctanină 2%, mucoasa faringelui de 2 ori în zi se
prelucrează cu soluţie de rivanol, KMnO4 (0,1%), tanina (0,2%) printr-o sondă mică cu mici găurele. Se
indică instilaţii nazale în cantităţi mari cu ulei camforat. Se unge mucoasa cu iod glicerinat (1:4), sintomicin,
streptomicin emulsii, cu ajutorul tamponului de vată.
În formele grave cu febră intramuscular se indică antibiotice, şi preparatele solubile de sulfanilamide
(penicilină la 1kg. masă vie pentru vitele mari cornute – 5-10 mii U.A., cabaline 5 - 8 mii U.A., cu repetare
de peste 3-7 zile).
Cu scopul ridicării rezistenţei subcutan se indică 50-100 ml. autohemoterapie, ser sangvin în aceeaşi doză.
În caz de insufucienţă cardiacă subcutan ulei camforat bovine 20-40 ml, rumegătoare mici 3-6 ml, câini1-2
ml.
Profilaxia: se face instruind personalul de îngrijire cu privire la evitarea facturilor ocazionali
incriminaţi: frig, curenţi reci, adăparea cu apă rece imediat după efort etc. În faringite se aplică măsurile
profilactice pentru boala în cauză.
OBSTRUCŢIA ESOFAGULUI
Constă în obturarea lumenului esofagului, cu diferite corpuri străine, cu dereglări în deglutiţie.
Boala cel mai des se înregistrează la rumegătoarele mari, mai rar la cele mici, cu excepţia suinelor,
cabalinelor, câinilor şi pisici.
Etiologia:
1.
Alimentaţia animalelor cu rădăcinoase nemărunţite (sfeclă, cartofi mari, morcov, mere).
2.
Corpuri străine aflate lângă hrănitoare (ştergar, mănuşi).
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3.
Stare de inaniţie ( flămânde).
4.
Neajunsul substanţelor minerale.
5.
Animalele care mănâncă repede, ele cu lăcomie apucă hrana şi nu supun fărâmiţării, repede înghit.
6.
Uneori poate fi îngustarea şi paralizia esofagului.
7.
Îngustarea esofagului apare după traumarea mucoasei şi muşchilor pereţilor.
8.
Animalele speriate când îşi consumă tainul.
Boala e periculoasă deoarece survine spasmul, apoi esofagita totală şi nu e posibilă eructaţia, apare
timpanismul secundar.
La câine - din cauza înghiţirii oaselor, cartilajelor, corpi străini (mingi mici).
Patogeneza: La obturarea esofagului apare contracţii spazmatice reflectate şi mărirea salivaţiei. În multe
cazuri, când mărirea corpului străin nu este mare cu timpul în esofag se înmoaie, se petrece trecerea de sine
stătătoare prin esofag, şi în aşa fel obturarea se lichidează. Dacă corpul este mare , în urma acţiunii pe pereţii
esofagului apare edem, inflamaţie. Cu timpul peretele esofagului poate să se necrotizeze şi rupe. Ţesutul
infectat la locul perforat provoacă împrăştierea procesului inflamativ în regiunea cardiacă şi prelucrată.
În localizarea corpilor în cavitatea faringelui sau la începutul esofagului reflectorii apar mişcări de
vomă. Câte odată poate elimina corpul în afară.
Tabloul clinic: La obstrucţia esofagului la taurine debutează prin încetarea bruscă a consumului de
hrană, facies îngrijorat sau agitaţie (colici false). Dispare rumegarea şi eructaţia. Se observă mişcări de
rumegare false, din cavitatea bucală se elimină salivă spumoasă. Apar şi se măresc semne de timpania
rumenului. Animalele deseori se bat cu membrele posterioare pe abdomen, progresează dispneea, se schimbă
configuraţia abdomenului, cu mărirea flangului stâng.
Uneori apare o tusă, sau apare semne generale de nelinişte a animalelor: flutură din cap, mujeşte,
flutură din coadă, păleşte cu membrele peste picioarele examinatorului. La palpaţia regiunii gâtului a părţii
esofagului, se poate determinat în regiunea stângă a jgheabului jugular, pe esofag – sferic, dură, la început
înflătura fără dureri. Durerea apare mai târziu cu dezvoltarea inflamaţiei la locul de obstrucţie.
Obstrucţia esofagului poate fi parţială şi totală, care depinde de forma şi mărimea corpului. La
obstrucţia parţială peste câteva timp poate trece lichidul şi eructaţia gazelor. La obstrucţia esofagului complet
eructaţia gazelor devine imposibil, şi la animale mai repede se dezvoltă timpanie cu diferită formă.
Ne cătând la obstrucţia esofagului animalele, uneori tind la folosirea hrănii şi apei. În acest caz apa se elimină
prin orificiile nazale (jetaj alimentar). Acelaşi tablou clinic se petrece cu nutreţul, iar ultimele pot să
acumuleze în esofag mai sus de corpul obturator.
Diagnosticul. Se bazează pe disfagia esofagiană, îndeosebi pe pseudovomitarea salivară, alături de datele
palpaţiei şi inspecţie în partea stângă în regiunea venei jugulare, ale sondajului esofagian şi meteorismul
ruminal secundar.
Evoluţia. Depinde de locul obturării, mărirea şi duritatea corpului străin. Obturarea complectă a esofagului
e însoţită de acumularea rapidă a gazelor în rumen (timpanie) şi apariţia semnelor de asfexie cu sfârşit letal.
Prognosticul. Este în general grav.
Tratamentul. Măsurile de tratament sunt diferite şi depind de locul de obstrucţia esofagului. Se i-au măsuri
urgente. La obstrucţia esofagului în partea cervicală se fac mişcări cu ambele mâini în jurul esofagului spre
faringe, de unde poate fi aruncat corpul afară. Înainte de manipulare per os se administrează 100-200 ml ulei
de răsărită, sau infuzie. Pentru înfăptuirea spasmului esofagului se indică soluţie de 0,2% de atropin sulfat în
doză 0,02 – 0,06, platifilin 0,01 – 0,07, sau soluţie de clorarhidrat de 5 % în doză 100-200 ml i /v. Dacă
obiectul se găseşte în apropierea regiunii faringelui atunci corpul se înlătură cu ajutorul mâinii, introduse în
cavitatea bucală. Mâna se înveleşte cu un prosop sau tifon. Dacă corpul străin se află în partea toracică a
esofagului, atunci animalelor li se pune speculum bucal în cavitatea bucală şi bine se fixează. Cu acest scop
se foloseşte sonda lui Hahlov sau cu alt corp rezistent ce împinge obiectele străine în rumen. Dacă nu se
poate de efectuat extragerea corpului străin se recurge la operaţie în regiunea gâtului sau se sacrifică
animalul.
Dacă apare timpania rumenului se face puncţia rumenului şi se lasă canula pentru preîntâmpinarea asfexiei.
Profilaxia. Alimentaţia animalelor cu rădăcinoase după mărunţirea lor; administrarea nutreţurilor bogate cu
substanţe minerale; hrănirea regulată a animalelor; efortul fizic dozat; consumarea hrănii în linişte; controlul
sistematic a încăperilor şi a hrănitorilor.
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ÎNTREBĂRI DE CONTROL
1. Enumeraţi formele stomatitei.
2. Identificaţi diagnosticul diferenţial a stomatitei neinfecţioase de infecţiile ce decurg cu semnele
stomatitei.
3. Explicaţi metodele de tratare a stomatitei
4. Daţi noţiune de ulcer lingual, faringită, obstrucţia esofagului.
5. Enumeraţi cauzele ce duc la apariţia ulcerului lingual.
6. Caracterizaţi semnele clinice în caz de ulcer lingual, laringită şi obstrucţia esofagului.
7. Stabiliţi metodele de tratare şi profilaxie a ulcerului lingual, faringită şi obstrucţia esofagului.
8. Care animale sunt mai sensibile la aceste boli?
9. Care sunt schimbările morfopatologice a ulcerului lingual şi faringitei?
10. Explicaţi patogeneza bolii.
11. Caracterizaţi semnele de bază în cazul obstrucţiei esofagului parţial.
12. Care e primul ajutor medical în cazul obstrucţiei esofagului?

BOLILE SISTEMULUI DIGESTIV: BOLILE PRESROMACELOR
Acidoza ruminală
Acidoza ruminală acută şi supraacută este o acidoză în principal acidolactică, dublată de
histaminotoxicoză; cea cronică şi latentă este o acidoză metabolică corelată cu perturbareea sintezei de acizi
graşi volatili în rumen, la care se adaugă compuşii acizi derivaţi din metabolismul tisular viceat. Drept
precursor intervin în digestii ruminale de natură alimentară fie de tip acid şi histaminogenetic, în formele
supraacute şi acute, fie privind în principal procesele de sinteză ruminală, în cele cronice şi latente.
În ansamblu, indegestiile ruminale generatoare de acidoză metabolică reprezintă un cadru patalogic
principal pentru efectivele de rumegătoare exploatate intensiv, atît pentru reproducţie, cît şi pentru îngrăşare.
În practică largă, importanţă deosebită a lor se apreciază îndeosebi prin intervenţia formelor supraacute şi
acute, numite şi „indigestii acute”, „intoxicaţia ruminală”, „indigestie toxică”, „intoxicaţia cu concentrate
sau cu sfeclă”, etc., soldate cu manifestări clinice brutale, inclusiv cu mortalitate ridicată, deci în măsură să
atragă responsabilitatea specialiştilor sau personalului de servire din fermele în cauză. Nu mai puţin
importante în privinţa repercursiunilor economice, a nerealizării planului de efective, a producţiei de lapte şi
carne sînt însăşi şi formele latente şi cronice, mai cu seamă pentru cei neavizaţi, întrucît comportă dificultăţi
aparte de diagnostic, fiind ades confundate cu alte „boli carenţiale”, fapt ce întîrzia mult şi combaterea.
Aceste forme latente sunt cu mult mai frecvente decît se consideră în general, mai ales în marele efective.
Etiopatogeneza
Dismicrobismul ruminal responsabil de modificarea biochimismul de fermentaţie local şi, prin aceste,
de repercusiunile asupra organismului în general, este determinat, în cazul acidozelor ruminale supraacute şi
acute, de raţii hiperglucidice, îndeosebi cînd trecerea de la raţii bazate pe fibroase sau grosiere se face brusc,
într-adevaăr, creşterea treptată în raţie a concentratelor bogate în zaharuri uşor solubile (amidon, zahar)
permite consumul acestora în proporţii relativ crescute, fără modificări evidente de indigestie ruminală, fapt
corelat cu reprofilarea lentă a florii şi intervenţia altor mecanisme de tamponare.
Dezechilibrul brusc energo-protidic al raţiei se produce adesea cînd taurinele se trec la păscut pe
porumbişti compromise de secetă şi cu ştiuleţ în faza de maturare lapte-ceară, cînd se introduc brusc în
consum concenrate, sfeclă, mere, strugari alteraţi sau alte fructe ce nu mai corespund pentru consumul public,
cartofi, pîine, reziduri de la obiectivele de panificaţie ş.a.
La oi, indigestiile acide acute se întălnesc îndeosebi cînd sunt trecute la păşunat pe suprafeţe recoltate,
consumînd cantităţi mari de ştiuleţ de porumb rămaşi pe cîmp, colete şi frunze de sfeclă de zăhar, fructe
aruncate cu ocazia sortării, cartofi ş.a. Manifestările fiind mai grave cînd animalele au fost adăpate înaintea
scoaterii la păscut, la capre, se menţionează de asemena după păşunatul pe suprafeţe de curînd recoltate sau
cînd animalele scapă de sub control, consumînd din grămezi de concentrate.
În îngrşătoriile de tăuraşi şi mai ales de de berbecuţi au importanţă schimbările bruşte de sortimente
sau ale raţiei în totalitate, introducerea bruscă de concentrate dupa perioada în care au lipsit sau după goluri
de furajare, excesul de concentrate în unele perioade în care stocul de fibroase este scăzut, înlocuierea
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porumbul cu orz de curînd recoltat ajungînd să acopere pînă la peste 70-80% din raţie datorită aceleeaşi
penurii de fibroase administrarea tăieţeilor de sfeclă la animalele neobişnuite cu ei.
Factorii favorizanţi de altă natură au fost mai puţin verificaţi şi pot interveni doar auxiliar, discutînduse predispoziţia de specie sau de rasă, cea legată de sezonul estival, rolul ocazional al modificărilor vremii
în deosebi a celor barometrice, al lipsei de tuns, al lactaţiei ş.a.
Indiferent că intervin şi asemenea cauze favorizante, dezechilibrele de raţie de genul celor mai sus
amintite determină reducerea, iar în cazurile mai grave chiar distrugerea aproape totală a protozoarelor din
conţinutul ruminal ca şi a germinilor celulozolitici sau celor care utilizează lactate, odată cu dezvoltarea
excesivă a bacteriilor Gram-pozitive, mai cu seamă Streptococus bovis şi lactobacili.
Drept consecinţă a acestui tip de dismicrobism se modifică biochimismul şi starea fizică a
conţinutului prestomacal, datorită excesului de acid D-lactic, cu scăderea corespunzătoare a pH-ului şi a
reducerii surselor ruminale de glicogeneză; acidul lactic poate fi ingerat şi în exces, caatare, odată cu
grăunţele însilozate. Scăderea pH-ului conţinutului ruminal depinde, în al doilea rînd, de reducerea secreţiei
salivare, respectiv a tamponării acizilor din rumen prin carbonaţii şi fosfaţii conţinuţi de salivă. Alături de
intervenţia pe centrii nervoşi a acidemiei crescute sau toxicelor absorbite din rumen, ea condiţionează reflex
parezia prestomacelor de diferite grade. Prin concentraţia excesivă de a. Lactic creşte de pînă la 3-4 ori faţă
de normal presiunea osmotică a conţinutului ruminal, explicînd atragerea de lichid şi electroliţi din vase,
respectiv himoconcentraţia, dezhidratarea, oliguria, şi chiar anuria uremigenă. Creşterea presiiunii osmotice
este în măsură, totodată, să provoace ruminită prin iritaţii biochimică, ruminită agravată ulterior pînă la forma
ulceroasă şi complicată apoi prin dezvoltare de miceţi şi bacterii. Infecţia suprapusă, îndeosebi cu necrobacili,
poate să determine metastatic, prin circulaţia port, abces hepatice. În cazuri mai grave, pereţii prestomacali
suferă pe suprafeţe întinse un proces gangrenos, contribuind la agravarea ruminotoxiemiei ce însoţeşte
acidoza ruminală, iar în cazuri aparte, la declanşarea unei peritonite acute difuze. Conţinutul prestomacal
indigest care trece în segmentele digestive posterioare determină şi la nivelul acestora perturbări funcţionale
şi chiar leziuni, demonstrate prin diaree uşoară, profuză sau hemoragică, care însoţeşte indigestia acidă
ruminală. Dupa absorbţia acizilo în exces, pînă la depăşirea capacităţii de tamponare şi neutralizare, scade
rezerva alcalină, instituindu-se acidoză metabolică, agravată prin acidul carbonic rezultat din disocierea
crescută a bicarbonaţiilor, ca şi de acidul lactic tisular, generat în exces datorită insuficienţei metabolismului
aerob. Drept consecinţă apar tulburări metabolice generale, deosebit de evidente la nivelul centrilor nervoşi
putînd progresa în forme mai grave pînă la adevarată coma acidozică.
Al doilea metabolit toxic incriminat în formele supraacute sau acute de acidoză ruminală este
histamină, dependentă de proteinele din raţie şi atingînd valori de pînă la 4–8 ori mai crescute decît în mod
normal, atît în rumen, cît şi în circulaţie. Hiperhistaminemia explică perturbările de vasomotricitate în
legătură cu furbura sau alte leziuni circulatorii ce însoţesc boala; în afara celei de provenienâă ruminală, în
furbura consecutivă acidozei ruminale ar interveni histomina elibierată de mastocitele din ţesuturi, probabil
sub influenţa endotoxineloor bacteriene absorbite din rumen.
Într-adevăr, în afara acidul lactic şi histaminei, în ultima vreme se discută intervenţia în patogeneza
ruminotoxemiei din acidoza ruminală supraacută sau acută şi a altor compuşi toxici, cum ar fi tiramina şi mai
ales unele endotoxine, rezultate din liza bacteriilor în Gram-negative sub influenţa pH-ului ruminal scăzut.
De asemenea, se subliniază modificarea activităţii diferitelor enzime din conţinut ruminal sau din circulaţie.
Efectele majore ale ruminotoxiemiei în formele grave de acidoză ruminală pot fi coagularea difuză
intravasculară, leziunili degenerative în organele parenhimatoase, glandele endocrine şi în sistemul nervos,
ruminitele de diferite tipuri, hepatita supurativă colibacilară sau necrobacilară, dezvolatarea unor micoze
viscerale, meteorismul ruminal ş.a.
Acidoza ruminală cronică sau latentă se caracterizează prin patogeneza „carenţială” atît la nivelul
digestiei ruminale, cît şi al metabolismului tisular. Ea este adesea produsă de nutreţul murat necorespunzător
calitativ, ca cel cu exces butiric sau al altor acizi nefavorabil organismului şi cel cu substanţă uscată sub 28%.
Drept cauze mai intervin excesul de concentrate în paralel cu deficitul de fibroase din raţie, schimbările
frecvente de raţie sau sortimente, nutreţurile tăiate sau măcinate prea scurt sau alte deficienţe de igienă
alimentară care acţionează perioade îndelungate de timp, continuu sau cu intermitenţă.
Concordant cu natura şi modul de intervenţie a cauzelor, acidoza metabolică latentă generată de
indigestiile ruminale trenante evoluează uneori continuu sau progresiv, alteori avînd caracter recurent.
Mecanismul patogenitec principal este sinteza dezechilibrată de acizi graşi volatili în rumen, la care se adaugă
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şi tamponarea salivară insuficientă. Modificarea biochimismului ruminal acţionează distrofic asupra
mucoselor, ducînd la ruminită sau paracheratoza ruminală. Suprasolicitarea la nivel de metabolism
intermediar indusă de vicierea complexului de acizi graşi volatili sintetizaţi în rumen explică perturbări în
producţia de lapte, intervenţia cetozei secundare uneori tot timpul anului, degenerări grave miocardice şi
renale, ostiopatii sau urolitează dependente de acidoză, reducerea indicelui de creştere şi a sporului de
îngrăşarea la tineret, boli intercurente de organ şi infecţioase corelate cu efectul imunosupresiv al acidozei,
hipovitaminoze B, K, E sau alte perturbări metabolice concordate cu manifestările clinice.
Modificările morfopatologice
După cum reese şi din prezentarea patogenezei, diferă după forma evolutivă şi gradul acitozei
ruminale.
În formele cele mai grave, cu evoluţie supraacută, ele pot lipsi sau să fie doar de tipul leziunile
congrestivohemoragice difuze, dublate eventual de meteorism ruminal, iar în cauzuri mai puţin drastice de
leziuni degenarative hepatice, miocardice, şi suprarenale, gastrointestinale, podale, meningoencefalice etc.
Conţinutul ruminoreticular este semilichid, cu miros acru sau de putrefeacaţie. Stratul cornos al mucoasei se
desprinde uşor, deseori odată cu indepărtarea conţinutului, lăsînd o spurafaţă puternic congestionată sau
hemoragică.
După o evoluţie de 1-2 zile a acidozelor grave, atrage atenţia injectarea mucoasei rumino-.reticulare,
îngroşarea edematoasă a ei sau leziunile catarale. După 3-4 zile pot apărea aspecte caracteristice unor ruminte
grave, de formă hemoragică şi chiar necrotică.
Acidoza cronică sau latentă este dominată sub raport morfopatologic de ruminită sau paracheratoză
ruminală, slăbire şi în general de semne ale subnutriţiei, alături de leziuni proprii bolilor condiţionate amintite
la patogeneză şi la simptomtologie.
Conţinutul ruminoreticular este modificat îndeosebi în indigestiile acute şi supraacute.
Simptomatologia
Simptomatologia acidozei ruminale îmbracă o gamă largă de forme, care se pot include schematic în
patru tipuri mai importante.
Forma gravă supraacută debutează pînă la 8-12 ore de la schimbarea raţiei. Ea se caracterizează zilnic
prin colici, gemete, anorexie, deseori şi prin lipsa de consum a apei, scrîşniri din dinţi, uscarea botului,
zburlire şi alte semne de deshidratare, hipogalaxie sau agalaxie bruscă, polipnee, pareze prestomacelor,
meteorism moderat, şi tendinţa la coprostază. La palpaţie, conţinutul ruminal apare iniţial dur, ulterior moale,
cînd se remarcă şi semne de dezhidratare, uneori în paralel cu declanşarea diareei, alteriori chiar în lipsa
acesteea, cel puţin în perioada iniţială. Animalul prezintă nesiguranţă în mers, putînd da impresia de orbire,
alături de reducerea reflexelor pupilare şi palbebrale. În cazuri deosebit de grave intervin şi decubet
permanent, depresiune pînă la adevărată comă, tahicardie, cu modificarea calităţilor pulsului, chiar şoc,
explicînd moartea sau sacrificarea de necesitatea, după 24-72 ore. Evoluţia favorabilă se anunţă prin
revenirea reflectivităţii, mişcărilor ruminale şi a temperaturii centrale spre valori normale, odată cu o
descărcare diareică, cu fecalii verzui gri-gălbui, spumoase şi urît mirositoare. Prelungirea diareei, în cazuri
mai grave de aspect dizenteriform, alături de înrăutăţirea stării generale, poate marca intervenţia unei
gastroenterite secundare indigestiei acide. De asemenea, agravarea stării animalului după o aparentă
ameliorare de 1-2 zile ridică problema producerii unei ruminte micotice secundare, complicată uneori cu
peritonită, mai rar a complicaţiilor degenerative de la nivelul organelor principale.
Forma gravă acută se evidenţiază pînă la 12 -24 ore după modificarea raţiei. Ea se manifestă sub
raportul stării generale prin anorexie, abatere, gemete scrîşniri, uneori tremurături, colici, deshidratare,
nesiguranţă în mers, adesea furbură, hipogalaxie bruscă şi modificări cardiovasculare relativ uşoare. Diareea
şi meteorismul ruminal sunt mai discret. La examenul rumenului se suprind lipsa sau rărirea zgomotelor de
contracţie şi consistenţă păstoasă ori moale a conţinutului, la palpaţie prin sucusiuni apare adesea zgomot de
lichid, prezent uneori şi pe areea de examinare a cheagului. Simptomatologia se poate agrava progesiv în
zilele următoare, ca expresie a complicaţiilor digestive şi de la nivelul altor organe. După trecerea episodului
acut este posibil să persiste o ruminită, de cele mai multe ori micotică, evoluînd cu parezie cronică a
prestomacelor, deshidratare şi slăbire.
Forma acută uşoară poate trece uneori neobservată sau este confundată cu alte boli. În general,
simptomatologia ei include stare de abatere, disorexie, tremurături, uşoară diaree cu fecalii gri-verzi sau
negricioase, jenă în mers ori sindrom furburic net, pareze prestomacelor, hipogalaxie şi scăderea bruscă a
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grăsimii din lapte. În majaoritate, boala se remite fără consecinţe evidente, în afara cazurilor în care intervin
recidive, soldate cu diferit tare organice, inclusiv leziuni podale.
Sub raport umoral, acidoza ruminală supraacută şi acută se caracterizează prin diverse grade de
hemoconcentrate, scăderea rezervei alcaline şi pH-ului sanguin, creşterea uremiei, proteimiei totale,
hemoglobinei, hematocritului şi fosfatemiei, limfocitopenie, eozinocitopenie, hipoglicemie sau
hiperglicemie diabitoidă, hipocalcemie, reducerea activităţii aminotransferazice, creşterea lactacidemiei,
histaminemiei, priruvicemiei etc.
Acidoza latentă sau cronică se manifestă în principal prin scăderea sau lipsa intermitentă a poftei de
mîncare, reducerea sporului ponderal în îngrăşătorii şi a creşterii la tineret în general, hipogalaxie şi scăderea
cantităţii de grăsime din lapte, cetoză subclinică, osteopatii, perturbări de cele mai diferit tiprui în sfera
reproducţiei, incidenţă crescută a pododermatitelor, „artealghiilor”, ruminitei cronice, abcesului hepatic,
necrozei cerebrocorticale, degenerărilor parenhimatoase, în general, naştere de viţei sau miei subponderali şi
astenici, morbiditate de tip condiţionat însoţită de mortalitate crescută în perioada neonatală, limfocitoză,
diabet ş.a.
Diagnosticul
Se orientează manifestările clinice, corelate cu datele anchetei nutriţionale, privind în principal igiena
nutriţională şi profilul raţiei, cu atenţie deosebită la schimbările bruşte şi la dezechilibrele de raţie. Cînd
acidoza ruminală acută se prezintă ca boală de efectiv, de regulă se surprind forme de gravitate diferită de la
un animal la altul. Pentru acidoza supraacută şi acută, de real ajutor în precizarea diagnosticului este
examenul conţinutului ruminal; în acidoză, acesta apare gălbui, gri sau negricios, cu miros acid, lipsit de
tendinţă de flotaţie sau de sedimentare rapidă a particulelor solide, cu pH variind între 3,5-5; pe frotiul colorat
se remarcă lipsa infuzoriilor, odată cu abundenţa bacteriilr Gram-pozitive. Reducerea ph-ului urinar faţă al
martorilor sănătoşi din aceeaşi unitate ar fi un indice paraclinic preţios pentru precizarea diagnosticului
relativ precoe şi mai uşor de stabilit decît parametrii conţinutului ruminal.
Diagnosticul diferenţial
Al formelor supraacute şi acute faţă de indigestia prin supraîncărcarea a rumenului de
reticuloperitonita traumatică, de indigestia vagală, de bolile cheagului, de enteropatiile topografice, de cetoză
cu altă etiopatogeneză, de febra vituleră, de intoxicaţia cu nitriţi, cu arsen şi plumb sau de bolile hepatice
puerperale nu întîmpină dificultăţi în efectivele mai mari, considerînd manifestările, îmbolnăvirea în masă
sau a mai multor animale şi condiţiile de alimentaţie; distincţia este uneori deosebit de dificilă pentru
cazuistica izolată chiar dacă se recurge la examenarea conţinutului ruminal.
De asemenea, pentru cei neavizaţi, acidoza ruminală cronică şi cea latentă pot ridica serioase
probleme de diagnostic diferenţial, dat fiind că randamentul redus, dublat de incidenţa ridicată a bolilor
intercurente, poate depinde de numeroase alte stări carenţiale, de toxicoze cronice, de unele parazitoze sau
unele infecţii cronice etc; ancheta nutriţională amănunţită, dublată de interpretarea corectă a datelor, eventual
de investigaţii de laborator şi „probe terapeutice”, poate permite precizarea diagnosticului şi în forma
subacută, cronică sau latentă de acidoză. Dintre parametrii paraclinici sînt importanţi îndeosebi reducerea
pH-ului sanguin şi a rezervei alcaline, iar dintre cei accesibili în condiţia de proucţie, prezenţa corpilor
cetonici în lapte sau urină, în lipsa manifestărilor clinice de cetoză de asemenea tendinţă la scăderea pH-ului
urinar faţă de martorii aparent sănătoşi întreţinuţi în condiţii identice şi cu condiţia să se exludă reacţiile de
reglaj acidobazic, fiziologice ori determinate de alte boli.
Evoluţia
Acidozei ruminale poate fi supraacută, acută sau cronică, ultima cu evoluţie continuă sau intermitentă.
Chiar în cazul formei acute, mai puţin a celei supraacute, pot persista disfuncţiuni sau leziuni ale diferitelor
organe, inclusiv o incidenţă crescută a mamitelor şi a tulburărilor puerperale sau reducerea cantităţii şi
modificarea calitativă a laptelui, explicînd lipsa de revenire la nivelul productiv dinainte îmbolnăvirii sau
chiar reducerea progresivă a randamentui.
Prognosticul
Se consideră, din atari motive, rezervat sau grav din punct de vedere economic, în toate cazurile în
care acidoza ruminală evoluează ca boală de efectiv şi nu pe animale izolate, atît în sectorul de reproducţie,
cît şi în îngrăşătorii. Prognosticul vital este grav, impunînd măsuri rapide doar la animalele cu nesiguranţă în
mers, cu decubet permanent sau la cele şocate.
Profilaxia
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Este de ordin nutriţional, vizînd îndeosebi evitarea schimbării bruşte a alimentaţiei, de la raţiile bazate
pe grosiere sau fibroase la raţii hiperglucidice. Să asigure acoperirea a cel puţin 18-20% din raţia necesară
în sectorul de reproducţie, respectiv 14-16 %, în îngrăşătorii. Amestecul nutritiv se va da la discreţie sau cel
puţin 3-4 tainuri zilnic. Administrarea de conţinut ruminal de la animalele obişnuite cu raţia de îngrăşătorie
scurtează perioada de acomodare, fiind însă o modalitate mai greu de aplicat la efecetivele mari de
îngrăşătorii. Administrarea măcar a unei mici cantităţi de fîn netocat, de ordinul 1-1,5 Kg zilnic la taurine.
Adăparea trebuie să fie asigurată la discreţie în îngrăşătorii şi în general cînd animalele beneficiază de o raţie
acidozată.
Pentru cazurile în care raţia nu se poate echilibra, acidoza ruminală se poate preveni, însă mai puţin
eficient, prin tamponarea medicamentoasă. În acest sens s-a încercat suplimentarea în raţie a bicarbonatului
de sodiu, în proporţii de 1-2 % faţă de concentrate, a carbonatului de calciu, în aceeaşi concentraţie sau a
sării artificiale de Karlsbad 1%. .
În permanenţă se vor supraveghea atît raţiile, cît şi sortimentele principale sau nutreţul combinat,
măcar prin controlul organoleptic. În baza datelor de laborator se poate institui cu eficienţă mult crescută şi
farmacoprofilaxia indigestiilor ruminale acide.
Tratamentul
În indigestiile acide uşoare, situaţia se corectează înlocuind amestecul acidozant cu fîn de bună
calitate, de preferat netocat, iar la nevoe chiar cu paie de bună calitate timp de 1–2 zile, după care se
procedează la reobişnuirea treptată a animalelor la un amestec furajer convinabil.
Auxiliar se pot folosi antiacidele împreună cu drojdia de bere.
În acidoza ruminală gravă se recomandă administrarea orală de alcaline pentru „tamponarea”
excesului de acid: carbonat de calciu, carbonat sau oxid de magneziu, bicarbonat de sodiu, „Tamponarea” se
mai poate face şi cu preparate complexe, cum ar fi Bykodigest-antacid sau Ursodigest, eventual cu absorbante
de tipul cărbunelui medical. Pentru combaterea dismicrobismului ruminal mai ales al loctobacililor, se
recomandă drojdie de bere şi antibiotice oral.
Alături de intervenţiile privind conţinutl din prestomace se impune şi medicaţia pe cale generală cu
soluţii clorurosodatate glucozate sau cu soluţii electrolitice, soluţii biocarbonate, antihistaminice de sinteză
în cazulş manifestărilor de histaminotoxicoze, glucocorticoizi pentru şocul prin endotoxine, vitamină B1 2–
4 g, metionină, chiar hemotransfuzie sau calciterapia cînd survine coma. În general se va institui atent
tratamentul simptomatic şi patogenetic, adecvat stării clinice a animalului în fiecare moment, considerînd şi
complicaţiile.
În acidoză ruminală foarte gravă, pe lîngă tratamentul general se impune şi aria adesea rezultate
spectaculoase evacuarea de conţinut din rumen fie poe sondă, fie la nevoe, chiar recurgînd la ruminotomie.
Dupa „tamponare” conţinutului rămas cu alcaline şi administrarea a 10–15 l mucilagiu de in în vederea
prevenirii sau combaterii rumintei secundare se procedează la reînsămînţarea conţinutului ruminal prin
„transplant” de la animalele sănătoase.
Sub raport dietetic, animalele vor primi doar fîn netocat, de bună calitate, pînă la redresarea stării
generale, după care se revine treptat la o raţie de exploatare convinabilă.
În acidoza metabolică latentă alimentară se corectează raţia, cu adjuvant utilizîndu-se eupeptice, mai
ales sare artificială de Karlsbad suplimentare de bicarbonat de sodiu alături de un eventual supliment de
fibroase de bună calitate şi netocate.
ALCALOZA RUMINALĂ
Este o stare patologică complexă, caracterizată prin alcalinizarea conţinutului ruminoreticulor
(indigestie alcalină), şi drept consecinţă, o alcoloză metabolică ce se răsfrînge asupra întregului organism.
Etiopatogeneza
Pentru realizarea alcalozei ruminale intervin raţiile hiperazotate şi hidrocarbonate în proporţie relativ
scăzute
Cel mai adesea, un semenea dezechilibru energo-proteic al raţiei se realizează prin suplimentarea în
exces a unor surse de azot neproteic (uree, bicarbonat de amoniu, ape amoniacale), mai cu seamă cînd raţiei
sunt incluse şi sortimente bogate în urează (soia, şroţi sau spărtură de soie). Cauze ale unui asemenea
dezechilibru pot fi însă şi excesul de lapte sau al altor surse de proteină animală, situaţie întîlnită îndeosebi
în unele îngrăşătorii de tineret bovin. Similar poate acţiona cantitatea crescută de concentrate bogate în
proteine la masculii ce se pregătesc pentru campanii de recoltări de spermă sau de montă, la fel porumbul
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însilozat defectuos, eventual fermentat putrid, cu pH-ul peste 5,5 sau alte furaje alterate, mai cu seamă dacă
raţia respectivă se introduce brusc şi este săracă în hidrocarbonate (zăharuri) uşor digestibile; necesitatea
includerii hidrocarbonaţilor în anumită proporţie în raţie reese şi din aceea că raţiile în care celuloza greu
digestibilă se găseşte în exces pot induce alcaloza ruminală, prin exces salivar sau alte mecanisme. În multe
cazuri indigestia alcalină recunoaşte mai multe cauze de genul celor amintite.
Dezechilibrul energo–proteic, nutreţurile alcaline prin alterare (fermentare) şi eventual schimbarea
bruscă a raţiei determină dismicrobism ruminal, cu proliferarea în exces a germenilor din grupurile
calibaciilor şi proteus. Faptul induce fermentaţii aberante corespunzătoare din care rezultă amoniac în exces,
săruri amoniacale, amine bazice, în paralel cu scăderea sintezei acizilor graşi volatili, explicînd atît
alcalinizarea exagerată a conţinutului ruminal cît şi alcolaza metabolică a întregului oragnism. Perturbare de
ordin general poate depinde, în afară alcalozei şi a scăderii sursei de energie (acizii graşi volatili), şi de alţi
factori legaţi de furajele care induc alcaloza, cum ar fi muradărirea acestora, conţinutul fitotoxic al lor (nitraţi,
saponine, estrogenii etc.), poluarea cu pesticide, exces de potasiu, deficit de fosfor de caroteni ş.a. În afara
indigestiei biochimice alcaline, dismicrobismul dependent de raţiile alcalinizate poate favoriza infecţii
condiţionate în deosebi enterotoxiemii cu germeni anaerobi, mai frecvent la miei şi oi, mai rar la viţei şi
tineretul bovin.
Secundar, alcaloza ruminală se poate întîlni în caz de dislocaţie ori de boli ale
cheagului, prin reducerea secreţiei de acid clorhidric sau datorită excesului salivar (Striz şi Cech 1973)
excesul salivar este implicat în alcalinizarea conţinutului ruminal în perioadele de înfometare, la fel în cazul
pareziilor prestomacale secundare diferitelor boli şi chiar indigestiilor primare, întrucît peste materialul se
stagnează în rumen se adaugă salivă de repaus, alcalinizată (Schulz şi Rossow, 1975). Şi medicaţia alcalină
abuzivă poate induce alcaloză.
Dezechilibrul biofizic în sensul alcalinizării rumenului şi a organismului în general determină
dificultăţi în schimbările şi în fiziologia diverselor celule şi ţesuturi. Drept consecinţă la nivelul
prestomacelor intervine un anumit grad de parezie, efectual iritant al conţinutului putîndu-se însă materializa
în forme mai grave şi prin paracheratoză ruminală şi chiar prin leziuni inflamatorii propriu–zise (Berg şi col.,
1976; Bueno şi col., 1977) între efectele de ordin general, cele exercitate asupra sistemului nervos se explică
prin modificările calcemiei, magnezemiei şi prin creşterea amoniemiei; ultima pare dependentă în cea mai
mare măsură de insuficienţa hepatică, ficatul făcînd oficiul de adevărată „capcană” pentru amoniac.
Consecinţele pur nutriţionale depind nu numai de dificultăţi de metabolism celular impusă de alcaloză ci şi
de sinteza, insuficienţă şi eventual aberanţă (dezechilibrată) de acizi graşi volatili şi de vitamine în conţinutul
ruminal. Ele se pot corela în oarecare măsură şi cu toxicoza metabolică sau cu cea dependentă de produşii
toxici de ingestie, în cazul furajelor alterate, mucigăite sau cu conţinut toxic propriu.
Morfopatologic
În forme de oarecare gravitate apar leziuni congestive edematoase sau catarale ale mucoasei
compartimentelor prestomacale, gastrice şi intestinale, iar cele acute grave şi leziuni de toxicoză la nivelul
ficatului, cordului, rinchiului, ş.a. În indegestiile subacute şi cronice se evidenţiază paracheratoză ruminală,
alături de slăbire şi leziuni dependente de alte boli secundare sau condiţionate de indigestia prelungită.
Simptomatologia
Este conturată prin reducerea cantităţii de lapte şi mai ales a grăsimii din latpe, a poftei de mîncare,
rumegării şi mişcărilor prestomacale. În formele acute evidenţiază adesea manifestări nervoase de tip paretic
(titubări, decubit prelungit) sau tetaniform şi diaree, la unele animale apărînd în continuare simptomatologia
indigestie putrive. În indigestiile alcalotice subacute, pe lîngă disorexie, slăbire, cetoză subclinică reducerea
sporului şi creşterea mortalităţii prin diverse boli condiţionate, se poate înregistra diaree iar uneori şi
meteorism moderat, ambele intermitente. Creşterea indicelui de infertilitate din efectivele cu alcaloză
metabolică ruminală depinde şi de femele, însă poate fi consecinţă perturbările în spermiogeneză.
Diagnosticul
Probabil de alcaloză ruminală se stabileşte pe baza simptomatologiei şi a datelor de anchetă
nutriţională. Precizarea se face prin examinarea conţinutului ruminal, avînd în alcaloză culoare gri – închisă,
verde negricioasă sau maronie, pH-ul variind între 7,5–8,5, alături de reducerea numerică a infuzorilor,
uneori devenind evident şi mirosul de amoniac. Modificarea ph–ului urinar spre valori crescute nu este
constantă decît în indigestia alimentară, Gingerich şi Murdick, 1975, citînd în alcaloza datorată bolilor
cheagului o „acidurie paradoxală”.
Diagnosticul diferenţial
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Se face cu celelalte indigestii prestomacale, în deosebi de tip biochimic, şi Hoflund, cu intoxicaţia cu
uree şi cu nitriţi.
Evoluţia Poate fi acută, subacută sau cronică.
Prognosticul
Economic este rezervat, datorită sacrificărilor de necesetate,mortalităţii intercurente crescute,
reducerii producţiilor, valorificării scăzute a hranei etc., adesea pentru întreagă viaţă economică a animalelor.
Profilaxia
Implică evitarea dezechilibrelor energo-proteice ale raţiei în favoarea componentelor proteice sau
azotate neproteice, mai cu seamă cînd schimbarea raţiei se face brusc; la nevoe, echilibrarea se asigură cu
fibroase şi cu nutreţ murat de bună calitate, pe lîngă o proporţeie corespunzătoare de zăharuri uşor digestibile
în raţie. Ca şi în acidoza ruminală, relatează rezultatele favorabile, la taurine supune îngrăşări cu raţii
conţinînd uree, prin includerea în amestec a bentonitei în proporţie de 2%. Atenţie deosebită se va acorda
suplimentării sursei de azot neoproteic chiar îngrăşătorii în general contraindicîndu–se la berbecuţii. În cazul
plantelor bogate în proteină, trecerea la păşunat se va face trepta şi cu supraveghere intervenind la nevoe prin
măsuri suplimentare pentru echilibrarea raţiei.
Tratamentul
Necesită în forme uşoare indigestiei alimentară întregul efectiv, cîteva zile, doar cu fîn de bună
calitate. În cazuri mai grave, pe lîngă reducerea sursei bogate de azot în raţii se poate justifica şi suplimentarea
treptată a hidrocarbonatelor, prin sfeclă de zahăr (iniţial 1-2 kg zile), melasă (cîte 200g de 2 ori pe zi) sau
chiar zahăr (pînă maximum 1g kg corp zinic). Tamponarea dezechilibrului biofizic al conţinutului ruminal
se face adăugînd în 8–15 l mucilagiu de in, la nevoe chiar în apă a cîte 500 ml acid acetic de 80% sau 50–70
acid lactic la taurine, prin administrarea de propianat, lactat sau acid acetat de sodiu oral. În cazuri grave se
recurge la streptomicoterapia orală, odată cu administrarea pareenterală a glucozei, strofantine,
antihistraminicelor.
Iar pentru exemplare de mai mare valoare reproducătoare, chiar la evacuarea conţinutului ruminal
prin sondaj sau prin ruminotomie, înaintea agrăvării autointoxicaţii ruminale.
Ca în majoritatea indigestiilor, reînsămînţarea conţinutului ruminal cu conţinut de la animalele
sănătoase nu numai că grăbeşte vindecarea dar şi evită unele complicaţii care pot tara astfel animalele trecute
prin indigestie pentru întregul ciclu de exploatare.
SUPRAÎNCĂRCAREA RUMENULUI
Exces de conţinut alimentar relativ infermentescibil în rumen de perturbarea corespunzătoare, de
scurtă durată a digestiei.
Etiopatogeneza
Supraîncărcarea rumenului se întîlneşte pe cazuri sporadice şi în principal la taurine, mai cu seamă la
animalele lacome, tahifage şi înfometate. Este ocazie de intervenţia a mai multor categorii de cauze.
Principalele fiind:
- greşeli de igiena alimentară: schimbarea bruscă a raţiei sau anumite
sortimente; consumul unor cantităţi mari de furaje, aşa cum se întîmplă la animalele care scapă de sub
supraveghere la depozitele de concentrate, la rădăcinoase sau în lanurile incomplet recoltate; adăparea
insuficientă foarte rar excesul adăpării; supunerea animalelor la efort imediat după consumul tainului;
raţiile dezichilibrate în privinţa raportului energo–protidic sau din alte puncte de vedere.
- Nutreţuri calitativ necorespunzătoare: ca cele grosiere şi care conţin resturi
teroase în proporţie ridicată, nutreţurile alterate sau îngheţate, produsele indigeste sau corpii străini din
alimentaţii cosumaţi de animalele cu pica; la oile păscute pe mireşti, indigestia poate fi favorizată de
consumul plevei sau a spiciilor rămase după recoltare.
- Reducerea mobilităţii ruminale: în urma intervenţiei unor factori stresanţi, ca
bolile febrice sau însoţite de dureri, unele metalopaţii şi stări emotive, după consumul de alimente reci
sau conţinînd substanţe vagolice de tipul atropinei, autointoxicaţia din perioada de gestaţie, medicaţia
antimicrobiană orală, transporturi în codiţii zoogienice dificitare.
La intervenţia cauzelor de genul de mai sus amintite se poate modifica
micropopulaţia ruminoreticulară cît şi motilitatea, ultima este de cele mai multe ori redusă, deşi iniţial poate
fi normală sau chiar exagerată, întrind ulterior în decompensare. Deschinezia prestomacelor poate fi însăşi şi
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primară, atrăgînd după sine dismicrobismul, apoi dezichilibru biofizic şi biochimic a conţinutului.
Mecanismele patogenice amintite au în indigestia prin supraîncărcarea a rumenului în principal efect de
reducere a gestiei, însoţită inconstant de uşor meteorism secundar sau de ruminotoxiemie moderată.
Destinderea rumenului în conţinut alimentar şi de fermentaţie acţionează mecanic asupra pereţilor rumenului
şi a organelor din jur.
Morfopatologie
Indigestia prin supraîncărcare se caracterizează morfopatologic prin destinderea rumenului cu
conţinutul alimentar, adesea împistat. Gazele de fermentaţie se găsesc în cantitate relativ redusă şi prezintă
miros pătrunzător, uneori fetid. Mucoasă ruminală poate prezenta congestie şi pete hemoragice sau leziuni
inflamatorii. Dacă boala a evoluat timp mai îndelungat sau intervenind şi ruminotoxiemie mai gravă,
examenul necropsic relevă de asemenea leziuni congestivohemoragice în toate ţesuturile şi chiar leziuni
degenerative hepatice, renale, miocardice, poate deveni evident şi mirosul de acetonă, datorat suprapunerii
cetozei secundare.
Simptomatologia
Supraîncărcarea rumenului este marcată din punct de vedere general prin abatere, colici, disapentenţă,
reducerea rumegării sau suspendarea ei, constipaţie, scăderea calităţii de lapte la animalele lactante, dacă se
suprapune şi meteorismul, pe lîngă deformarea evidentă a abdomenului apare şi dispnee. După 2–3 zile starea
generală se poate înrăutăţi evident, prin supradăugarea ruminotoxiemiei şi a cetozei secundare. Cînd este mai
pronunţată, dispepsia ruminală se poate determina parapareză, prin compresiune condestioanată de organul
destins asupra traseelor nervoase pelvine.
Pe lîngă marirea în volum a abdomenului, atrage atenţia deformarea flancului stîng şi anume în partea
lui ventrală. La examenul rumenului se observă reducerea sau lipsa completă a mişcarii peristaltice, durere
la apăsarea cu pumnul şi conţinutul indurat sau păstos de cele mai multe ori. Transrectal, rumenul apare
obişnuit dur şi întotdeauna puternic destins, ajungînd pînă la intrarea in bazin, iar faţa dreapta, în apropierea
planului medial al abdomenului. Animalele cu împîstare şi uscarea conţinutului ruminal datorită defectării
adăpătorii sunt neliniştite, agitate, cu conturul abdominal redus, conţinutul ruminal simţindu-se la palpaţie
împîstat sau dur, chiar şi în dreptul fosei paralombare, dacă se dezleagă, ele se repet la alte adăpători şi beau
cu lăcomie, pînă se liniştesc.
Diagnosticul
Se bazează pe parezia prestomacelor, colicii şi distinderea abdomenului, luînd în consideraree apariţia
bolii pe cazuri izolate.
Diagnosticul diferenţial
Se face sub raport clinic în cadrul sindormului clinic de parezie a prestomacelor şi a colicilor, avînd
în vedere că indigestia vagală determină obişnuit bombarea în deşertul stîng, deasemenea în partea ventrală
a celui drept; meteorismul ruminal primar produce deformare rapidă şi gravă a abdomenului, mai evindent
în flancul stîng, rumenul prezentînd cosistenţă elastică; acidoza ruminală apare de asemena ca boală de grup,
iar consistenţa conţinutului ruminal este adesea moale, determinarea pH-ului acesta fiind concludentă; în
obstrucţia foiosului, colica şi reducerea defecării sînt mai grave, iar deformarea şi creşterea consistenţei
conţinutlui ruminal, mai discrete (apare în cazuri izolate); în dislocaţia stîngă a cheagului, deformarea
flancului stîng interesează de regulă deşertul, cu elasticitate la palpaţie, sunet timpanic la percuţie, şi zgomot
amforic caracteristic la ascultaţie; sabloza (geosidementoza), însoţită de parezie şi dureri ruminală, nu
determină descinderea rumenului. Diagnosticul etiologic al supraîncărcării rumenului se corelează de cele
mai multe ori cu consumul unor cantităţi mai mari de nutreţuri, cu deosebire când nu corespunde calitativ,
iar animalul este expus în perioada respectivă şi altor solicitări, de natură să reducă motilitatea prestomacelor.
Evoluţia
Evoluţia supraîncărcării ruminale cu conţinut alimentar este obişnuit de 1-2 zile. Rezolvarea stării
patologice se face deseori spontan, prin descărcare diareică, iar uneori chiar prin vometări. Cînd se
prelungeşte peste 3 zile, indigestia determină uneori toxicoze, eventual ruminite, gastroenterite, cu parezia
cronică a prestomacelor, compromiţind animalul sub raport economic.
Prognosticul
Este în general rezervat, cu diferenţe după contextul etiopatogenetic, inclusiv durata şi complicaţiile
bolii.
Profilaxia
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Se referă la igiena alimentaţiei şi la asigurarea nutreţurile de calitate satisfăcătoare.
Tratament
Din punct de vedere igieno–dietetic, în idigestia prin supraîncărcarea a rumenului se recomandă
plimbări sau măcar lăsare în libertate, adăpare la discreţie, suprimare completă a alimentaţiei (la nevoe
aplicîndu-se botniţa) sau oferirea unor cantităţi reduse de barbotaje cu acţiune laxativă. Pentru reducerea
proceselor defavorabile din conţinutul ruminal stagnant se recomandă şi masaje ale rumenului. În vederea
ramolirii conţinutului, cînd este împîstat, se paote administra cu sonda sau cu sticla apă uşor sărată şi zaharată
(20–40 l la taurine) şi drojdie de bere (100-200 g), după care se execută masaj.
Tratamentul medicamentos vizează, în primul rîd, evacuarea conţinului ruminal, utilizîndu-se
vagomimentice în doze moderate (se repetă la nevoe dacă nu se agravează colica), prugative saline în doze
relativ mari sau istizin (15-20g). În al doilea rînd, medicaţia se adresează, cu mijloace adecvate, dezihdratării
şi în general perturbărilor de ordin metabolic sau toxic, ruminitei, gastroenteritei sau altor complicaţii.
Când meteorismul secundar este mai grav, se face şi tratamentul lui.
Dacă supraîncărcarea nu se rezolvă prin măsurile igieno-dietetice sau medicamentoase se poate
încerca extragera de conţinut ruminal cu ajutorul unei sonde cu dublu curent sau cu o sondă simplă, însă mai
groasă, dacă conţinutul nu este împîstat; cînd evacuarea conţinutului ruminal nu reuşeşte prin simplu sifonaj,
cu cindiţia ca materialul din rumen să nu fie împîstat, se recomandă aspirarea lui forţată, racordînd sonda,
prin intermediul unui bidon, la instalaţia de vacuum pentru muls. În cazuri mai grave se intervine prin
ruminotonie, urmată de evacuarea prin plagă a cît mai mult conţinut.
După înlăturarea supraîncărcării ruminale se recomandă alimentaţie dietetică, (barbotaje, fîn sau
nutreţ verde de bună calitate), dublată de medicaţie eupeptică (ruminative) şi de reînsămînţare a rumenului
cu micropopulaţia de profil corespunzător, spre a readuce cît mai rapid dismicrobismul instalat în timpul
indigestiei. O asemena reînsămînţare cu microsimbionţi ai rumenului se poate face „transplantînd” boluri
preluate de la animalele care rumegă; întrucît este însă nevoe de cantitţi mai mare de conţinut (0,5-5 l la
taurine), Kleber (1976) ş.a. recomandă aspirarea cu o sondă din rumen ori recoltarea de la abator, desigur de
la animale sănătoase şi a căror micropopulaţie ruminală nu a fost, la rîndul ei, dezichilibrată. Conţinutul astfel
recoltat se administrează cît mai curînd (pînă la 8-12 ore de la recoltare, cu condiţia de a fi păstrat la
temperatura camerei), în cantitate de 2-5 l pentru taurinele adulte, diluat cu apă încălzită la temperatura
corpului. Preparatele liofilizate de conţinut ruminal, cele de culturi microbiene obţinute după însămînţări din
rumen şi alte produse comerciale realizate în ideea simplificării operaţiei de reîsămînţare ruminală nu au dat
rezultate la fel de bune ca cele obţinute cu conţinutul ruminal transferat curînd după recoltare. Legat de o
eventuală transpunere în practica largă a unor asemenea preparate comerciale, Blancou (1976) menţionează
rezultate încurajatoare prin conservarea populaţiei microbiene în urma desicării conţinutului la -20C, iar
Banting şi col (1978), cu un produs liofilizat, administrat la viţei, în nutreţ granulat, pentru reducerea crizei
legate de înţărcarea precoce.
RETICULITA ŞI RETICULOPERIСARDITA TRAUMATICĂ
Dacă se exclud din discuţie indigestiile prestomacale biochimice, „metalopatiile” însumează până la
80%, din celelalte boli prestomacale. Traumele produse de corpii străini acţionează local reflex (durere,
parezia prestomacelor) şi prin procesul inflamator, în sensul unei adevărate „indigestii traumatice”. Asupra
stării generale intervin şi prin febră (adesea adinamică), prin efecte nutriţionale şi toxicoză. Complicaţiile
mai frecvente (pericardită, diafragmatită, hepatită sau splenită supurativă, bronhopneumonie, abcese în
pereţii abdominali, mediastinale ş.a) se produc prin migraţia şi însămânţarea bacteriană de către corpii străini,
mai rar metastatic, piemic (endocardită, nefrită, arterite, abcese diverse).
Simptomatologie foarte diferită de la caz la caz, poate fi explicată prin următoarele tipuri mai
importante:
 reticulita acută simplă: scăderea bruscă a consumului de nutreţ, a rumegării şi producţiei de lapte,
parezia prestomacelor, rareori explozii de tuse izolate;
 reticulopericardita acută localizată determină, în plus, cifoză, facies speriat, gemete, uneori chiar
colici, reacţie la probele pentru evidenţierea durerii perireticulare, constipaţie cu multe resturi de
nutreţ nedigerat în puţinele fecale evacuate, sunet timpanic la percuţia digitală directă între xifoid
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şi ombilic; leucocitoză şi neutrofilie, cu deviere nucleară stângă; eventual lichid de puncţie
abdominală serofibrinos sau purulent: rareori sindrom Hoflund;
 reticulopericardita acută difuză, cu manifestările anterior amintite mai accentuate, paralizie
completă a rumenului şi tulburări circulatorii, cu deteriorarea progresivă a stării generale, până la
şoc şi moarte în 1-2 zile;
 reticulita cronică, evoluând asimptomatic, eventual cu parezie de prestomace sau sindrom Hoflund
(adesea prin abces între reţea şi foios);
 reticulopericardita cronică: slăbire, reducerea sau suprimarea lactaţiei, meteorism recidivat sau
sindrom Hoflund, cetoză secundară;
 reticulita sau reticulopericardita acută, mai frecventă la boli şi la tăuraşi la îngrăşare, descoperită
la abator, evoluează total inaperentă clinic,determinînd inconstant reducerea randamentului, tuse,
reacţie leucocitară discretă, adesea fără manifestări dureroase (inclusiv la probele pentru
evidenţierea durerii perirecardiare).
Morfopatologie în principal, focare fibrinopurulente, purulente, ihoroase, putride, apoi granuloame,
aderenţe fibroase dintre viscerele abdominale, adesea şi leziuni de complicaţie, de acelaşi tip, la nivelul altor
organe.
Diagnosticul bazat în principal pe scăderea bruscă (în câteva ore sau de pe o zi pe alta) a lactaţiei, pe
manifestările de durere spontane sau provocate prin probele de examinare a reţelei, pe parezia prestomacelor
şi reacţia leucocitară, poate fi susţinut de puncţia exploratoare a cavităţii abdominale, ca şi de explorare cu
metaldetectoare electromagnetice, radiografic (după localizarea şi poziţia corpilor metalici, volumul crescut
al reţelei pareziate, imagini gazoase adiacente ş.a.), ultrasonografic (modificarea conturului şi motilităţii
reţelei, identificarea abceselor perireticulare şi celelalte indigestii prestomacale manifestate prin durere, prin
parezia prestomacelor meteorism secundar sau sindrom Hoflund , de abcesul hepatic, ulcerul abomazic,
cetoza primară, osteomalacie sau boli podale evoluând cu durere.
Etiologic, predispoziţia la „metalopatii” este evidenţă la vacile 2-8 ani şi cu producţie lactată mare,
deci cu consum crescut de nutreţ sau cu pica, stări ce limitează identificarea corpilor străini şi îndepărtarea
lor din gură. Incidenţa „metalopatiilor” la alte categorii de rumegătoare ( de îngrăşătorie, bubaline) este sub
o treime faţă de cea înregistrată la vacile lactante.
Ocazional intervin balotarea cu sârmă a fânului sau paielor „ poluarea” metalică legată de aruncarea
sârmelor odată cu gunoiul pe păşuni şi culturi furajere, ca şi de vecinătatea atelierelor mecanice, a drumurilor
sau a oraşelor, de reparaţiile executate în adăposturile pentru animale, de legarea cu sârme a uşilor,
stănoagelor, lanţurilor. În afara fragmentelor de sârmă, corpii metalici din reţea pot fi diferite cuie, ace,
fragmente de tablă. Prin greutatea lor specifică, ei „cad” în reţea, unde se pot liza în timp, prin ruginire.
Perforarea reţelei, cu eventuală migrare ulterioară a corpilor metalici, în apropiere sau la distanţă, se pune pe
socoteala acţiunilor mecanice (presiuni), exercitate asupra reţelei cu ocazia gestaţiei, fătării, transportului,
meteorismului, purgaţiei, golurilor de furajare, apoi prin efectul mecanic al contracţiilor cardiace, al
curenţilor de acţiune cardiaci.
Evoluţia acută sau cronică, recidivată, este adesea dependentă şi de complicaţii, îndeosebi de
pericardita traumatică şi de supuraţii în diverse organe.
Prognosticul diferit sub raport vital, este totdeauna defavorabil din punct de vedere economic, în
fiecare an reformându-se până la 5-10% dintre vaci (şi cele mai productive) datorită „metalopatiilor”; chiar
şi valorificarea de abator este redusă, până la peste 45% dintre carcase confiscându-se , datorită infiltraţiei şi
leziunilor degenerative dependente de complicaţii.
Profilaxia de importanţă deosebită, constă din măsuri la care trebuie să contribuie întregul personal
din sectorul bovin. Ea presupune balotarea fără sârmă a furajelor şi paielor; colectarea zilnică a resturilor
metalice din jgheaburi şi din adăposturi, cu depozitarea lor într-un loc împrejmuit, interzicându-se aruncarea
lor la gunoiul ce urmează să se împrăştie pe câmp; captarea metalelor din nutreţ cu electromagneţi plasaţi la
jgheaburile morilor sau tocătorilor; evitarea păşunării sau tranzitării grupurilor de vaci pe locurile de
depozitare sau aruncare a gunoaielor; plasarea de magneţi remanenţi în reţea la junincile gestante sau la vaci,
spre a reţine în lumenul reţelei corpii străini; extragerea periodică a acestora din reţea cu sonde magnetice.
Tratamentul include declivoterapie de 2-3 săptămâni, cu trenul anterior mai ridicat 30-40 cm faţă
de cel posterior. Se suspendă alimentaţia 2-3 zile, după care se administrează nutreţuri semilichide şi fân de
bună calitate în cantităţi mici, crescute treptat. Medicaţia se face administrând intraperitoneal antibiotice
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sau/ şi sulfamide, în preparate unice sau combinate, ca, de exemplu, penicilină cristalină (2 milioane u.i) şi
streptomicină (2g), de 2-3 ori, la interval de una-două zile; de la începutul tratamentului se administrează şi
un magnet remanent în reţea. În cazuri grave sau la vacile în gestaţie avansată, antiinfecţioase se
administrează pe cale generală (i.v., i.m.). Reactivitatea organismului se susţine prin rehidratare, glucoză,
calciu, vitamine, stimulente hepatice sau mijloace de deşocare în forme mai grave. Auxiliar ar putea acţiona
favorabil pneumoperitoneul (prin administrare a 1-2 l carboxigen sau chiar aer, insuflat cu aparat Ewers sau
altfel). Instituirea precoce a tratamentului conservativ şi continuarea lui cel puţin 3-4 zile poate fi eficace la
peste 90 % din cazurile incipiente. În funcţie de diagnostic şi în lipsa răspunsului favorabil, după prima zi de
tratament, se poate justifica intervenţia chirurgicală, cu explorare manuală şi îndepărtarea corpilor metalici
din peritoneu, apoi – după ruminotomie - şi din reţea, în care se plasează, în final, şi un magnet remanent.
Abcesele se drenează (mai eficace prin ghidaj ultrasonografic).
În reticulopericarditele cronice, atât tratamentul conservativ (iodurate + antiinfecţioase pe cale
generală + pneumoperitoneu), cât şi intervenţia chirurgicală sau rezultatele mai modeste, preferabilă fiind
ultima.
METEORISMUL RUMINAL
Meteorismul ruminal este o afecţiune ce se caracterizează, sub raport clinic, prin distensia rapidă a
rumenului prin conţinut de fermentaţie, alături de efectele exercitate, în principal prin acţiunea mecanică,
asupra respiraţie şi circulaţiei.
De cele mai multe ori, conţinutul ce determină timpanismul ruminal este reprezentat de o spumozitate
fină de fermentaţie, corespunzător unei digestii spumoase.
Etiologie. Meteorismul ruminal intervine ca o manifestare primă, mai frecventă la animalele
predispuse, în primul rând la taurine, mai rar la ovine şi foarte rar la rumegătoare din alt specii. Predispozant
intervin şi lăcomia, unele solicitări de ordin fiziologic, îndeosebi gestaţia avansată la vacile întreţinute în
stabulaţie precum şi lipsa de obişnuire cu consumul unui anumit substrat „timpanogen”.
Cauzele ocazionate sunt legate de consumul unor nutreţuri „timpanogene”, ca nutreţurile verzi,
fragede, crescute luxuriant, umede şi reci mai cu seamă dintre leguminoase.
Meteorismul secundar se întâlneşte obişnuit la rumegătoarele adulte şi se produce mai frecvent ca
urmare o obstrucţiei esofagului sau a unor indigestii ruminale biochimice mai grave.
Meteorismul ruminal simptomatic poate fi manifestarea a numeroase intoxicaţii cu plante, ca cele
ce conţin nitraţi, uleiuri eterice, alcaloizi, saponine sau tioglicozii.
Patogeneza. Meteorismul ruminal este centrată de reducerea eructaţiei. Obstrucţia esofagiană explică
suprimarea eructaţiei prin frânarea pur mecanică a tranzitului esofagian retrograd. Şi ea determină obişnuit
indigestie gazoasă.
Modificări morfopatologie. În general, meteorismul ruminal se caracterizează necropsic prin
distensie evidenţă a abdomenului, respectiv a rumenului care conţine obişnuit spumozitate, mai rar gaze de
fermentaţie colectate separat de nutreţurile consumate. La deschiderea cadavrelor mai trag atenţie leziunile
circulatori, cum ar fi venectazia generalizată, paliditatea ficatului, congestia puilmonară sau hemoragii de
diverse dimensiuni, în deosebi subpleurale, subepicardice şi subendocardice. Mucoasa rumenului este
congestionată, mai cu seamă pe zonele ventrale. Ruptura diafragmei sau a rumenului se întâlnesc rar,
putându-se uneori produce şi postmortal, când mărginile plăgii diafragmatice sau ruminale nu mai sunt
infiltrate, aşa cum se întâmplă în rupturile produse în timpul vieţii. destinderea exagerată a rumenului cu
conţinut gazos sau spumos; leziuni congestive, uneori chiar hemoragice, în diferite organe, îndeosebi
extraabdominale; rareori, ruptura rumenului, a diafragmei; în plus, leziunile bolii primare în meteorismul
secundar şi simptomatic.
Simptomatologia. Debutul meteorismului este marcat, sub raportul stării generale prin nelinişte,
chiar îngrijorare sau colici evidente, nesiguranţă în mers, tentative de culcare urmate de ridicarea rapidă din
decubit, pe lângă încetarea consumului de nutreţ. În scurt timp se remarcă destinderea abdomenului,
prezentând la inspecţia dinspre spatele animalului „profil de măr” (normal fiind cel „de pară”, cu zonele
ventrale ale abdomenului mai destinse), însă cu deformare mai gravă, a „deşertului” stâng. Odată cu aceasta,
animalele meteorizate prezintă tahipnee, dispnee, ortopnee, respiraţie bucală, tahicardie, în cazuri mai grave
intervenind rapid cianoza, semnele şocului, chiar sincopa şi moarte. La examenul rumenului se descoperă
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obişnuit consistenţă elastică şi sunet clar, localizat în „deşertul” stâng şi indigestia gazoasă sau pe întregul
flang în cea spumoasă. Zgomotele de contracţie ruminală normale sunt absente încă din faza incipientă, când
contracţiile ruminale se înregistrează tactil, adesea chiar mai frecvent decât normal şi se percep zgomote de
gaze şuierătoare. Este caracteristică distensia ruminoabdominală prin conţinut spumos de fermentaţie
(indigestie spumoasă), mai gazos (indigestie gazoasă), bazată pe suprimarea eructaţiei.
Diagnosticul clinic al meteorismului ruminal nu compară dificultăţi stabilindu-se chiar şi de câtre
îngrijitori. Excepţie face cazuistica din faza finală de la îngrăşătorii, când distensia suplimentară a
abdomenului poate trece neobservată la începutul meteorizării, dat fiind că animalele îngrăşate au abdomenul
mai voluminos.
Diagnosticul simptomatic este adesea stabilit chiar de personalul îngrijitor (la taurine, mai rara la
rumegătoare mici şi bubaline), bazându-se pe destinderea rapidă a abdomenului, cu dispnee evidentă şi
tendinţă de evoluţie rapidă spre asfixie sau şoc. Diagnosticul diferenţial faţă de alte indigestii prestomacale
care determină deformări abdominale este uşor. Diferenţiere între indigestia spumoasă şi cea gazoasă se
precizează şi prin sondaj sau puncţia rumenului (executate de urgenţă, în scop terapeutic), urmate de
eliminarea de spumă, în cantitate redusă şi fără dezumflare rapidă în indigestia spumoasă, de erupţie pe sondă
sau canulă a gazelor şi debalonarea imediată în indigestia gazoasă. Indigestia spumoasă poate apărea la mai
multe animale deodată, după consum de nutreţ timpanogen, care suprimă reflexul de eructaţie. Indigestie
gazoasăacută este, de regulă, produsă prin obstrucţia esofagului, mai rar ca sindrom Hoflund sau
simptomatică (cu eructaţia suprimată prin parezia prestomacelor), în unele infecţiei, toxinfecţii sau stări
septicemice, Etiopatologeneza este redată simptomic şi în figura1.
Figura 1. Etipatogeneza meteorismului ruminal acut
Diagnosticul diferenţial clinic faţă de supraîncărcarea rumenului, de indigestia vagală, de dislocaţia
stângă a cheagului sau de hidropizia învelitorilor fetale nu comportă dificultăţi, în general distensia flancului
stâng fiind în aceste boli mai redusă şi predominant ventrală. Meteorismul cronic apare pe cazuri izolate, este
de grad mai redus decât cel acut şi recidiviază sub influenţa factorilor ocazionali de ordin alimentar.
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Eructaţie
Evoluţia meteorismului ruminal este de câteva zeci de minute sau 2-4 ore, îndeosebi în indigestia
spumoasă, rareori de 12-24 ore în forma gazoasă.
Vindecarea spontană se produce relativ rar fie în urma descărcării diareice, fie reluării eructaţiei,
foarte rar prin vomitare.
Animalele pot fi recuperate prin tratament în proporţie relativ ridicată, cu condiţia intervenţiei
precoce. În situaţii nefavorabile, boala evoluiază spre şoc sau sincopă, care duc la moarte sau impun
sacrificarea de necesitate.
Prognosticul este rezervat iniţial, pentru cazuri izolate, grav ulterior sau când se balonează mai multe
animale din acelaşi efectiv. El depinde, sub raport vital, mai ales de gradul meteorismului, alături de viteza
cu care acesta se agravează, şi doar în al doilea rind de etiologie.
Sub raport economic, inclusiv al angajării responsabilităţii specialiştilor sau personalului de deservire
din ferme, estimarea prognosticului depinde nu numai de mortalitatea în sine, apreciată global la 0,5% anual,
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ci şi deprecierea calităţii cărnii la animalele sacrificate de necesitate, alături de implicaţiile economice în
efectivele de rumegătoare.
Tratamentul meteorismului ruminal include măsuri diverse şi foarte numeroase, dintre care se aleg
cele mai indicate în fiecare situaţie în funcţie de criteriile clinice şi de disponibilităţile materiale.
Măsurile pentru favorizarea eliminării de conţinut ruminal prin eructaţie pot acţiona prin degajarea
cardiei de conţinut aşa cum se întâmplă plasând animalele pe plan înclinat: deplasarea în susul unei pante,
plasarea cu picioarele posterioare într-o groapă sau într-un şanţ, ridicarea picioarele anterioare şi strângerea
abdomenului între genunchi în cazul rumegătoarelor mici, trecerea lor forţată prin strungă pentru masaj pe
această cale a abdomenului sau alergarea cu câinii în susul pantelor când se îmbolnăvesc mai multe animale.
Efect similar pot avea masajul profund al abdomenului, strângerea lui cu o funie, udarea cu apă rece sau
întroducerea animalelor timpanizate în lacuri sau râuri reci în zilele călduroase, fixarea căluşului de lemn în
gură.
Din medicaţia cu acţiune similară fac parte antihistaminicele şi spasmoliticele, administrate pe cale
generală: ca şi parasimpaticomimeticele sau veratrina, recomandate în indigestia gazoasă, aceste
medicamente se utilizează rar şi cu rezultate modeste.
Uzuală este medicaţia antifermentascibilă sau spumolitică, acţionând prin modificarea tensiunii
superficiale a conţinutului ruminal, reprezentată de numeroase produse: apa de var (până la 2 l la taurinele
adulte), oţet (80-100 g), acid clorhidric (1%, 5-10 l), purgative saline, tiosulfat de sodiu (80-100 g), benzoat
de sodiu (50-70 g; la nevoie, preparată culinar „Conservant”), lapte, untura topită şi administrată la
temperatura corpului, uleiuri comestibile, ulei de ricin, ulei ars de maşină (1,5-3 l), borş sau zeamă de varză
(2-3 l), unii detergenţi cum ar fi Poloxalenul (3-5 g/ 100 kg greutate corporală).
În schimb, intra în uz din ce în ce mai larg antibioticele (penicilina, streptocina, teramicina,
eritromicina, oxiteraciclina), administrate odată cu despumantele, în rumen, cu sonda sau sticla, eventual
chiar injectate transruminal ori pe trocar.
Pentru evacuarea conţinutului de fermentaţie din rumen, sondajul nasoesofagian şi îndeosebi cel
bucoesofagian dau rezultate bune în indigestia gazoasă, mai cu seamă când se practică pe plan înclinat pentru
degajarea cardiei şi, eventual, sub acţiunea spasmoliticelor.
După înlăturarea meteorismului se recomandă tratament dietetic de 2-3 zile, bazat în principal pe
fibroase uscate de bună calitate, apoi se trece treptat la regimul alimentar convenabil sub raport tehnologic.
Profilaxia implică instructajul personalului de servire pentru respectarea igienei alimentare, ca şi
pentru intervenţiile de urgenţă, în vederea cărora să li se asigure şi dotare (sonde, trocare, substanţe
antifermentescibile etc.).
Pentru meteorismul de păşune se recomandă: consumul de fibroase sau chiar de grosiere înaintea
scoaterii pe păşuni timpanogene; evitarea păşunatului pe suprafeţe cu peste 50% leguminoase tinere, crescute
luxuriant, reci (brumate), după ploaie, în timpul furtunii ca şi consumul unor cantităţi crescute de apă imediat
după păşuni. Păşunatul se va face pe parcele, cu trecerea treptată de pe una pe alta. Farmacoprofilaxia s-a
încercat cu antiinfecţioase, cu unii detergenţi sau cu grăsimi pe păşune, în nutreţ, emulsionate în apa de băut
ori incluse în blocuri de sare pentru lins, cu unii inhibitori enzimatici care condiţionează liberarea lor lentă
în rumen; ea nu s-a impus ca modalitate uzuală, datorită rezultatelor limitate şi adesea contradictorii, a
preţului de cost relativ ridicat, ca şi a unor inconveniente legate de calitatea produselor de origine aniamlă.
În condiţii de stabulaţie (îngrăşătorii, efective de vaci) se vor evita schimbările bruşte de raţie, excesul
de concentrare sau de subproduse timpanogene (respectiv insuficienţa fibrelor brute) în raţie, pe lângă alte
măsuri comune cu cele privind indigestiile biochimice.

METEORISMUL RUMINAL RECIDIVANT (CRONIC)
Este un sindrom care exprimă acumularea intermitentă de gaze în rumen, cu destinderea
corespunzătoare a rumenului şi a abdomenului. Iniţial, meteorismul intervine la intervale mari de timp, apoi
mai scurte, iar, în cele din urmă, aproape după fiecare tain, cu difernţe după boala în cauză şi după gradul de
fermentescibilitate a nutreţurilor. Gradul meteorismului este mai redus decât al celui acut. Între crizele de
meteorism, gazele din rumen se elimină, prin eructaţii fetide, animalul prezentând mişcări ruminale, mai rare
şi slabe, apetit capricios, slăbire, pica, rumegare leneşă şi adesea întreruptă. La viţei persită 6-24 ore, după
care se reduce, adesea printr-o descărcare diareică, necesitând doar în cazuri mai rare puncţia rumenului.
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Diagnosticul simptomatic este uşor, bazat pe recidivele de meteorism în urma consumării tainului.
El se va completa sub raport topografic, etiopatogenic şi morfopatologic pe baza altor manifestări ale bolilor
în cauză, presupunând îndeseobi procese cronice esofagiene, prestomacale sau gastrointestinale care jenează
tranzitul, iar la viţei, mai ales, gastropatii.
Prognosticul în general rezervat, diferă după boala în cauză.
Profilaxia se orientează în sensul celei a bolilor manifestate prin meteorism: indigestii ruminale
biochimice, ruminite, reticulite traumatice.
La sugari, pentru prevenirea dispepsiilor gastrice secretorii, a indigestiilor abomazice sau
abomazitelor, se impune respectarea igienei alimentaţiei, sub raportul orarului de supt, al numărului de
tainuri zilnice, calităţii laptelui, timpului de consum, alături de evitarea agitaţiei şi în general a stresului
emoţional cu ocazia alăptării. Trecerea la consumul de substituent sau înţărcarea se vor face la vârsta
corespunzătoare, treptat, cu nutreţuri de cea mai bună calitate şi în raţii echilibrate.
Apariţia meteorismului legat de tratamentul oral cu antiinfecţioase indică necesitatea suprimării
acestuia şi a reînsămânţării rumenului.
Tratamentul vizează înlăturarea, pe cât posibil, a cauzelor: iodurate şi antiinfecţioase în colecţiile
actinobacilare ale limfonodurilor mediastinali, înlăturarea prin laparotomie a aderenţelor peritoneale sau a
abceselor hepatice, pneumoperitoneu terapeutic în „metalopatii” cronice etc. Totodată se intervine cu
nutreţuri de bună calitate şi administrare în tainuri mici, cu ruminative (rumisan, emetic, ipeca, drojdie de
bere, săruri de cobalt, sare artificială de Karlsbad, purgative saline în doze mici), cărbune, carbonat de calciu,
corectoare ale pH-ului ruminal între valori de 6-7 (după caz, acid clorhidric sau bicarbonat de sodiu), fiind
menţionată şi acupunctura. Pentru recondiţionarea sau finisarea tăuraşilor la îngrăşat se dau purgative în doze
mici, iar dacă nu au efect se instituie o fistulă ruminală permanentă, eventual şi cu aplicarea în peretele
ruminoabdominal a unei canule remanente de plastic. Meteorismul recidivant din perioada înţărcării cedează
adesea după o zi de înfometare (cu adăpare la discreţie), urmată de alimentaţie dietetică, împreună cu
administrarea de cărbune, săruri de calciu, premix mineralovitaminic, eventual antibiotice (dozaj terapeutic
sau biostimulant), apoi reînsămânţarea rumenului. Viţeilor care fac meteorism prestomacal până ce mai sunt
alimentaţi cu substituent de lapte li se face sifonaj de conţinut ruminal, urmat de introducere pe sondă a unor
antibiotice active contra Gram negativilor; apoi, timp de câteva zile, şi se dau tainuri mai reduse şi mai dese
e substituent diluat cu infuzii la temperatura corpului, după orar strict şi cu consum la suzetă; adausul cărora
picături de cheag natural sau artificial poate acţiona favorabil, prin accelerarea coagulării laptelui consumat.
Figura 2. Sinoptic privind etiopatogeneza metabolsmului ruminal recidivant.
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OBSTRUCŢIA FOIOSULUI
Sub denumirea de obstrucţia foiosului se descrie o indigestie caracterizată prin uscarea şi împăstarea
conţinutului din foios, acumulat în exces, alături de modificări de tonus şi motilitatea a pereţilor foiosului.
Se întălneşte ăn cazuri sporadice, la taurine, fiind rar citate la ovine.
Etiopatogeneza
Obstrucţia primară
Se poate datora greşelilor de igienă alimentară sau de adăpare. Astfel, ea se produce mai frecvent
datorită consumului de furaje tăiate prea scurt, uscate, lignificate, alterate sau toxice, marcînd o incidenţă
mai crescută iarna şi în general în condiţii de stabulaţie. În asemenea condiţii boala se poate înregistra uneori
la cazuri mai numeroase în efectivele mari, chiar după consum de masă verde (lucernă, lolium), în verile
ploioase, cînd creşte luxuriant (Moraru, 1979), la fel după consumul de otavă şi după trecerea la păşunat pe
iarbă fragedă. Adăparea insuficientă sa raţiile deficitare sub raport protidic, vitaminic şi în microelemente
minerale pot acţiona favorizant.
Obstrucţia secundară
Apare rar, consecutiv reticuloperitonitei ori altor boli abdominale însoţite de durere (în măsură să
producă „pareză spastică” a foiosului), după boli acute hepatobiliare, omazite, enteropatii topografice şi chiar
în corelaţie cu bolile puerperale (hipocalcemie, hemoglobinurie).
Forma simptomatică este citată în febra catarală, peste bovină, hemosporidioze, intoxicaţii botulinice
sau cu plumb.
Conţinutul alimentar în cantitate mărită acţionează mecanic, determinînd iniţial spasm, apoi parezie
şi atonie a pereţilor foiosului, fapt ce explică şi destinderea organului. Uscarea conţinutului se produce prin
continuarea absorbţiei apei din el, chiar în condiţiile suprimării tranzitului digestiv prin dischineziile anterior
amintite. Alături de efectele dureroase sau reflexe amintite, conţinutul indurant acţionează mecanic şi asupra
mucoasei, condiţionînd în timp congestia, edem, catar sau degenerare, uneori chiar modificări distrofice şi
inflamatorii profunde, interesînd peretele foiosului pe toată grosimea. Perturbările se reflectă şi asupra
celorlalte viscere digestive sau chiar asupra organismului în general, reflex, prin indigestie şi, eventual, prin
toxiemie.
Morfopatologia
Este caracteristică destinderea foiosulu cu conţinut alimentar, uscat şi indurat, acumulat pînă la
cantitatea de 15–20 kg. Mucoasa foiosului prezintă leziuni de diferită gravitate, putînd ajunge pînă la necroză;
simpla descuamare masivă a stratului cornificat, odată cu îndepărtarea conţinutului, se produce uneori şi
independent de obstrucţia foiosului, în alte boli ce determină parezia prestomacelor. În cazuri mai grave şi
de durată, se evidenţiază şi leziune degenerative datorită toxicozei, la nivelul altor organe.
Simptomatologie
Prezintă diferenţe evindente, motivînd descrierea unei forme uşoare şi a alteia grave de obstrucţie a
foiosului.
Forma uşoară
Se manifestă adesea necaracteristic, prin modificarea dicretă a stării generale, abaterea, disorexie,
reducerea rumegării, constipaţie însoţită de „semnul braţului”, scăderea producţiei de lapte, inconstant
gemete sau parezia prestomacelor. Adesea, la aplicarea probelor de examenare pentru descoperirea durerei
din reticuloperitonitele traumatice, animalele cu obstrucţia foiosului răspund pozitiv. În unele cazuri, pe aria
de exploarare semiologică a foiosului, corespunzător părţii mediane dintre coastele 7-9 pe dreaptă, se pot
sesiza modificări, cum ar fi întinderea matităţii, durere sau senzaţie de contraşoc la palpaţia retrohipocondrală
prin izbire; dacă foiosul este mult destins uneori se poate identifica transrectal, cu condiţia că două ajutoare
să ridice cu o bară sau cu o scîndură de zona epigastrică. Cronicizarea determină o simptomatologie ştearsă
şi necaracteristică, astfel că obstrucţia foiosului se poate preciza adesea doar la controlul necropsic (Blood şi
Henderson, 1974) sau dacă, întîmplător, dată fiind încertitudinea diagnosticului, se practică ruminotomie
exploaratoare.
Forma gravă
Cu debut brusc, decurge cu stare generală şi a marelor funcţiune net modificate: abatere evidentă, tahipnee,
tahicardie (pînă la 140 contracţii pe minut) şi „cord pocnitor”, semne de deshidratare. Durerea de la nivelul
foiosului determină colici. Pofta de mîncare, rumegarea, defecarea şi mişcările rumenului sînt mult diminuate
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sau suprimate complet. Semnele obţinute la examenul foiosului sunt, de regulă, mai bine exprimate decît în
formă uşoară a indigestiei, deci animalul poate să nu reacţioneze la probele pentru evidenţierea durerii,
datorită stării de abatere mai grave, nici pe aria foiosului, nici cînd se aplică probele pentru „metalopatii”. La
palpaţia rectală se descoperă o cantitate redusă de faclii uscate şi gleroase, mai rar uşor hemoragice, alături
de destinderea rumenului cu conţinut păstos; uneori se atinge cu vîrful degetelor şi foiosul dilatat.
Diagnosticul
Se orientează după modificarea stării generale: constipaţie cu fecale gleroase (denotînd obstrucţia
digestivă anterioară), pareze prestomacelor şi semnele locale, la nevoe recurgîndu–se la laparatomie sau (şi)
ruminotomie exploaratoare.
Diagnosticul diferenţial
Se face faţă de indigestiile biochimice ruminoreticulare, de metalopatii
(reticulită, reticuloperitonită, hepatita suparativă), de enteropatiile topografice, ca şi de dilataţia cheagului
însoţită de deplasarea foiosului sub flancul drept, deasupra cheagului, care este mult mărit în volum.
Evoluţia
Este acută, de pînă la o săptămînă, cu vindecări spontane sau înrăutăţire progresivă pînă la adevarată
stare comatuoasă în urma toxicozei digestive şi, eventual, a necrozei peretelui foiosului.
Prognosticul
Trebuie considerat rezervat sau grav.
Profilaxia
Urmărirea igienei alimentare şi de adăpare. Să nu cosume furaje tăiate prea scurt, uscate, lignificate,
alterate sau toxice în deosebi iarna sau în condiţii de stabulaţie.Adăparea animalului pînă la urmă. Raportul
elementelor nutritve din raţii să fie urmărit. Prevenirea bolilor abdominale, puerperale. Să nu folosească
furaje în exces. Cositura verde luxuriantă vara să se dee tocată în formă de fîn, de preferat în amestec de fîn
sau paie.
Tratamentul
Constă, în indigestiile uşoare ale foiosului din alimentaţia cu barbotajele, sfeclă, furaj însilozat sau
verde de bună calitate. Apa se oferă la discreţie ori se administrează forţat, în cantităţi mari, eventual uşor
sărată. Pentru evacuarea conţinutului din folos se administrează zilnic, timp de 2–3 zile, cîte 1–2 l parafină
lichidă sau cîte 150–300g purgative saline, ultimele incluse în 8–10L mucilagiu.
În cazuri mai grave, se citează rezultate favorabile după injectarea a 500 ml soluţie 20% de sulfat de sodiu şi
300 ml ulei de ricin, prin abomazocenteză pe sub hipocondrul drept (ac lung, cu lemn de 2 – 4 mm),
concomitent administrîndu-se pe sondă 500 g purgative saline (Korobov, 1975). În cazuri extreme se
intervine prin metodă chirurgicală: fie abomazotomie, cu vidarea de conţinut, fie ruminotomie, cu degajarea
manuală a ostiului reticulo–omosal de juraje şi administrarea pe un tub direct în foios, de parafină lichidă,
după masarea cu pumnul a foiosului timp de 10-15 minute (Ramakrishna şi Ramachandraiak, 1973)
concomitent, se poate justifica intervenţia pe cale generală cu preparate calcice, glucoză, vitamine,
glucocorticoizi, soluţii rehidratante şi alte mijloace sugerate de diagnosticul simptomic sau patogenetic.
INDIGESTIA VAGALĂ
(sindromul Hoflund)
Indigestia de natura vagală (sindromul Hoflund sau Lagerlof-Hoflund) este o disfuncție motorie
determinată de leziuni ale nervului vag (pneumogastric), urmate de jena tranzitului digestiv la nivelul
orificiului reticulo-omasal sau piloric. Perturbarea tranzitului alimentar la nivelul acestor orificii poate fi
produsa și prin contracturi reflexe sau blocarea mecanică a acestor orificii, dependente de leziuni locale
(stenoze) sau chiar de unii corpi străini.
Etiopatogeneză Blocarea funcțională a vagului poate fi produsă de numerosi factori: reticuloperitonite, sinechii, abcese peritoniale, pleurite, dilatația esofagului, hernia transdiafragmatică a rețelei,
deplasarea cheagului, limfonoditele mediastinale etc. Aceste leziuni suspendă influxul vagal de la nivelul
orificiului reticulo-osmal sau piloric, iar uneori și al jgheabului esofagian. Tulburările de tranzit pot fi
produse și prin leziuni locale, precum procesele inflamatorii, tumori, abcese, sau chear corpi străini
neascuțiți, care produc stenoza reticulo-omasală prin spasm reflex sau realizează un blocaj mecanic. Astfel,
leziunile vagului pot fi incriminate în etiopatogeneza bolii dar la o mică parte din cazuri.
Ca urmare, în zonele amintite se produce atonie sau contractură, pentru că tonusul ortosimpaticului uneori
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iar tranzitul alimentar este redus considerabil sau chiar suspendat și astfel conținutul stagnează la nivel
rumino-riticular. În aceste condiții gazele de fermentație acumulează în exces, ceea ce duce la inactivarea
microsimbiontilor ruminali, situație exprimată clinic prin semnele indigestiei rumino-reticulare biochimice
simple, la care se adaugă și semnele insuficienței nutriționale în ansamblu, agravată și de disorexie odată cu
reducerea rumegarii.
Morfopatologic pot fi găsite leziuni ale bolii primare la nivelul orificiului reticulo-omasal, piloric
sau în cavitatea abdominală.
Tablou clinic. Secundar încetinirii sau blocării tranzitului alimentar se produc fermentații ale
conținutului urmate de vomitare sau meteorism și deformarea regiunii ventrale a flancului drept. Abdomenul
are profilul literei L când este privit din spate. La palpația zonei ruminale, în flancul stâng, consistența este
scăzută, iar la ascultație percepe un clipocit, datorită acumularii de lichid și gaze. Aceste manifestări clinice
se instalează treptat. La acestea se adaugă bradicardia vagală, inapetența, reducerea rumegării și a defecării.
Fecalele sunt uscate, coafate cu mucus, urmate uneori de descărcări diaretice și reluarea poftei de mâncare.
În
timp
se
poate
ajunge
la
scăderea
producției
de
lapte
și
slăbire.
Examenul biochimic sangvin relevă hipocloremie în stenoza pilorică și cloruremie nemodificată în stenoza
reticulo-omasală. Se mai pot constata semnele deshidratării (hiperproteinemie și hermatocrit crescut sau
anemiei (hematocrit și hemoglobină scăzute)).
Din punct de vedere clinic acest sindrom a fost împărțit în 3 forme diferite, în funcție de nivelul la care se
produce jena tranzitului alimentar:
-stenoza pilorului urmată de supraîncărcarea abomasului (chegului) și chear omasului (foiosului), diferită
de indigestia prin supraîncărcarea rumenului, cu fluidifierea drept. Poate avea evoluție acută sau este
recidivantă, urmată de descărcare diareică. La ascultația rumenului se constată atonia rumino-reticulară iar
la palpație zgomot clapotament (bălăceală). Datorită retenției ionului de sodiu, potasiu, clor și apă, ca urmare
a creșterii presiunii osmotice, are loc deshidratarea. Perfuzia renală scade, determinând uremia. Retenția
ionului de clor în abomasum duce la hipocloremie și alcaloză metabolică, pentru că acesta nu mai poate fi
schimbat în intestin cu ionul bicarbonat. Lichidul ruminal are culoare cenușie și miros acru, datorita
refluxului abomasal.
-stenoza reticulo-omosală perturbă trecerea conținutului din rețea în foios și se manifestă clinic fie prin
parezie rumino-reticulară cu fluidifierea conținutului, meteorism recurent și uneori vomitare, fie fără parezie
rumino-reticulară, dar cu fluidifierea conținutului și astfel cu slăbirea zgomotelor de contracție. Întrucât nu
există stază pilorică, nu se constată alcaloză metabolică, deshidratare și uremie. Apetitul este redus, apar
semnele meteorismului recurent, și tendința la constipație.
-împâstarea cheagului cu conținut consistent asemănător celui ruminal. Acesta provoacă încetinirea sau
blocarea tranzitului alimentar în funcție de care depind manifestările clinice. Sub hipocondru drept se poate
palpa cheagul împâstat.
Diagnosticul are învedere manifestările cu deformarea asimetrică a abdomenului pe partea dreaptă,
fluidifierea conținutului ruminal urmată de meteorism moderat și reducerea defecării. Dacă boala este
produsă de leziuni ale vagului se are în vedere și bradicardiea vagală. Ca metode speciale se poate încerca
verificarea tranzitului cu substanțe colorate, administrate în soluții alcaline, care să determine închiderea
jgheabului esofagian urmată de recoltarea de lichid abomasul prin puncție și examenul radiologic. Pentru
diagnostic, un test clinic simplu: se ia frecvența cordului, din 5 în 5 minute, timp de 20 minute. Creșterea
frecvenței cardiace cu mai puțin de 5% semnifică bradicardie intra cardiacă, creșterea cu 7-16% indică
bradicardie vagotonă iar creșterea cu peste 16% ar detecta atonia vagală în 95% din cazuri. Precizarea bolii
primare este uneori dificilă.
Diagnosticul diferențial se face făță celelalte indigestii rumino-reticulare (mai ales reticuloperitonite), de
torsiunea cheagului, endometrite, peritonite etc.
Prognosticul este grav, datorita dificultății de precizare a diagnosticului etiologic pentru a se putea interveni
eficient și rezistenței sindromului la medicația purgativă, la care se adaugă complicațiile de autointoxicație.
Tratamentul leziunile vagale care determină boala sunt de regulă ireversibile și în acest caz tratamentul
smptomatic nu dă rezultate. Dacă sindromul este produs de diferiți corpi obstruanți sau leziuni stenozante la
nivelul orificiului reticulo-omasal sau al pilorului se poate încerca ruminotomia, vidarea organului de
conținut și îndepartarea cauzei, doar la animalele cu valoare biologică și cu reactivitatea a organismului bună.
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INDIGESTIA RUMINALĂ BIOCHIMICĂ SIMPLĂ
Dintre ,,indigestiile biochomice” de la nucelul conținutului ruminoreticular, indigestia simplă se
caracterizează în principal prin reduerea digestiei și a sintezei, consecutivă a dezechilibrului
microsimbionților ruminali, fără intervenția unor fermintații anormale.
Eteopatogeneza indigestia ruminoreticulară simplă poate fi produsă de rații dezechilibrate, de tip carențial,
cum sunt cele sărace în proteine, în hidrocarbonate, în minerale plastice sau microelemente (fosfor, sulf,
cupru, cobalt, mangan, probabil zinc ș.a.). Asemenea dezechilibre de cordin carențiale, ce se resimt de către
microsimbionți ruminali, intervin cu deosebire ca o consecință a dificienței bazei furjere, când necesarul
nutritiv este acoperit în mare măsură sau exclusiv cu paie, coceni de porumb, reziduri în sectorul vegetal ori
de la diferite obiective industriale, nutreț murat de calitate slabă ș.a. În afara efectului carențial, substraturile
furajere respective pot acționa defavorabil asupra simbionților ruminali și prin compuși nocivi pentru aceștia,
cum ar fi excesul unui acizi nocivi, amoniacul, tiramina, putrescina, micotoxinele etc.
În al doilea rând, indigestia biochimică simplă poate fi efectul unor societări deosebite în legătură cu
reprofilarea micropopulației, dependente de alte dificiențe de igienă alimentară, cum ar fi schimbarea bruscă
a rației sau a unor sortimente, repetată fercvent și pe intervale mari de timp, nutrețurile tăiate (măcinate)
prea scurt, flămânzirea pe intervale lungi de timp, adăparea necorespunzătoare sub raport cantitativ sau al
calității apei, supraalimentația înregistrată uneori după ,,golui de alimentație” în îngrășători sau în urma
dereglării de orar în zilele de sărbătoare.
Dezechilibrul micropopulației se mai pot datora poluării chimice a nutrețului sau tratamentul orale
cu gerministatice, ca antiseptice, antibiotice, chimioterapice.
Dintre mecanismele patogene ale indigestiilor biochimice rumenoreticulare, discacteria indusă de
cauzele amintite determină reducerea și modifiarea profilului populației de infuzori. În felul acesta se
perturbă digestia, atât în privința metabolismului plastic, cât și a celui energetic, importanța patogenetică
apare având îndeosebi dereglările în sinteza acizilor grași volatili, esențiali pentru metabolismul general al
rumegătoarelor. Faptul se evidențiază precoce prin reducerea cantității de lapte și a calităților acestuia;
ulterior, în multe cazuri se ajunge chiar la slăbire, cetoză subcliniă sau osteomalacie, dacă neregulile
alimentare se exercită pe o perioadă mai îndelungată. Consecutiv dismicrobismului ruminal este influențată
adesea și motalitatea prestomacelor, în sensul unei ușoare parezii. În timp, persistența cauzelor poate explica
agravarea dismicrobismului, având drept consecință mai frecvent indigestia putridă sau acidoza ruminală
cronică. În cadrul indigestiei biochimice simple nu apar leziuni ruminale, iar consecințele fziopatologice de
ordin general se confundă în bună măsură cu simptomele.
Simptomatologia debutează obișnuit prin hipogalaxie și scăderea sau fluctuația grăsimii în lapte,
înregistrată cu ocazia predării laptelui la centrele de recepție; acest sindrom scăderii grăsimii în lapte (engl
,,low fat milk syndrome”) este o manifestare comună tuturor indigestiilor biochimice ruminoreticulare, având
însă importanță deosebită pentru depistarea celor cu simptomatologie mai ștearsă, cum ar fi și formele uțoare
de indigestie acidă, alcalină sau putredă. Sub raport digestiv, animalele cu indigestie biochimică simplă
prezintă apetit capricios, ușoară parezie a prestomacelor, însoțită obișnuit de zgomote de lichid la nivelul
rumenului, iar în unele cazuri chiar de meteorism recidivant de grad redus. La palpația rumenului, conținutul
prezintă consistență moale. În timp se adaugă simptomatologia generală, conturată prin slâbire, astenie,
anemie, dezvoltare întârziată la tineret, iar ulterior prin păr mat, hipoprotienemie, semne de insuficiență
hepatică, inclusiv cetoză subclinică sau morbilitate intercurentă crescută la nou-născuți și tineret etc.
Diagnosticul indigestii ruminale biochimice simple se bazează pe modificarile laptelui, pe cale ruminale și
generale, colaborate cu datele privind furajarea necorespunzătoare. Pentru confirmarea diagnosticului și
totodată pentru difirențierea de alte indigestii prestomacale cu manifestări asemănătoare se examinează
conținutul ruminal: în indigestia simplă, acestea apare de consistență scăzută (obișnuit semilichid), de culoare
gri-cafenie, cu pH-ul neutru în zona de alcalinitate, cu scăderea puterii de fermentație, reducerea numerică a
infuziilor și modificarea raportului între diferite categorii (mari, mijlocii, mici) ale acestor etc.; dintre toți
indicii paraclinici de laborator, infuzorii demonstrează cel mai fidel și mai precoce relativa inativitate a
micropopulației rumenoreticulare, caracteristică pentru indigestia biochimică simplă.
Evoluția indigestiei biochimice simple este obișnuit subacută sau cronic, inturcât modificările de scurtă
durată și nerecidivante ale digestiei, în sensul ,,indigestie simplă”, nu au importanță, astfel că nici nu se
taxează drept „indigestie”.
Prognosticul este rezervat sub raport economic, cel vital fiind favorabil.
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Prifilactic, se vor supraveghea alimentație și echilibrul de rație, măsuri necesare și pentru prevenirea altor
tulburări de nutriție.
Tratamentul de bază este cel de ordin dietetic: respectarea necesarului sub raport cantitativ și calitativ al
proteinelor, hidrocarbonatelor (inclusiv zahărul puțin solubil, prin sfeclă sau melasă) și mineralelor din rație.
Drojdia de bere și ruminativele reprezintă medicație auxiliară. În forme mai avansate este pe deplin motivată
și reânsămânțarea rumenului, spre a scurta perioada de reprofilare spre normal a microsimbionților, deci a
grăbi revenirea spre parametrii digestivi corespunzători la nivelul prestomacelor.
BOLILE STOMACULUI ŞI INTESTINULUI
SINDROMUL DE COLICI
În sens restrâns, termenul de colici (derevând de la latin. dolor coli=cu dureri ale colonului) indică
manifetări ale durerilor de la nivelul viscerelor abdominale. În sens mai larg cadru simptomatic respectiv se
extinde la toate durerile organelor interne, distrugându-se însă colici adevărate,ca expresie a durerilor
gastrointestinale și colici false, exprimând durerile de la nivelul altor organe: peritoneu, sistem biliar, ficat,
rinichi și cai de urinare, uter, pleură, esofag ș.a.
Etiologie dintre cauzele predispozante, principalele sunt legate de specie, cabalinele prezentând cel mai
frecvent colici; faptul se coreliază cu seamă de particularități morfofuncționale, cum ar fi labilitatea relativă
a tonusului neurovegetativ la cabaline, inervația segmentară a tubului gastrointestinal, volumul mic al
stomacului, existența în cardie a ,,cravatei elvețiene”, datorită căreia nu se poate produce reburgitarea de
conținut gastric în dilatațiile stomacale, intestinul lung, cu lumenul foarte inegal al diferitelor anse și
nesuspendarea prin mezou în unele porțiuni etc. Incidența mai crescută a acceselor de colici la unele animale,
justificând pentru cazuri extreme denumirea de ,,colicari”, rezidă dintr-o predispoziție individuală,
dependentă de diverse boli cronice gastrointesmie, existența anevrismelor (trombarteritelor) mezenterice ș.a.
Drept cauze ocazionale, acționiază în cele mai multe cazuri, factori alimentari: înfometare sau măcar
administrarea rației în tainuri prea distanțate; consum de nutreț cu puțin după oprirea de la efort sau înaintea
supunerii la efort; lipsa adăpării la timp, schimbarea bruscă a rației, sau chiar introducerea bruscă în consum
a unor sortimente cu care animalul în cauză nu este obișnuit, ca pâine, grăunțe de scurt timp recoltate, verdiață
sau tocătură ce nu presupun masticație și insalivație suficiente; nutrețuri mucegăite, alterate, impurificate cu
pământ, înghețate, cu componenți toxici ș.a.
O deosebită importanță în cadru cauzelor ocazionale a unuii factori de ordin meteoro-patologic, cum
ar fi modificările temperaturii, umidității, dar mai ales ale presiunii și încărcăturii electrice atmosferice,
explicând incidența crescută a colicilor când vremea se schimbă brusc ocazional acționiază și obosiala,
numeroase intoxicații acut, antraxul, anazarca și alte condiții de solicitare aparte a organismului, în sensul
stresului.
Patogeneza corelată cu colicile, este extrem de complexă, presupunând, în principiu, intervenția factorilor
ocazionali, adesea pe fondul predispus. Drept consecință, rezultă o seamă de perturbări gastrointestinale sau
la nivelul altor organe, explicând geneza durerii: spasm, distensie, compresiune prin formațiuni vecine,
tracțiuni pe mezenter, ischemie, congestie, edem, tulburări de tranzit, leziuni inflamatorii, traume prin corpi
străini etc.
Pe lângă durere (colici), asemenea perturbări includ și o adevărată nevroză vegetativă, cu dezechilibru
corespunzător privind tonusul vagosimpatic.
Distonia vegetativă declanșiază sau agraviază și alte mecanisme patogenetice, cum ar fi tulburările
secretorii gastrointestinale și, mai ales, tulburările motorii, de tipul spasmului sau al paraliziei, cu distensia
prin stază și fermentație a anselor imediat anterioare, mai rar al hiperperistaltismului, în măsură să explice
agravarea tulburărilor de tranzit, fermentațiile anormale, realizarea unor interopatii patografice etc.
Complexul patogenetic local însoțește diferitele gastro-sau entero-patii manifestate prin colici, ca și
bolile de la nivelul altor organe în măsură să evolueze cu dureri, respectiv cu colici.
În ansamblu, ele este bine reprezentat la cabaline, în deosebi în privința mecanismelor reflexe, și are
importanță redusă la restul speciilor, fapt ce explică însăși ponderea neînsemnată a colicilor ca ,,urgență”, în
patologia speciilor respective.
Influența asupra organismului în general a bolilor manifestate prin colici pe lângă reflexele nocive exercitate
la distanță, depine adesea și de alte mecanisme legate de boala în cauză. De exemplu, în colicile adevărate,
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la modificarea stării organismului în ansamblu contribuie și perturbarea digestiei sau absorbții intestinale,
odată cu autointoxicația de ordin gastrointestinal și cu deshidratarea, acestea participând la realizarea
hipovolemiei, hemoconcentrației, acidozei metabolice în stazele intestinale, datorită perderilor de ioni
alcalini, alcalozei metabolice în stazele gastrice cu perderea de radicali acizi. Prin atari mecanisme
patogenetice se explică lezarea secundară a principalelor organe, iar în cazuri grave chiar intervenția sincopei
sau șocului, deznodămând fatal.
Simptomatologia este cel mai clar exprimată l a c a b a l i n e, constând, conform unei descrieri devenite
clasice, din manifestări nimate audibile și cifrate.
Partea ,,nemată” se referă la exteriorizarea durerii viscerale prin mișcări sau atitudini forțate în stațiune și
în mers: comparare, poziție de câine șezând sau de ,,autoascultație” a abdomenului, mișcarea de scurmare
cu picioarele sau lovirea cu piciorul a abdomenului, deplasarea cu pași scurți și cu picioarele ușor flexate,
sugerând tendința de târâre, culcări și sculări repetate, rostogoliri, alteori târâre brutale de la înălțimea
picioarelor și pe orice loc etc. În cadrul acelorași manifestări se distinge ,,mimica falsă” , caracterizată în
colici prin căscături, mișcări convulsive ale buzelor, facies contractat, privire îngrijorată, clipiri dese, agitația
urechilor, mișcări de ,,aprobare”, sau de răsucire și scuturare frecventă a capului într-o parte și alta etc.;
,,Mimica caudală” (sau ,,genitală și caudală”) din colici include mișcări ce sugeriază durere din partea cozii
și a formațiunilor vecine: comparare dinapoi, luarea frecventă a poziției de urinare (obișnuit fără evacuarea
de urină), erecție la masculi, mișcări ale buzelor vulvei și clitorisului la femele, ținerea semiridicată sau în
poziție de S a cozii, agitația frecventă a ei și proectarea vîrfului spre abdomen etc.
Partea audibilă a simptomatologiei se referă, în bolile manifestate prin colici, în principal la lipsa
borborigmelor, devenind suspendarea mișcărilor peristaltice; borborigmele apar exagerate doar în spasmul
intestinal. În multe cazuri, și mai ales în indigestia gazoasă intestinală, se pot auzi, în lipsa zgomotelor
peristaltice obișnuite, rare zgomote cu timbru anforic, dependente acumularea gazelor de fermentație și de
circulația lor pentru egalizarea presiunii dintr-o ansă în alta; zgomotele gazoase se percep în deosebi
corespunzător cârjei cecale și ansei a 2 a a colonului. Spre deosebire de relativa ,,tăcere abdominală” din
bolile manifestate prin colici adevărate, în cazul colicilor false zgomotele active intestinale se percep relativ
nemodificate.
Partea ,,cifrată” a simptomatologiei din colici include simptome sau parametri ce se pot măsura, cum ar fi
lipsa consumului de alimente, a adăpării, defecării, urinării și a flatulenței, manifestării ce lipsesc în colicil
false. În cazul simptomatologiei cifrate se încadriază și ,,clavirul ecvin” horipilator, termic muscular
(tremurători) sau sudoral. Manifestările amintite se înregistriază pe dermatomerele corespunzătoare
organului intern afectat. De mare valoare pentru diagnostic sunt și datele furnizate de sondajul stomacal în
gastropatii, respectiv de explorația transrectală în enteropatii. Tot între simptoamele ,,cifrabile”, se înscriu
tahicardia și tahipneia, injectarea mucoaselor aparente, alături de temperatura normală în majoritatea
gastrointeropatiilor traduse prin colici; excepție fac unele colici ,,simptomatice” , în principal cele datorate
antraxului evoluând cu hipertermie sau faza ultimă, de autointoxicație și șoc în care se înregistriază
hipotermie centrală.
După gravitate, în deosebi după cea a simptomatologiei mimate, la cal se disting:
-Colici dramatice, întâlnite spre exemplu în crizele vasculare abdominale, în dilatațiile acute ale stomacului
sau în torsiunea transversală a colonului, caracterizate prin agitația continuă a animalului și târâre brutale,
generând grave plăgi de ordin traumatic și sugerînd perderea instinctului de conservare;
-Colici grave, ca cele din spasmul intestinal sau din prima fază a enteropatiilor topografice, cu neliniște și
trântiri mai puțin grave, deseori manifestate în crize de câteva minute, separate de perioade de adevărată
acalmie, cu accidente traumatice mai rare; la armăsari este relativ frecventă hernia inghinoscrotală;
-Colici ușoare întâlnite, de exemplu, în indigestia prin supraîncărcare a intestinului sau în faza finală a
enteropatiilor topografice, cu mimică discretă, animalul putînd fi oprit să se târască dacă este primblat sau
ușor flagelat, accesle de manifestări dureroase, pe lângă faptul că sunt mai discrete, se repetă adesea după
perioadele de liniște relativ mari.
Distinția colicilor după gravitate prezintă oarecare importanță și la celelalte specii însă nu pe măsura
celei de la cabaline. Este de reținut că gravitatea colicii nu are importanță prognostică indiscutabilă, adesea
bolii exprimate prin colici grave verificînduse, și invers, bolii manifestate prin colici ușoare ducînd la
deznodămând defavorabil, datorită complicațiilor ce intervin în timp enteropatii topografice, șoc toxic sau
prin paralezie solară consecutivă rupturii stomacului în timpul trântirilor etc.
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L a b o v i n e colicile sunt mai șterse constîn în principal din facis speriat, scuturări ale capului și cozii,
tendință de deplasare, și sculări frecvente, mișcare de scurmare sau de lovire a abdomenului cu picioarele.
La p o r c și c a r n i v o r e colicile se întâlnesc arareori, luând aspectul de gemete agitație, retragere în
locuri ferite și liniște plasarea cu abdomenul pe suprafețe reci, abatere sau, din contra, agresivitate,
desfredelirea cozii.
Diagnosticul în cadrul sindromului de colici se impune a fi elucidat sub raport simptomatic, topografic
etiologic.
Diagnosticul simptomatic, în sens larg, nu comportă dificultăți, distincția manifestărilor viscerale dureroase
(respectiv a colicilor) de egitația exprimând perioadele de excitație din encefalopatii, de cea dependentă de
diverse emoții, de imposibilitatea ridicării pe picioarele posterioare în miopatia mioglobinurică paralitică etc.
Făcându-se relativ ușor. Mai dificilă este uneori diferențierea colicilor adevărate de cele false bazată pe
prezența în ultimele a apetitului, defecării și zgomotelor intestinale, pe lîngă alte simptome corespunzătoare
organopatiilor în cauză. Dintre colicile false, la cabaline sunt mai frecvente cele vezicale, renale, vaginale,
uterine și peritoneale; la bovine, cele determinate de torsiunea uterină de calculoza și inflamațiile căilor
biliare de pielonofrită, litiază urinară și pneumotorax.
Odată precizat că este vorba de colici adevărate, se va proceda la diagnosticul topografic, diferențiind
gastropatiile, și în general bolile compartimentate gastrice, de enteropatii. În acest scop se va avea în vedere
că, la cal, gastropatiile se caracteriziază prin colici grave, cu mimică facială bine exprimată, cu reflectivitate
(,,clavir”) clară pe dermatomerele anterioare, alături de modificările nete cardio-pulmonare, de simptome
evidente la sondajul gastric și reduse la explorația rectală, adesea producânduse dilatația epigastrică (,,torace
și abdomen în butoi”). O atare simptomatologie se întâlnește l a c a b a l i n e mai constant în indigestiile
(dulatațiile) gastrice, mai rar ca expresie a dispresiilor secretorii gastrice sau a gastritelor l a b o v i n e este
vorba de diferite boli de la nivelul compartimentelor gastrice, de tipul indigestiilor (supraîncărcare,
geosediment, acitoză, meteorism, indigestia chiagului la vițel), a tulburărilor obstructive și topografice
(obstrucția reticulo-omasolă sau a foiosului, dilatația, torsiunea și dizlocația chiagului) sau inflamațiilor, ca
reticulite, ruminite, abomasite, omasite.
Enteropatiile manifestate prin colici se diferențiază de gastropatii prin,,mimica genitală” și ,,caudală”
mai evidentă, prin dilatație hipogastrică (în flancuri), prin manifestări cardio-respiratorii mai discrete, alături
de ,,claver” pe zonele posterioare (corespunzătoare intestinului). Datele opținute prin sondajul gastric sînt în
general reduse fiind în schimb clare cele de explorație rectală, privind volumul, tensiunea, conținutul, poziția
sau durerea anselor accesibile explorației manuale. La cabaline, diagnosticul se va orienta în asemenea cazuri
spre indigestiile intestinale gazoase și prin supraîncărcare, enterospazm, enteropatii topografice, crize
vasculare abdominale ș.a. La bovine se exprimă prin colici de tip enteral diverse enteropatii ca
supraîncărcarea, obstrucția, envaginația, volvulusu, torsiunea intestinală, strangulația, enteritele sau
proctitele grave, torsiunea mezenterului, infarctului intestinal ș.a.; dintre toate, mai frecvent intervine
interopatiile topografice, în deosebi invaginația intestinală.
După precizarea diagnosticului topografic, cu distincția între gastropatii și enteropatii este
recomandabil să se stabiliască și diagnosticul etiologic, respectiv boala în cauză și cauzele care au produs-o.
Prin aceasta crește precizia prognosticului și eficiența măsurilor ce se impun la fiecare animal cu colici.
Evoluța bolilor manifestate prin colici adevărateeste la cabaline scurtă, de cîteva ore, mai rar de una sau mai
multe zile, din momentul intervenției colicii; formele subacute sau cronice, cu manifestări intermitente, se
înregistriază rar. Accesele de colici pot sfârși la cabaline prin vindecarea sau fatal, datorită complicațiilor
locale și mai ales a șocului. La celelalte specii, evoluția acceselor de colici este obișnuit scurtă, iar
deznodământul se produce practic independent de colici în sine, dată fiind importanța cu mult mai redusă a
mecanismului patogenetic reflex. La ele, mai cu seamă la ovine și suine, evoluția subacută se întâlnește
relativ mai frecvent.
Prognosticul impus de colici este rezrevat sau chiar grav la cabaline, în deosebi la exemplarele valoroase,
întrucât mortalitatea depășește adesea 30-40%, chiar cînd se aplică tratament. La celelalte specii colicile au
mai puțină importanță pentru aprecierea prognosticului, practic dependent de alte mecanisme patogenetice
care intervin în boala respecivă.
Profilaxia se impune pentru colici în sine doar la cabaline. Ea poate fi asigurată de personalul îngrijitor, de
conducători și paznici, prin respectarea condițiilor stricte de exploatare și, mai ales de alimentație. Se va
acorda atenție deosebită nimalelor predispuse.
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Tratamentul la cabaline presupune instructajul personalului de întreținere și exploatare asupra mijloacelor
ce se impun în cazul colicilor: plimbarea la pas spre a evita trântirile, bușumări repetate pe abdomen cu
șumuiage de paie, eventual chiar obișnuirea cu introducerea sondei nazo-esofagiene sau cu unele intervenții
medicamentoase, pentru care să se asigure dotarea de urgență chiar în secțiile în care sunt cazate cabalinele.
Sondajul gastric trebuie să devină o practică obligatorie la orice cal cu colici, indiferent de sediul bolii și
gravitatea colicii. În lipsa sondelor originale se pot folosi tuburile utilizate la aparatele de sudură, după
îndepărtarea pânzei exterioare, șlefuirea capătului ce se introduce pe nas și executarea unui orificiu lateral
ovalar în apropierea extremității lui, care să permită evacuarea de conținut gastric, chiar dacă orificiul central
se astupă (fapt destul de frecvent).
Primul obectiv urmărit în cadrul tratamentului este calmarea animalului. Pe lângă mijloacele
anterioare enunțate, ea poate fi obținută prin venisecție largă, administrare de sulfat de magneziu în soluție
saturată i.v. (20-50 ml), formol diluat 1/10 cu apă i.v. (20 ml), procaină (0,12g/100kg) singură însă de preferat
asociată cu atropină (5-7 mg) i.v. și repetat la nevoie după 30-40 minute, oleu camforat i.v. (5-10 ml, injectat
lent), alcool 33% pe sondă sau i.v., clorohidrat 10-30 g soluție de 10% i.v. (după venisecție sau după
administrarea de atropină ori adrenalină spre a reduce efectele negative ale vasodilatației), Novalghin
(Algocalmin), Combelen și alte liniștitoare, tinctură eterată sau de valeriană (15-20 ml în 200-300 ml apă,
administrare cu sondă)etc. Medicația calmantă nu exclude sondajul, plimbările, bușumările, împăturirea
corpului pe timp friguros etc.
Pe cât se poate, concomitent cu măsurile pentru calmare, se intervine prin mijloace care favoriziază
evacuarea de conținut digestiv. Pentru sectorul gastric, modalitatea de elecție este sondajul, cu administrarea
prin pâlnie a unor mici cantități de apă (eventual ușor sărată), la temperatura adăpostului sau ușor încălzită,
urmată de sifonare de conținut; operația de spălare se va repeta cât este posibil, de preferat până ce apa revine
aproape fără conținut alimentar. Explorația rectală poate acționa și reflex în stimularea peristaltismului, ca și
clismele sub presiune dintre mijloacele medicamentoase se pot administra pe sondă sulfatul de sodiu sau de
magneziu (300-500 g în soluții apoase diluate, de preferat 5%), uleiul de recin sau alte uleiuri, în cazul
supraîncărcărilor având indicație aparte Istizinul (10-12 g, administrat în apă). Utilizarea colinergicelor
(pilocarpină, vasoperifir) se justifică doar în atonii intestinale de tip vagopletic, cu eventuală contractură a
sfincterelor prin predominarea tonusului ortosimptopatic; chiar în atari situații se recomandă injectarea
fracționantă a cîte unei jumătăți din doză, la interval de 15-20 minute în cele mai multe cazuri, cu
predominare a tonusului vagal, parasimpaticomimeticele sînt contraindicate, fiind active vagoliticele
(procain-atropina), sau simpaticoticele (dihidrocristina, alfametidopa). În indigestiile de tip gazos, evacuarea
gazelor se produce uneori sub acțiunea anestezicelor. Un mijloc de neînlocuit pentru eliminarea gazelor din
stomac este sondajul gastric; în meteorismul intestinal care nu cediază la calmante sau anestezice se intervine
prin puncția cecumului, la nevoie chiar a colonului, când datele de examinare îi indică necesitatea. Unele
enteropatii pot ceda dacă, sub medicația de presoare și după intervenția meteorismului secundar, se practică
puncția cecumului cu troacar mai gros, pentru a se produce o debalonare rapidă. La nevoie, se va recurge la
intervenții chirurgicale sîngeroase, din ce în ce mai mult utilizate în bolile manifestate prin colici, în ultima
vreme.
Tratamentul simptomatic și patogenetic se complimentiază cu alte mijloace adresate bolii primare,
adesea în funcție de diagnosticul etiologic.
În paralel sau în continuare, se impune tratamentul complicațiilor (autointoxicație, șoc) și de susținere
a marilor funcțiuni, cu deosebire în cazul colicilor grave sau a celor ce duriază mai mult. După caz se
recomandă soluții polielectrolitice clorurosodice, glucozate, vitamină C sau (și) B1, tonice, cardiace de
urgență, analeptice.
Timp de 1-2 zile de la vindecare se admit în alimentație doar fibroase de bună calitate, după care se reîntroduc
progresiv grăunțele. Adăparea se face la discreție. În cest interval, animalele vor beneficia de repauz sau se
vor supune doar la eforturi reduse/
La celelalte specii se procediază după aceliași principii simptomatico-patogenice privind calmarea,
evacuarea de conținut digestiv și aplicarea altor mijloace de tratament ce se adresiază bolii în cauză. La
rumegătoare, calmarea se poate opține cu amestec procain-atropină, Novalghin, Combelen, Sulfat de
magneziu prin bușumări.

34

DILATATIA ACUTA A STOMACULUI
Dilatația acută a stomacului, numită și indigestie gastrică acută, este o gastropatie funcțională caracterizată
prin disfuncție secreto-motorie și acumularea în exces de conținut în stomac. 0Boala are importanță mai mare
la cabaline și la taurine, întâlnindu-se însă la majoritatea speciilor.
Etiologia. Dilatațiile primare ale stomacului depind adesea de deficiențe de ordin igienic, îndeosebi în
privința igienei alimentare: schimbarea bruscă a rației sau sortimentelor, tainuri voluminoase administrate la
intervale mari de timp, supraalimentat, alăptarea la găleată sau la biberon cu tetina lărgită, înțărcarea
necorespunzătoare, tahifagia, pica (cu sugerea ombilicului la viței), stabulația prelungită, excesul de grăsimi
în rațiile vacilor cu producții mari, conținutul ridicat de cazeină, în lapte la viței s.a.
În al doilea rând, intervin nutrețurile necorespunzătoare sau corpii străini, cum ar fi nutrețurile reci,
murdărite cu pământ nutrețurile în digeste, consumul de fibroase, arbuști ori rumeguș din așternut de către
viței, miei sau purcei sugari, înlocuitorii de lapte neigienic, paiele sau alte nuțreturi grosiere date in consum
tocate, administrarea abuzivă a unor medicamente oral, ca atare sau sub forma nutrețurilor medicamentate
(îndeosebi cu antibiotice).
Dilatațiile secundare și simptomatice se produc prin areactivitatea de gestație (mai ales la vacile cu
gestoză), cu ocazia fătări în hipocalcemie sau enterotoxiemie la iepuroaică, in pestă, rujet sau intocația cu
sare la porci, în boala vomitării și debilitării ( vomiting and wasting disease ) de origină virală la purcei.
Dilatația gastrică secundară intervine și consecutiv torsiuni stomacului, ulcerului sau altor gastropații, ca cele
dependente de jena tranzitului gastric în cazul împîstării cu fibroase ( fitobizuoare ) de formațiuni
proliferative (abcese prin corpi străini, leucoame sau tumori adevarate) sau de corpi străini intâlniți îndeosebi
la animale cu pică: învelitori fetale, fragmente de stofă, pietre, trichobezoare, lanobezoare etc. Gastrectazia
prin stază se poate datora și tulburărilor de tranzit intestinal, îndeosebi de pe intestinul cranial, cum ar fi cele
pilorice (indigestie vagală, obstrucție prin corpi străini) ca și cele datorate parazitismului gastrointestinal,
aderențelor fibroase sau abceselor corelate cu reticuloperitonită traumatică, necrozei grasimii epiplooice
(dacă procesul intereseaza și porțiunea de duoden). O disfuncție a cheagului s-a incriminat și în legătură cu
brumăriul semiletal de la mieii Țurcană sau Karakul, studiat pentru prima oară sub raport eredopatologic de
prof. G. K. Constatinescu (1926-1932)
Patogeneză prin hipotonie gastrică, alături de eventuale modificări calitative ale sucului gastric și de
supraîncărcarea cu conținut, în dilatația acută se perturbă evident digestia gastrică. Drept consecință,
conținutul alimentar se poate aglomera sub formă de cheag masiv după consumul de lapte sau să realizeze o
adevărată supraîncărcare a stomacului. Fermentațiile anormale ale lui exagerează destinderea stomacului prin
conținut gazos și spumos, fapt generînd durere, odata cu perturbări respiratorii și circulatorii de diferită
gravitate, în cazuri extreme explicînd chiar șocul prin paralizie solară consecutivă rupturii stomacului. La
mieii brumarii, perturbarea de tranzit de la nivelul cheagului duce și la meteorism sau la sindrom Hoflund.
Indigestia laptoasă de la viței determină și refulare de conținut în prestomace, cu fermentația putridă
a lui, datorită bogației în proteină. În general, indigestia mixtă, abomazică și prestomacală, este însoțită și de
dischinezie, mai frecvent înregistrîndu-se parezie, mai rar hiperchinezie. Insuficiența chimfieri gastrice
suprasolicită și intestinul, motiv pentru care consideră indigestiile laptoase drept principalii precursori ai
enteropatilor, respectiv ai diareilor de la viței. Modificările organismului în general depind nu numai de
acțiunea mecanică exercitată de stomacul dilatat, ci și de reflexe nefavorabile sau de un anumit grad de
gastrotoxiemie explicabilă prin proteoze, exces de acid lactic, de amoniac și de alte substraturi nocive
produse prin fermentațiile viciate. Conținutul nedigerat din stomac, și în general surplusul de conținut, poate
fi evacuat prin vomitare sau prin descărcare diareic, cu reluarea funcției secreto-motorii a stomacului. Când
vomitarea se repetă, determină adesea alcaloză, datorită pierderilor de acid clorhidric. Chiar în lipsa vomitări
poate interveni deshidratarea prin dereglajul metabolismului intermediar, prin diaree sau prin tranzitul
insuficient de lichid spre intestin, în legătură cu efectele metabolice se pot explica și alte manifestări, cum ar
fi accesele convulsive dependente de alcaloză sau cazuri de enterotoxiemie în timp, indigestiile abomazice
sau mixte (prestomacale si abomazice) pot explica intervenția necrozei cerebro-corticale, miodistrofiei,
ostepatiilor, hipotrepsiei, iar în preajma înțărcării a ardozei ruminale. La mieii brumării se înregistrează și
perturbări privind sideremia, raportul sodiu-potasiu (sugerînd hipocorteism ) calciul, fosforul.
Modificări morfopatologice la necropsie, dilataia stormacului se caracterizează prin destinderea
abdomenului și a stomacului, în care se găsește un conținut alimentar conglomerat, nedigerat, gaze rău
mirositoa, uneori la sugar descoperindu-se și nutrețuri grosiere nedigerate, rumeguș sau fire de păr. În
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cazurile mai grave se înregistrează leziuni congestivo-hemoragice generale sau chiar ruptura stomacului,
leziuni de gastrită, enterită, adesea conținutul gastric (inclusiv la vițe sau miei ) având pH-ul ridicat până la
valori de 5-6, relevind dispepsia hipoclorhidrica. În dilatațiile simptomatice sau secundare se descoperă șii
leziunile proprii boli in cauză.
Simptomatologie- Dilatația acută a stomacului se manifestă:
La cal - prin colică gravă la 1-3 ore dupa consumul tainului, dilatația epigastrică (torace și abdomen în butoi,
tahipnee, tahicardie, congestia sau injectarea mucoaselor aparente, mimică facială și reflectivitate crescută
pe dermatomerul corespunzător stomacului (mastoido-humeralul stâng).
Vomitarea este de cele mai multe ori semnul rupturii stomacului, fiind armată de moartea în câteva
minute. În cazuri favorabile extrem de rare, starea animalului se ameliorează evident imediat după vomitare.
Lasondajul gastric se elimină gaze conținut alimentar fetid în cantitate redusă, introducerea de арă pe sonda
pentru a ușra sondarea de conținut din stomac exacerbează colica. La explorația rectală splina se simte
basculată caudal.
La viței și mei - apar gemete, colici, tahipnee, tremurături, convulsii, chiar crize de tetanie datorită alcalozei.
Abdomenul este dilatat. La palpația prin izbire a cheagului se produce senzație de val și uneori zgomote
amforizate de lichid. Prin sondaj se evacuează gaze urât mirositoare și coaguli de lapte, după care animalele
se calmează. Sunt semne favorabile și de interes diagnostic pentru indigestia laptoasă vomitarea de lapte
închegat sau declanșarea unei descărcări diareice lăptoase.
La tineretul rumegător se înregistrează uneori moarte bruscă, însă cu mult mai rar decât la cabaline,
mai frecvent manifestându-se diaree și în general, semnele dilatației abomazice cronice.
Taurinele adulte - exteriorizează dilatația acută a cheagului prin disorexie (adesea anorexie absolută) abatere,
semne de deshidratare, cetoză, colici ușoare, pareza prestomacelor și meteorism abdominal redus.
Defecările se răresc, iar fecalele devin negricioase și fetide. În unele cazuri: se înregistrează
deformarea regiunii hipocondrale sau a flancului dept, zgomote amforice de lichid (clipocit) la palpația prin
izbiri a cheagului sau o arie cu sunet timpanic corespunzător cheagului și care adesea se întinde și pe zona
de matitate hepatică normală, simptomatologia în ansamblu putînd mima sindromul Hoflund determinat de
stenoza pilorică.
În indigestia de apă a rumegătoarelor adulte se produc borborigme exagerate și zgomot de clipocit
pe aria cheagului, perceptibile uneori chiar de la distantă, alături de colici mai grave. Când dilatația cheagului
este importantă se menționeaza posibilitatea identificării transrectale organului, sugerînd forma și consistența
de balon pneumatic, mai rar păstos, dispus în jumatatea dreaptă a abdomenului.
La 2-3 zile după instalarea supraîncărcării (obstrucției) cheagului se poste observa deformarea
flancului stâng, cu zgomot de clipocit la nivelul deșertului, datorită consumului crescut de apă condiționat
de deshidratare (sete vie), explicabilă la rândul ei prin lipsî de tranzit spre colon, la nivelui căruia se absoarbe
în majoritate apa.
La porc și câine - dilatația acută a stomacului se manifestă prin retragerea pe locuri reci, gemete, colici,
destinderea abdominală, vomituriții și vomitări, lipsa vomitării semnifică prognostic defavorabil. Stomacul
destins se poate evidenția prin palpație, percuție sau examen radioscopic. Se înregistrează și cazuri de moarte
bruscă.
Diagnosticul clinic- se bazează pe colică, dilatația abdomenului și semnele fizice, probând că este vorba de
mărirea în volum a stomacului.
Diagnosticul diferential- clinic se face față de alte gastropatii generatoare de colici, la taurine avându- se
în vedere și reticuloperitonita traumatică, indigestia vagală, obstrucția (parezia) foiosului sau obstrucția
intestinală.
Alaturi de sondaj sau examen radiologic, pentru confirmarea diagnosticului se poate pune și problema
gastrocentezei, soldată în cazuri pozitive cu erupția (pe ac) de gaze rău mirositoare sau de conținut lichid, cu
pH- ul scăzut (obișnuit sub 4). De asemenea, pentru diagnosticul diferențial, îndeosebi la rumegatoare, se
poate justifica laparatomia exploratoare, mai ales că metoda servește uneori și pentru intervenția terapeutică,
în continuare, după gastrotomie, la explorarea manuală prin plaga abdominală se simte stomacul (cheagul)
dilatat, apreciindu-se conținutului stomacal și, eventual, cauzele dilatației gastrice.
Evoluția- dilatației acute a stomacului este obișnuit de cîteva ore, fie că se produce vindecare, fie moarte
prin șoc reflex ori toxic adesea semn al rupturii stomacului la monogastrice, foarte rar întîlnită la
rumegatoare. Dintre complicațiile imediate, mai frecvente sunt furbura la cabaline și gastroenterita.
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Prelungirea hipotoniei gastrice în formă subacută poate determina meteorism recidivant la viței sau
deplasarea cheagului la taurinele adulte. Cronicizarea dilatației stomacului este rară.
Prognosticul- este rezervat sau grav.
Profilaxia- dilatației gastrice acute se referă în principal la respectarea igienei alimentației și a nutrețurilor,
la nevoie recurgându-se la corective. Astfel, în efectivele de viței cu incidență crescută a indigestiilor de
lapte, se justifică adesea o dietă de curățare cu tainuri mici și mai dese de colostru, completate cu infuzii
glucozate și polivitamine. Esențiale în profilaxie ramân însă măsurile aplicate la vacile gestante: respectarea
repausului mamar, evitarea dezechilibrelor alimentare și toxicozelor de alt tip în timpul ultimelor luni de
gestatie și în timpul alăptării, igiena fătarii, a perioadei puerperale, apoi în condiții de profilactori și creșe
etc.
Vițeilor cu lichomanie li se pot aplica botnițe între tainuri. Pentru evitarea meteorismului abomasal
la mieii alimentați cu înlocuitori de lapte necorespunzător, propun ca alimentul respectiv să se formolizeze
0,05% cu formol de concentrație 37%. În general, înlocuitori de lapte se vor prepara astfel încât să nu conțina
grunji, respectând totodată cu strictețe instrucțiunile făbricii producatoare. Nutrețurile ce se dau sugarilor
pentru obișnuire vor fi de cea mai buna calitate, trecerea de la alimentația lactată făcându -se treptat. Sunt,
de asemenea, de certă eficacitate profilactica, pentru ușurarea trecerii la regim de rumegătoare a sugarilor,
transferul de conținut ruminal de la animale adulte sănatoase, eventual produsele liofilizate pentru
însămînțarea prestomacelor. În
combaterea indigestiilor și a hipotrepsiei consecutive la mieii transferați în complexe de îngrășare în perioada
înțărcării (mulți fiind neînțărcați) au dat rezultate bune amestecurile starter cu 16-18% proteină de calitate,
inclusiv nutrețul combinat pentru păsări, mai corespunzatoare pentru asemenea monogastrici.
Tratamentul
La cal - dilatația acută a stomacului se combate prin venisecție, calmante evacuarea a cât mai mult conținut
din stomac prin sondaj și administrarea de purgative saline (colinergicele sint contra indicate).
La purcei- se recomandă procaină i.p. (0,15-0,30 g) eventual analeptice.
La viței- în indigestile lăptoase se suspendă alăptarea 12-14 ore, administrându-se infuzii sărate și glucozate
(este contraindicat zahărul), în cantitate de 2-5 l pentru o zi. Consumul de colostru, lapte sau înlocuitor se
reia treptat, în amestec cu infuzia amintită și în tainuri mici, administrate mai des. Alaturi de vitaminizare
(A, D, E, C), pentru redresarea digestivă și generală se administrează un premix de intervenție, care să conțină
și cobalt, fier și cupru în cazuri grave este nevoie și de hidratare parenterală. Animalelor cu colici li se vor
administra spasmolitice. Îndeosebi când indigestia evoluează cu dilatație abomasic evidentă, dă bune
rezultate sondajul, efectuat pe animalul culcat pe stânga, sifonând cât mai mult din conținutul gastric prin
spălare cu
apa călduță și sărată sau cu infuzii în funcție de gravitatea boli, în continuare se poate justifica dieta restrictivă
mai sus amintită.
Pentru indigestile cu nutreț ale vițeilor sau mieilor este nevoie de optimizarea calitații sortimentelor,
la nevoie revenindu-se pentru câtva timp la alimentația lactată ori la amestecuri bogate în proteină de bună
calitate. Când intervin toxicoza alcalinizarea peste normal a conținutului ruminal, se justifică administrarea
orală de tetraciclină (câte 0,5 g la viței, de 2 ori pe zi, timp de 3 zile) sau streptomicină (cîte 1 g pe zi) în
paralel cu un premix mineralo-vitaminic care să conțină și cobalt: după cura orală cu antiinfecțioase se
impune reînsămânțarea conținutului ruminal, mai multe zile, cu conținut prelevat de la vaci sanatoase. Pentru
cazuri mai ușoare, poate da rezultate administrarea de cărbune, sulfat de sodiu în amestec cu bicarbonat de
sodiu, oxid de magneziu (10-30 g), acid clorhidric sau alte cupeptice și laxative. În cazurile foarte grave, se
pune problema intervenției prin abomasotomie.
L a taurinele adulte - pe lângă asigurarea posibilitații de mișcare în libertate, se intervine cu laxative sau
chiar cu colinergice incluse în soluții hidroelectrolitice pentru combaterea deshidratării. La nevoie, cum ar fi
în obstrucțiile pilorice sau în obstrucțiile cheagului rezistente la medicație, se poate pune și problema
abomasotomiei, deși cu rezultate reduse, condiționate de reactivitatea de ansamblu a organismului și de
evitarea în cât mai largă măsură a aderențelor.
La porc si câine- dilatațiile gastrice moderate cedează la vomitive. În caz de nereușită se poate recurge la
gastrocenteză transabdominală, după debalonare continuându-se cu sondajul gastric, aspirând cât mai mult
conținut, apoi administrând alcaline și antifermentescibile. Când sondajul întâmpină rezistență la cardia,
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sugerând și o eventuală torsiune a stomacului, se impune laparatomia, continuată la nevoie cu gastrotomie
sau gastrocenteză.
La toate categoriile de animale tratamentul se va completa în direcția cauzelor inclusiv prin intervenții
ce se adresează bolilor primare, când gastrectazia este secundară sau simptomatică.
După înlăturarea indigestiei este necesară o alimentație dietetica timp de 1-3 zile (tainuri puțin
voluminoase, alimente ușor digestibile și de bună calitate), dublată cînd este cazul de eupeptice, revenirea la
rația obișnuită făcîndu-se ulterior și treptat.
SPAZMUL INTESTINAL
Definiție spazmul intestinal (enterospazmul, enteralgia, campa intestinală, collicile, reumatisme
nervoase de apă rece) se întâlnește mai frecvent la cabaline, mai rar la bovine , suine sau alte specii. Se
poate datora acțiunii frigului, sub orive formă: răcirea bruscă atmosferică, ploi reci, consum de alimente
înghețate, de apă rece. Efect similator poate exercita pe intestin orice iritație de la nivelul plexului
solar. În sfârșit, prin reflex axonic, pot determina contracturi spasmotice intestinale iritațiile locale,
cum ar fi cele produse de paraziți, calculi intestinali, bezoare sau corpi străini.
Patogenetic- intervin contracturi dureroase la nivelul sfincterelor, când stimulul de iritație se reflectă
pe filete ortosimpatice, în lungul anselor intestinale, dacă reflectarea se face pe sistem parasimpatic.
În primul caz se produce jenă a tranzitului digestiv la nivelul pilorului, sfinterului ileocecal sau
cecocolic, cu acumulare cranială de material digestiv și gaze de fermentație, acumulare care
contribuie la agravarea durerii produse de contracture. Când stimulii de iritație interesează filete de
vag, deschinezia interesează ansele intestinale în lungul lor, soldându-se cu accelerare tranzitului, odată
cu creșterea secreților și cu durere mai redusă. Distonia și dischinezia intestinală pot duce și la alte
complicații, mai frecvente și mai grave fiind enteropatiile topografice; torsiunea, flesiunea, invaginația.
Reflexele nocive dureroase, influențeaxă și alte sisteme sau organe în alte cazuri mai grave,
patogeneza completându-se corespunzător colicilor în general. În lipsa complicațiilor, entero spazmul
este o enteropatie pur funcțională, fără să fie însoțita de modificări morfopatologice, cel puțin
macroscopic.
Simptomatologia –enterospazmului se caracterizează prin colici relativ brutale, apărute brusc, în crize
de câteva minute ori zeci de minute, intercalate de pauză de relativă liniște. Cele mai multe cazuri spre
deosebire de majoritatea enteropatiilor manifestate prin colici, apar defecare frecventă cu fecale moi,
iar la ascultația intestinului se surprind zgomote exagerate hidrogazoase, amintind gâlgâitul, tiuitura.
Spazmul sfincterelor de traduce prin tendința la constipație, respectiv lipsă defecării sau eliminarea
unor cantitați mici de fecale, relativ uscate și consistente, la ascultație predominând zgomote gazoase,
de țiuitură; în cazul contracturi pilorice , la câtva timp de la desclanșarea colici pot apărea și alte
manifestări ale dilatației gastrice acute.
Diagnosticul clinic al spazmului intestinal se bazează pe colicile în accese, în prezența zgomotelor
intestinale exagerate, alături de răspunsul prompt la medicația calmantă și spazmolitică.
Diagnosticul diferențial se face față de gastrolargia, de crizele vasculare intestinale, iar după o
evoluție mai îndelungată, cu enteropatiile topografive în pricipal cu învaginația intestinală. Legat de
diagnosticul diferențial se vor lua în considerare și (colicile false ) hepatice ori renale, în care de
asemenea se pot menține zgomotele intestinale și și defecarea.
Evoluția enterospazmului este obișnuit de 1-2 ore, prelungirea ei putând duce la complicarea cu
enteropatiile topografice.
Prognosticul este rezervat, tocmai datorită complicațiilor.
Tratamentul urmărește reducerea spazmului, prin primblarea animalului la pas, acoperirea lui cu
pătură pe timp friguros, frecție cu șomoiiog de paie pe întregul corp, administrarea de lichide călduțe
pe sondă. La acestea se adaugă medicația calmantă sau spazmolitică; procaina, atropina, sulfat de
magneziu, novalgin (algocalmin ), formol, etc.
DILATAȚIA INTESTINALĂ
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Definiție dilatația intestinului se produce de cele mai multe ori secundar, sub formă de hipotonie sau
parezie (ileus paralitic ) instalată în urma unor leziuni medulare sau la nivelul ramurilor vagale care
(comandă) peristaltismul. Ea poate fi și de natură (miopatică) musculatura intestinală reducându-și
tonusul și contractilitatea în urma unor dilatații repetate, așa cum se întâmplă cranial față de segmentele
pe care intervin staze prin spazm intestinal repetat , prin stenoze intestinale sau în cazul animalelor cu
aerofagie. Se identifică mai rar ca malformație congenitală, su formă de megacolona la porc sau câine,
datorită persistenței diverticulului Meckel, dar apare frecvent la tineretul rahitic și parazitat.
Patogeneză dilatația intestinală fie neuropatică, fie miopatică, presupune insuficiență de tonus și de
contractilitatea intestinală. Drept consecință , pe ansele de intestin interesate se produce stază digestivă
a materialului alimentar, la care se pot adăuga și gaze de fermentație. Distensia peste un anumit grad
poate produce curere intestinală sau să acționeze mecanic asupra organelor din apropiere. Totodată ,
coprostaza determină acumularea de conținut excedentar în ansele craniale, cu hiperperistaltism reflex,
eventual enterospasm, urmate în timp de dilatație. Cu ocazia recidivelor se poate ajunge la obstrucție
intestinală.
Morfopatologic în cazul ectaziilor intestinale necomplicate, este caracteristică mărirea diametrului
intestinal, pe anse de diferite lungimi, fără leziuni ale intestinal. De cele mai multe ori conținutul
digestiv apare de consistență crescută la nivelul dilatației, uneori fiind însoțit de o anumita cantitate de
gaze de fermentație.
Simptomatologia constă adesea din apetit capricios, constipație intermitentă și, colici repetate de
intensitate relativ reduse. La papția externă sau transrectală se identifică anse intestinale pe sectoarele
posterioare , animalele manifestă și tenezme în legătura cu defecarea.
Diagnosticul se bazează pe caracterul recidivant al coprostazei și în general al manifestăriilor, criterii
care servesc și la diferențierea de supraîncărcarea intestinală sau de obstrucția intestinală; dificultăți
mai aparte pot fi întâmpinate în diferențierea față de ocluzia intestinală.
Evoluția diferă în funcție de sectorul intestinal dilatat și de etiologie, de la forme acute până la forme
cronice recidivante.
Tratamentul se va orienta, pe cât posibil, în sens etiologic; nevrostenice și evoluții lombare în cazul
ileosului paralitic de natură medulară, spazmolitice la animale cu enterospazm recitivant. Sub raport
simptomatic și patigenetic se recomandă mișcări în libertate, clizme, laxative, alimente dietice,
administrare în tainuri mici, spre a nu favoriza coprostaza.
GASTRITELE
Termenul de ,,gastrită“ indică inflamația stomacului. Limitarea procesului lasectorul gastric este în realitate
rară, inflamația interesând de cele mai multe ori și intestinul (gastroenterită).
Etiologie. Gastritele primare se întilnesc mai frecvent la monogastrice, îndeosebi la carnivore; incidența lor
creşte şi la rumegătoare, la care se numesc obişnuit abomazte, în condițiile exploatării intensive.
Drept factori ocazionali sau determinanți pot acționa iritațiile mecanice, prin corpi străini diverşi, prin
pământul ce poluează nutrețurile, prin părul deglutit ş.a. Iritații de ordin chimic sunt produse de diferiți acizi
sau baze care ajung în stomac în concentrații relativ crescute, fertilizanții chimici sau unele pesticide, alte
chimicale de provenență industrială alături de componenții a numeroase plante toxice; dealtfel, acțiune
iritantă pot avea şi nutrețurile alterate sau mucegăite. Prin mecanisme diferite pot declanşa gastrite şi alte
deficiențe de igienă alimentara, de genul celor amintite la dilatația stomacului.
Gastritele secundare se pot produce consecutiv celorlalte gastropatii, a enteritelor, bolilor prestomacale,
faringitelor, stărilor congestive de ordin general, unor boli hepatice, renale, cardiovasculare şi chiar
pulmonare.
Gastritele simptomatice se întâlnesc, de exemplu, la bovine în conplexul diareii virotice - bolii mucoaselor,
în pestă, pasteureloză, salmoneloză, necrobaciloză, în colibaciloza vițeilor, tuberculoză, actinobaciloză; la
suine, în gastroenterita transmisibilă a purceilor, pestă clasică şi africană, rujet, leptospiroză etc. De
asemenea, se pot produce gastrite în cadrul parazitozelor sau micozelor ca, de exemplu în gastrofiloză,
habronemoza,
candidoza
sau
mucormicoză.
Patogeneză. Acţionând adesea prin iritație locală, pe filiera neurovegetativă sau circulatorie, factorii
etiologici ai gastritelor provoacă la nivelul muroasei congestie, catar, infiltrație profunde, iar în forme cronice
scleroză. Odată cu fenomenele inflamatorii se produc perturbări ale secreției, diaree şi dischinezie, cu
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contracții spasmodice sau hipotonie. Hipermotilitatea contribuie la expulzarea conținutului prin vomitnre sau
pe cale intestinală. Modificările secretorii, favorizând fermentațiile anormale şi insuficiența digestiei
gastrice, explică în bună măsură întinderea procesului inflamator la nivelul intestinului. Când vomitările sunt
exagerate, ele condiţionează diferite grade de deshidratare şi alcaloză „hidrolitică”, evoluând cu polipnee şi
chiar cu manifestări tetaniforme.
Gastritele mai grave şi profunde, cum ar fi cele corosive, pe lângă colici și vomitări insisntente acționează şi
toxic sau prin reflexe nocive, ajungându-se chiar la șoc. În gastrilele cronice predomină insuficiența secreției
de suc gastric, iată cu hipersecreţia de mucus.
Morfopatologic leziunile din gastritele acute pot fi de ordin congestiv, cataral, hemoragic (a nu se confunda
cu roșeața de la unele animale care au murit brusc), fibrinos, ulceros sau flegmanos. Leziunile profunde, de
tip ulceros sau flegmanos, sunt însoţite uneori şi de fixarea epiplonului la faţa externă a organului. În
gastritele cronice peretele stomacului poate apărea atrofie, alteori indurat, scleros, chiar cu proliferare a
straturilor submucoase; ultimele aspecte se descriu şi sub denumitea de linită plastică (de la grec.
linom=ţesut). Pe lângă leziunile locale, gastrice, procesele inflamatorii de la nivelul stomacului pot determina
şi leziuni consecutive de deshidratare, enterită etc. În gastritele secundare şi simptomatice, se adaugă alte
leziuni ale bolilor primare.
Simptomatologie. Formele clinice principale de gastrite acute sunt cele catarale şi corosive. Gastrita
catarală acută se manifestă prin uşoară stare de abatere şi astenie, disapetență, limbă încărcată sau
fuliginoasă. Pe lângă acestea, la c a l, apar colici uşoare după consumul tainului.
L a r u m e g ă t o a r e l e a d u l t e se mai înregistrează slăbire, linchemanie, polidipsie, diaree sau
alternanţa de diaree cu constipație, în cazuri rare meteorism recurent, vomitări, durere în hipocondrul drept
sau eructaţii cu miros aliaceu. În abomazitele catarale ale viţeilor sunt caracteristice vomitările, inapetenţa,
iar în apropierea înţărcării, meteorismul ruminal recidivant.
L a s u i n e şi o m n i v o r e se observă inapetenţă, neliniște, retragerea pe locuri reci, vomitări alimentare
apoi gleroase, uneori durere la palpaţia stomacului, tendinţă la bradicardie, chiar crize tetaniforme sau
epileptiforme.
Gastroduodenita mai frecventă la cal, evoluează cu subicter şi hipertermie, tendinţă la constipație şi colici
datorită dilatației gastrice prin spasm piloric.
Gastrita corosivă (toxică) se traduce, la p o r c ş i c a r n i v o r e, prin debut brusc, cu sete exagerată,
vomitări repetate de conținut hemoragic ori cu sfacele de mucoasă, gemete, descărcări diareice cu melenă,
evoluând adesea rapid spre şoc. Ca urmare a acțiunii corosive exercitate de chimicale concentrate, apar
adesea şi arsuri (ulcere) bucofaringiene iar la sondaj, care declanşează semne evidente de durere, se extrag
pe
sondă
sfacele
de
mucoasă
şi
cheaguri
de
sânge.
L a r u m e g ă t o a r e, abomazita corosivă evoluează cu abatere, gemete, colici, vomitări, constipație sau
diaree, parezia prestomacelor, meteorism, injectarea mucoaselor şi modificări cardiosfigmice.
Gastrita
catarală cronică se întâlneşte mai frecvent la câine, fiind rară la cabaline, suine, ovine şi viței; poate fi
continuarea celei acute. Alteori se datoreşte factrilor ce acţionează discret dar continuu, ca paraziți, tumori,
boli cronice bucale, intestinale, hepatice, renale, cardiace sau alimentaţiei deficitară pentru perioade
îndelungate. Se manifestă prin astenie, anemie şi slabire progresivă, tendinţă la leucocitopenie, apetit
capricios, vomitări alimentare sau gleroase. În unele cazuri apar şi colici, eventual chiar alte semne de
dispepsie secretorie sau de indigestie gastrică.
Diagnosticul gastritelor se bazează în principal pe, vomitare, alãturi de datele de ordin gerreral şi de durerea
gastricã. Diferenţierea clinică se impune faţă de dispepsiile independente de gastrită, de obstrucţii esofagiene
evoluând cu falsă vomitare, de dilataţia stomacului și de obstrucţia intestinală, în care vomitatul este fecalord.
Contextul epizootologic şi datele anchetei nutriționale vor fi luate în considerare pentru diagnosticul
etiologic, mai cu seamă când gastrita apare în timp sau concomitent la mai multe animale. La nevoie, se va
face și examenul de laborator al vomitatului sau al fecalelor.
Evoluţia gastritei corosive poate fi scurtă, de câteva minute sau ore, ducând adesea la moarte prin şoc;
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animalele recuperate prezintă deseori în continuare semne de gastrită cronică. Catarul acut ceedează în câteva
zile, cu condiția înlăturării cauzelor. Forma cronică poate evolua ondulant sau continuu, progresiv.
Prognosticul, relativ favorabil în catarul acut, este rezervat sau chiar grav cel puţin sub raport economic, în
celelalte gastrite.
Profilaxia ce se aplică mai des este cea de ordin alimentar şi antihelmintic.
Tratamentul în gastrita catarală acută se recomandă ca 1-2 zile să se procedeze la semiînfometare, cu
cantităţi reduse de alimente uşor digestibile, administrate în ramuri mici şi mai dese: fân de bună calitate,
barbotaje, bicarbonatate, grăunțe prăjite, lapte, iaurt, pâine prăjită, biscuiţi etc, Dacă vomitările persistă se
suspendă complet alimentația pentru 12-24 ore, asigurându-se hidratarea cu apă rece (uşor sărată sau cu
soluţie Ringer la animalele care vomită), cu infuzii de mentă, decocturi de in sau ovăz, porţiune gumoasă,
la rumegătoare recomandându-se şi reînsămânțarea rumenului.
Medicamentos, se vor combate gastralgia şi vomitările prin băuturi reci, bicarbonat de sodiu, apă
cloroformată, oxid de magneziu, cărbune, săruri de bismut, tanalbină, tanin, chiar opiacee, liniştitoare în sens
larg (Emetiral, Romergan, Clordçlazin, Fenobarbital) şi în general medicația calmantă, dacă colicile sunt
evidente. Vomitivele sunt rareori indicate ca, de exemplu, în momentul declanşării gastritelor prin nutreţuri
poluate. Laxativele se pot administra doar în faza iniţială, și o singură dată la cal. Manifestarile generale se
combat şi simptomatic, prin soluţii polielectrolitice, solutii simple fiziologice, stimulența, analeptice.
Sub raport etiologic, pe cât posibil se vor înlătura cauzele care au declanşat gastrita, instituindu-se dacă
este cazul şi medicația specifică, aşa cum ar fi cea antiparazitară, antiinfecţioasă sau antitoxică.
În gastritele cronice, pe lângă înlăturarea cauzelor, este necesară alimentația în tainuri mici şi cu nutreţ
de calitate.
Medicamentos,
dă
rezultate tratamentul
indicat
şi
pentru dispepsia hipoclorhidrică.
În gastrita corosivă, în momentul declanşării accidentului este utilă spălătura gastrică sau măcar
administrarea de vomitive: la porc, se încearcă sulfat de cupru sol. 1% în apă îndulcită (se administrează cu
lingaurița repetat la câte 10-15 minute, până ce animalul varsă), pilocarpină, 0,06 g/100 kg s.c., Vasoperif
(Lentin. sol. 0,25%) 0,5-1 ml; la câine, vomitatrea se declanşează cu apomorfină 1-5 mg în sol. 1 % s.c.,
sulfatiazol administrat i.v., pilocarpină s.c., la nevoie chiar cu apă sărată administrată, sortat pe gură sau cu
muștar în apă dat în acelaşi fel, eventual prin spălătură intestinală (cu administrare prin clismă şi cu trenul
posterior ridicat de apă călduţă şi uşor sărată, până ce apare vomitarea. Când toxinele ajunse la nivelul
stomacului s-au identificat, se intervine şi prin tratament antidotic corespunzător: anume, pentru toxicele
alcaline se dă apă acidulată cu otet, cu acid citric sau tartric diluat ori cu zeamă de lămâie; în cazul causticelor
acide se recomandă apă bicarbonatată apă de var, cretă, oxid de magneziu sau calciu zaharat (100g var stins
şi 500g zahăr în 5-10 l apă). Totodată, gastrita corosivă necesită tratament antişoc, şi în general mijloace
simptomatice sau patogenetice pentru susţinerea reactivităţii generale şi a funcţiei organelor cardinale. În
perioada de convalescență se impune o alimentaţie dietetică cu sortimente apetisante, uşor digestibile şi cu
valoare biologică ridicată, odată cu administrarea de eupeptice.
GASTROENTERITA
ENTERITA

HEPATOZELE
Steatoza (lipidoza) hepatică (sindromul ficatului gras)
Steatoza hepatică înseamnă încărcarea reversibilă a hepatocitelor cu picături de lipide;
poate să fie fiziologică, la animalele supuse îngrăşatului forţat. Când supraîncărcarea
hepatocitelor cu lipide depăşeşte o anumită limită se pot institui simptomele insuficienţei
hepatice, mai mult sau mai puţin grave.
Unii autori indică drept normală o concentraţie de 2-12 % lipide în ficat, în steatoză
ajungându-se până la 60 %. Cel mai frecvent, sindromul ficatului gras se întâlneşte la vacile
de lapte, în ultima perioadă a gestaţiei şi primele 4-6 săptămâni postpartum, la găinile ouătoare
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(sindromul ficatului gras hemoragie); la puii broiler (sindromul de steatoză hepato-renală).
Etiopatogenie. Ficatul gras este o consecinţă a unei balanţe energetice negative; imediat
după
parturiţie,
în
condiţiile
în
care
producţie
de
lapte
creşte
vizibil.
Depozitarea excesului de energie, în perioada repausului mamar, sub formă de grăsime şi mobilizarea
periodică
a
grăsimilor
pentru
furnizarea
de
energie
sunt
două
procese
fundamentale ale organismului. Ficatul are un rol major în metabolismul lipidelor şi trebuie să
proceseze chilomicronii absorbiţi de la nivel intestinal; acizii graşi volatili (AGV) de la nivel
rumenal şi o mare parte din acizi graşi liberi plasmatici (AGL) şi o parte din glicerolul obţinut
prin mobilizarea lipidelor din ţesutul adipos.
Ficatul rumegătoarelor are funcţii unice, ţinând cont de faptul că cea mai mare parte a energiei din dietă este
absorbită
sub
formă
de
AGV,
nu
sub
formă
de
glucoză.
Glucoza
se
produce prin gluconeogeneză, proces care, în proporţie de 85 % se realizează în ficat.
Balanţa energetică negativă, din perioada imediat următoare parturiţiei, este indusă de
lactaţie, de creşterea fetală, de scăderea consumului voluntar al hranei postpartum. În timpul
acestei perioade, glicemia poate să scadă uşor, la fel cum scade şi raportul insulină/glucagon.
Aceşti hormoni, împreună cu catecolaminele şi hormonul de creştere, activează lipaza hormonsenzitivă, care
converteşte grăsimea tisulară la AGL sau acizi graşi neesterificaţi şi glicerol. În
ficat, glicerolul este folosit pentru producerea de glucoză sau poate fi combinat cu AGL pentru a produce
trigliceride.
Pe lângă combinarea cu glicerolul, pentru a produce trigliceride, AGL pot fi supuşi
oxidării, cu formare de acetil CoA, care se combină cu acidul oxalacetic, pentru a intra în ciclul
acizilor tricarboxilici, furnizând astfel energie.
Dacă nu există o cantitate suficientă de oxalacetat acetil, CoA este convertită la corpi
cetonici, care în cantitate crescută, inhibă consumul voluntar al hranei, menţinând balanţa
energetică negativă.
Când ficatul este suprasolicitat de mobilizarea AGL, se depozitează, în ficat, mari cantităţi
de trigliceride, care vor părăsi ficatul, sub formă de VLDL, complexe de fosfolipide, colesterol,
trigliceride şi apolipoproteina A.
Lipidoza hepatică apare când rata de formare hepatică a trigliceridelor depăşeşte rata de
oxidare a acizilor graşi, iar formarea şi eliberarea VLDL în circulaţia periferică este îngreunată
de lipsa apolipoproteinei A, care se sintetizează în ficat şi leagă VLDL şi le transportă la
ţesuturile extrahepatice.
Tablou clinic. Nu se cunosc semne clinice specifice pentru vacile cu lipidoză hepatică. Se
pot constata tulburări digestive, fară nici o specificitate: apetit capricios, slăbire accentuată
după parturiţie, până la caşexie, hipotonia prestomacelor, diaree sau constipaţie. La vaci s-a
constatat existenţa unei corelaţii inverse între intensitatea lipidozei hepatice şi fertilitate (63). Alte semne
nespecifice includ: depresia, slăbiciunea musculară, deplasarea abomazului, hipocalcemia acută.
Biochimic se înregistrează hipoglicemie <50 mg/dl, creşterea NEFA >800 mEq/l (N=343- 575 mEq/1),
creşterea concentraţiei serice de OCT şi de SDH, iar epurarea BSP este întârziată >9 minute (N=5).
Biopsia hepatică evidenţiază încărcare grasă a hepatocitelor>60%, cu impact asupra
funcţiilor hepatice. Testul de încărcare cu propionat, administrat oral sau i.v., va duce la
menţinerea glicemiei în platou, ficatul neavând capacitate de conversie a propionatului în
glucoză.
Diagnostic. Din punct de vedere clinic, impresionează starea excelentă de întreţinere a
vacilor, înainte de parturiţie şi slăbirea severă, după parturiţie, apoi anorexia, depresia,
slăbiciunea musculară, tendinţa la decubit.
Biochimic: hipoglicemie, creşterea p hidroxibutiratului, valori crescute ale SDH-ului şi OCT-ului, precum
şi epurarea BSP întârziată.
Histologic, în urma biopsiei hepatice, se înregistrează infiltrarea hepatică cu lipide >60%.
Diagnosticul diferenţial se face faţă de hipocalcemia acută sau alte afecţiuni care fac parte
din
“sindromul
vacii
culcate”,
cetoza
primară,
desmorexia,
flebita
utero-ovariană.
Evoluţia este progresivă, cu deprecierea economică a vacilor şi pierderi, prin mortalitate.
Prevenţie. Reducerea aportului de hidraţi de carbon din dietă odată cu intrarea în perioada
42

repausului mamar, care să prevină obezitatea. Pregătirea pentru lactaţia următoare nu trebuie
să înceapă mai devreme de trei săptămâni antepartum. S-a dovedit faptul că vacile care au
primit diete mai bogate în proteină, în această perioadă, au avut rezultate mai bune în lactaţia
următoare. Adaosul de concentrate în dietă, cu 2-3 săptămâni înainte de parturiţie, este
important, pentru a da posibilitatea simbionţilor rumenali să se acomodeze cu noua dietă.
Raţiile trebuie suplimentate cu cobalt, cu acid nicotonic 6 g/cap/zi, pentru a preveni cetoza.
Cantitatea de substanţă uscată (fibră brută) trebuie să reprezinte 25 % din raţie.
Tratamentul. Principalul obiectiv constă în furnizarea de energie, prin perfuzie de
glucoză 5 %, la o rată de 100-200 mg/kg/h, care va ameliora şi raportul insulină/glucagon şi va inhiba
activitatea
lipazei
hormon
senzitive,
responsabilă
de
mobilizarea
AGL
plasmatici.
Se poate administra şi insulină 200 UI, la fiecare 12 ore, pentru o vacă de 450 kg, împreună cu
glucoză. Administrarea de factori hepatoprotectori este benefică, se administrează metionină 40-50 g/cap/zi
şi acid nicotinic 6-12 g/cap/zi. De asemenea, se pot folosi şi corticosteroizii, dar nu pe termen lung, deoarece
scad
rezistenţa
la
infecţii.
Suplimentarea
cu
vitamina
E
şi
seleniu
este benefică la vacile cu steatoză hepatică, având în vedere acţiunea antioxidantă a acestora.

HEPATITELE
HEPATITA ACUTĂ PARENCHIMATOASĂ
Hepatita acută parenchimatoasă este o afecţiune însoţită de tulburări digestive, febră, icter,
hepatomegalie, sensibilitate crescută la palpaţia ficatului şi TFH pozitive, care durează până la
două
săptămâni
şi
care
poate
să
evolueze
la
toate
speciile.
Cadru etiopatogen. Leziunile toxice hepatice pot să fie produse de medicamente:
acetaminofen, diazepam, griseofulvină, la pisică; carprofen, dietilcarbamazin, imidocarb, la
câine; ciuperci (Amanita phalloides), metale grele, aflatoxine, leziuni traumatice, agenţi
infecţioşi (virusul hepatitei Rubarth, la câine), Helicobacter caniş, hepaticus şi bilis. Toate
aceste cauze vor produce necroză multifocală cu pierdere masivă de masă hepatocitară şi cu
afectarea stării funcţionale a ficatului.
Când insuficienţa hepatică este asociată şi cu boala hepatoencefalică, evoluţia este gravă
şi în 1-2 săptămâni se ajunge la exitus. Câinii pot să tolereze până la 45 mg/kg m.c. acetominofen
(paracetamol), iar pisicile, 27 mg/kg, cu consecinţe minime.
Doze mai mari de 410 mg/kg pot să inducă insuficienţa hepatică acută letală la câine, prin consumarea
glutationului din eritrocite şi celui din hepatocite. Apare cianoza, urmare a methemoglobinemiei serice, cu
24-36 ore înainte de leziunea hepatică. Toxicitatea clinică este mai severă la pisică, pentru că ele nu au
capacitatea de a accelera excreţia acetaminofenului, prin formarea de glucuronilconjugat.
Tablou clinic. Primele semne care apar sunt febra, inapetenţa, parezia prestomacelor la
rumegătoare, icter la cabaline, câine şi pisică, fecale decolorate. Examenul fizic al ficatului
relevă hepatomegalia şi sensibilitatea difuză, TFH sunt pozitive, starea generală se deteriorează cu
repeziciune, animalele prezintă un mers ataxic şi în cele din urmă decubit.
Intermitent pot să apară simptomele nervoase cu stări de hiperexcitabilitate sau dimpotrivă
stări de inhibiţie, culnjinând cu o stare comatoasă.
Din punct de vedere biochimic, se înregistrează: creşterea bilirubinei, scăderea glicemiei
şi a albuminemiei, enzimele hepatospecifice (ALAT, PAL, GGT) cresc; SDH şi OCT, la
bovine şi cabaline.
La biopsie şi examenul histopatologic, se evidenţiază necroză generalizată şi rareori chiar
amiloidoză.
Diagnostic. Trebuie luate în considerare simptomele majore, cum ar fi febra, icterul,
modificările fizice ale ficatului şi TFH pozitive. Se poate recurge şi la puncţia ficatului şi examenul
histopatologic al bioptatului hepatic.
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Evoluţia poate dura până la 14 zile, cu posibile recuperări în formele uşoare şi pierderi,
atunci
când
au
apărut
şi
manifestările
de
boală
hepatoencefalică.
Prognosticul
este
rezervat
în
formele
uşoare
şi
defavorabil,
în
cele
grave.
Tratament. Dacă animalul a ingerat substanţe toxice şi nu au trecut două ore de la
accident, se administrează vomitive, la câine şi pisică sau cărbune activ. In caz de intoxicaţie
cu acetaminofen se va proceda la reînlocuirea glutationului metabolizat, prin administrarea
orală sau i.v. de precursori ai glutationului, precum N-acetilcisteină 64 mg/kg m.c., cu repetare
din 6 în 6 ore, timp de două zile, apoi se reduce la 32 mg/kg, la fiecare 6 ore, pentru un total
de 7 administrări.
Terapia de susţinere presupune administrarea de fluide cu electroliţi (Ringer lactat), cu KC1 pentru corectarea
hipokalemiei şi cu glucoza 5 %. Se recomandă suplimentarea cu K, cu 20-30 ^Eq KC1/1 de soluţie
perfuzabilă.
Pentru corectarea glicemiei se administrează în bolus glucoză 10%, apoi se trece la
perfuzie lentă cu glucoză 5%.
Dacă sunt semne de encefalopatie hepatică se administrează lactuloză. în primele 24-48
ore se poate da, sub formă de clismă, soluţie formată din 3 părţi lactuloză şi 7 părţi apă, în cantitate de 9
ml/kg m.c., la interval de 4-6 ore. Dietele comerciale trebuie să conţină AA aromatici şi arginină, precum şi
vitaminele A,B,C,D,E.K.
Lactuloza se administrează în doză de 2,5-5 ml, la câine şi 1-3 ml, la pisică, oral, la fiecare
8 ore, până când există 2-3 scaune moi/zi. Dacă nu preferă gustul dulce al lactulozei, se poate
înlocui cu Lactitol, care se pare că este mai bine tolerat. La animalele cu manifestări de boală
hepatoencefalică se poate administra, per os, neomicină 9 mg/kg m.c., de 2 ori/zi. Se pot folosi
şi antagonişti pentru receptorii de benzodiazepine, cum ar fi Flumazenil.
La câinii şi pisicile care rămân anorexice după 48-72 ore şi care nu vomită, se face cateterism nasogastric şi
se alimentează cu o dietă lichidă.
Suplimentarea cu taurină şi camitină (250 mg din fiecare) la interval de 12 ore poate grăbi procesul de
recuperare.
HEPATITA CRONICĂ (fibroza şi ciroza hepatică la câini)
Hepatita cronică cuprinde un grup heterogen de boli inflamatorii necrotice ale ficatului.
Terminologia de hepatită cronică, atât în medicina umană, cât şi veterinară, este confuză.
La început termenul de hepatită cronică activă a fost folosit pentru oameni, doar ca o descriere
morfologică a hepatitei cronice, sugerând că poate să progreseze spre ciroza hepatică. La câini cu hepatopatii
inflamatorii
cronice
s-a
descoperit
o
proliferare
periferică
crescută
de
celule
mononucleare în sânge. Acumularea de ai antitripsină în hepatocite este o cauză bine cunoscută a cirozei la
om.
Etiopatogenie
A. Efect toxic direct, prin acţiunea unor substanţe toxice: micotoxine, toxice chimice, endotoxine, unele
medicamente
(pirimidona,
metronidazolul),
unii
agenţi
biotici
(virusul
hepatitei canine), boli genetice (hepatotoxicitatea cronică a cuprului ereditară, la câini).
B. Anoxia hepatică persistentă, cum este cazul insuficienţei cardiace congestive.
C. Leziuni hepatocelulare care se perpetuează prin fenomene imune, cu formare de anticorpi
antihepatocelulari.
D. Colestaza, prin retenţia de bilă şi săruri biliare.
Tablou clinic. Simptomele sunt iniţial vagi şi nespecifice, precum: anorexie, letargie,
depresie, pierdere în greutate, vomă, diaree, poliuro- polidipsie, iar în final icter, ascită şi boală
hepatocerebrală.
Ascita este frecvent prezentă la câinii cu ciroză hepatică, pe când icterul s-a întâlnit la 4 cazuri, din 33 de
câini,
cu
ciroză
hepatică.
Melena,
asociată
cu
ulceraţii
gastrointestinale
poate
să apară frecvent. Caracteristicile clinico-morfologice care susţin cronicizarea includ: ascita, pierdere în
greutate, ficatul mic, hipoalbuminemie şi probe histologice de fibroză.
Biochimic se înregistrează o activitate enzimatică crescută: ALAT-ul creşte de 4-25 ori; activitatea PA este
de
2-40
ori
mai
mare
şi
relevă
grade
variabile
de
colestază
intrahepatică.
Când
apare
ciroza,
creşterile
activităţii
enzimatice
nu
sunt
atât
de
dramatice.
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Alte
modificări
biochimice
includ
hiperbiluribinemie,
hipoalbuminemie,
hiperglobulinemie, ureea serică crescută şi hipoglicemie. Hipoalbuminemia este o caracteristică constantă a
cirozei.
Hematologic
se
înregistrează
anemie
neregenerativă
uşoară
şi microcitoză. Parametrii hemostazei, precum PT şi APTT sunt prelungiţi, indiciu al disfuncţiei hepatice
severe sau a CID.
Imagistica abdominală. Radiografia abdominală poate releva în stadiile avansate ascita şi
4 ficatul mic, atrofie. Ecografic. Ficatul este atrofic, cu margini hepatice neregulate, se observă prezenţa
nodulilor regenerativi, ecogenitate crescută, asociată cu ţesut fibros şi ascită, posibil splenomegalie.
Biopsia ficatului. Evaluarea histologică este necesară pentru a diferenţia hepatita cronică
de alte hepatopatii (neoplazia hepatică) şi pentru a dovedi prezenţa sau severitatea inflamaţiei
şi a necrozei şi evoluţia progresivă spre ciroză.
Diagnosticul pozitiv se bizuie pe simptomele clinice ale insuficienţei hepatice (icter,
ascită, boală hepatocerebrală), pe datele paraclinice; hiper- bilirubinemie, hipoalbuminemie,
creşterea activităţii serice ale ALAT şi PA, şi pe ecografia şi puncţia hepatică.
Evoluţie
şi
complicaţii.
Principalele
complicaţii
sunt
hipertensiunea
portală,
anastomozele postosistemice câştigate, ulceraţii gastrointestinale.
Prognosticul este invariabil, defavorabil.
Terapie generală. Terapia trebuie să fie individualizată, în funcţie de etiologie. Pentru acumularea de Cu2+
hepatic
se
administrează
D-penicilamină,
în
doză
de
0,125-0,250
g,
cu
aproximativ 30 de minute înaintea fiecărei mese. Tratamentul este simptomatic şi presupune o
terapie
de
susţinere
şi
tratarea
complicaţiilor
insuficienţei
hepatice
cronice.
Pentru afecţiunile autoimune se indică corticoterapia, care are efecte antiinflamatoare,
antifibrotice şi coleretice. Se administrează:
- Predisolon oral sau Prednison, în doză de 1,0 mg/kg m.c./zi, timp de 2-4 săptămâni. Doza
este apoi redusă la 0,5 mg/kg m.c., pentru alte 2 săptămâni, iar apoi este redusă la doza minimă
de 0,3 mg/kg m.c., zilnic sau divizat din 2 în 2 zile. Dacă efectele secundare ale prednisolonului
devin nefaste, trebuie luată în considerare o terapie combinată, folosind azatioprină (imuran) şi
prednisolon; Azatioprină 0,5-1 mg/kg m.c./zi, oral o dată/zi, iar prednisolon 0,25-0,5 mg/kg
m.c./zi este dat alternativ cu azatioprina. Hepatotoxicitatea azatioprinei a fost descrisă, la om,
însă nu a fost raportată la câine;
- Dexametazon 0,1 mg/kg m.c., oral/zi este preferat la câini cu ascită sau edeme,
pentru că lipseşte activitatea mineralocorticoidă, care ar putea exagera aceste simptome.
Nu se indică corticoterapia în hepatita cronică cauzată de medicamente hepatotoxice, de acumularea primară
de
cupru
în
ficat
sau
în
cea
produsă
de
agenţi
biotici.
Pentru reducerea cuprului hepatic se poate folosi şi Trientin-hidroclorid, un chelator
alternativ pentru a reduce concentraţia cuprului hepatic, este o terapie sigură şi eficientă. Terapia cu săruri
de
zinc
a
fost
considerată
o
alternativă
la
chelatorii
de
cupru,
deoarece
zincul scade absorbţia intestinală de Cu. Zincul din dietă induce sinteza de metalotioneină în
celulele epiteliale intestinale, care se cuplează cu cuprul şi previne absorbţia sa. Terapia cu
5 zinc (folosit ca singurul agent therapeutic), timp de 2 ani, a dus la scăderea concentraţiei de
cupru hepatic, asociat cu scăderea inflamaţiei hepatice şi cu îmbunătăţirea funcţiei hepatice.
Terapia cu fluide. Se foloseşte ser fiziologic sau soluţie Ringer lactat IV, iar pentru
prevenirea hipokalemiei se adaugă 30 mEqKCl, la fiecare litru de soluţie cu electroliţi. Pentru
controlul hipoglicemiei se administrează dextroză 5%, 0,5-1 ml/kg IV.
Se administrează şi vitamina K1 3 mg/kg, la 12 ore interval IM sau SC, la câini, iar la pisici, 1 mg/kg, la
fiecare 12 ore IM sau SC.
Pentru controlul encefalopatiei hepatice se administrează neomicină 22 mg/kg, , lactuloză 0,25-0,5 ml/kg/zi,
fiecare la interval de 8-12 ore per os; metronidazol 7,5 mg/kg, la fiecare 12
ore per os, sau amoxicilină 22 mg/kg, per os, la 12 ore interval.
Controlul hemoragiei gastrointestinale - tratarea ulcerului gastrointestinal cu Famotidină 0,5-1 mg/kg, la 1224 ore, per os sau Nizatidină 2,5-5 mg/kg, la 24 ore, per os.
Controlul infecţiilor şi endotoxemiei cu antibiotice sistemice: amoxicilină, ampicilină, cefalosporine.
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BOLILE CĂILOR BILIARE
COLICISTITA, COLANGITA, COLILITEAZA
Litiaza biliară, canaliculară, dar mai ales vezicală se întâlnește mai frecvent tot la rumegătoare, rar la iepuri,
câine și alte specii. Calculii sunt compuși din bilirubină, colesterină, săruri de calciu etc. Ei se formează pe
diverse particule, jucând rol de ,,inductori de nucleație”, cum ar fi unele resturi catarale, alimentare, de
paraziți etc. Condițiile pentru calculogeneză sunt în principal dischineziile (stazele) biliare, dublate de
procese inflamatorii pe căile biliare și perturbări metabolice care induc dezechilibru coloidal al bilei.
Morfopatologic, alături de calculi (fig. 2.46), se descoperă leziuni de angiocolită, colecistită, ciroză hepatică,
uneori icter.
Simptomatologia se instituie drept consecință a obstrucției sau inflamațiilor căilor biliare. Ea constă din
disapetență, parezia prestomacelor, constipație sau fecale gleroase (rar diaree), colici, durere locală, icter
mecanic, leucocitoză, neutrofilie, slăbire și febră intermitentă. Testele funcționale hepatice dau rezultate
negative; pozitivarea lor indică complicații parenchimatoase hepatice.
Diagnosticul (în afara cazurilor rare de enzootii) implică dificultăți aparte, necesitând eventual laparatomie
exploratoare, întrucât puncția vezicii biliare sau examenul roentgenologic al sistemului biliar nu se aplică în
practica veterinară. Diferențierea se impune față de hepatita supurativă, angiocolită (colecistită) de altă
natură, nefrolitiază, reticuloperitonită, subobstrucția intestinală duodenite ș.a.
Evoluția îmbracă obișnuit o dinamică cronică, intermitentă.
Prognosticul este rezervat.
Tratamentul se face cu calmante (apă caldă, sulfat de magneziu, atropină, cloral hidrat, combelen, opiacee
etc.), alcaline, uleiuri (1-2 litri la animalele mari), antiinfecțioase, eventual prin intervenție chirurgicală.

BOLILE PERITONEULUI
PERITONITELE
Peritoneul se prezintă ca o membrană seroasă compusă dintr- un strat mezotelial (derivat din mezoderm) şi
un strat fin de ţesut conjunctiv. Această structură anatomică delimitează cavitatea peritoneală prin foiţa
parietală şi foiţa viscerală care se mulează pe organele interne de la acest nivel. Peritoneul se comportă ca o
membrană semipermeabilă, facilitând transferul apei, electroliţilor şi a unor substanţe cu greutate moleculară
redusă, dinspre şi spre patul vascular. Din inflexiunile şi dublările pe care le realizează foiţa parietală în
cavitatea peritoneală, rezultă formaţiuni anatomice distincte (bursa omentală, mezenterul, epiplonul) care
menţin în, poziţie fiziologică unele organe (stomac, intestine) sau au rol reparator în alterarea integrităţii
peretelui abdominal (epiplonul). Unele formaţiuni anatomice delimitate de plierile foiţei parietale
(mezenterul) sunt esenţiale în orientarea optimă a arborizaţiei arterio-venoase, limfatice şi a nervilor spre
organele pe care le deservesc. Spaţiul dintre foiţele peritoneale parietală şi viscerală este ocupat de o cantitate
redusă de lichid seros limpede, de culoare galben-pai denumit lichid peritoneal. Acesta înlesneşte mişcările
peristaltice ale tractului gastro-intestinal şi împiedică formarea aderenţelor între organele abdominale sau
între acestea şi peretele , abdominal. In plus, lichidul peritoneal posedă şi un uşor efect antibacterian. In
ordinea frecvenţei lor afecţiunile peritoneului sunt induse de procese inflamatorii, neoplazice şi tulburări
circulatorii locale sau sistemice. Având în vedere conexiunile anatomice strânse cu unele organe reputate în
privinţa potenţialului septic (tractul gastrointestinal), peritoneul este frecvent ţinta unor procese inflamatorii
actite sau cronice de gravitate variabilă. Inflamaţia septică a peritoneului, denumită peritonită, poate să fie
primară având ca punct de plecare perforările pereţilor abdominali sau gastrointestinali. Secundar,
peritonitele evoluează ca o complicaţie severă a majorităţii formelor de ileus intestinal (infarctizarea
nestrangulată, obstrucţiile strangulate). Simptomatic, peritonitele pot însoţi evoluţia unor boli infecţioase
constituind de la bun început exprimarea clinică majoră (peritonită infecţioasă felină) sau pot surveni ca o
complicaţie tardivă a acestora (abcesele mezenterice în gurmă la cai). Peritonitele pot fi acute sau cronice,
iar extinderea procesului inflamator le subîmparte în localizate sau difuze. Neoplaziile cu localizare
peritoneală sunt mai frecvente la carnivore (mezotelioamele, sarcoamele, carcinoamele) şi la cabaline
(melano-sarcoamele, mezotelioamele). La bovine şi porcine tumorile peritoneale sunt mai rar semnalate
(limfosarcomul). Acumularea unui lichid neinflamator în cavitatea peritoneală este cunoscută sub denumirea
de ascită. Ea survine pe fondul unei perturbări în circulaţia de întoarcere asociată sau nu cu o stare de
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disproteinemie.
1. Peritonită acută la cabaline Inflamaţiile acute ale peritoneului la cai evoluează, cel mai frecvent,
secundar în unele afecţiuni gastrointestinale sau simptomatic în unele boli infecţioase şi parazitare. Peritonită
acută la această specie poate surveni primar în perforări ale viscerelor digestive sau ale peretelui abdominal.
Totuşi, în ruptura unor viscere cavitare (stomac, intestin) cu revărsări intraperitoneale masive de conţinut
alimentar, rareori există timp pentru iniţierea unei peritonite, moartea survenind în aceste situaţii în câteva
ore prin şoc endotoxic şi neurogen. In marea majoritate a cazurilor, peritonită la cai este difuză, deşi sunt
posibile şi formele localizate, prin izolarea procesului inflamator, cu formarea de aderenţe sau de abcese.
Etiopatogenie. Inflamaţia foiţelor peritoneale, la cal, survine pe fondul contaminării bacteriene primare sau
secundare a cavităţii peritoneale. Astfel, cele mai frecvente cauze ale peritonitelor la cai ar fi următoarele:
- boli gastro-intestinale soldate cu devitalizări şi perforări ale tractului gastrointestinal (ex. ruptura rectului,
infarctizarea nestrangulată, obstrucţia strangulată, ulcerele gastro-duodenale perforate, coledocolitiaza etc.);
-boli
parazitare
(ex.
migraţia
larvelor
de
Strongylus
edentatus,
anoplocefaloza,
setarioza);
- boli infecţioase (gurma, infecţiile cu Rhodococcus equi, Shigella equuli);
- boli genito-urinare (ruptura uterină, ruptura vezicii urmare);
- traumatisme abdominale externe penetrante sau contuze;
- intervenţii chirurgicale (laparotomii septice, suturi imperfecte cu dehiscenţa marginilor plăgii, puncţia
intestinală, funiculita acută etc.). Răspunsul imediat la agresiunea acestor factori constă în hiperemia vaselor
sangvine subperitoneale şi iniţierea congestiei ca primă fază a peritonitei acute. Creşterea permeabilităţii
vasculare sub efectul unor cunoscuţi mediatori ai inflamaţiei (prostaglandinele, leucotrienele) va fi urmată
de exsudaţie. Astfel, în fluidul peritoneal va creşte cantitatea de proteine, mai ales fibrină care aderă la
suprafaţa seroasei peritoneale. Multiplicarea bacteriilor intraperitoneal şi eliberarea de toxine la acest nivel
constituie un puternic stimul chemotactic pentru granulocitele neutrofile. Secreţia endocrină a leucocitelor
(IL-1), alături de pirogenii exogeni induc sindromul febril. Deshidratarea, rezorbţia de toxine, starea septică
şi durerea sunt principalii factori care conduc la instalarea şocului hipovolemic, septic, endotoxic şi neurogen.
Tablou clinic. Motivele solicitării consultaţiei sunt reprezentate de colică de intensitate medie, alterarea
profundă a stării generale cu depresie, anorexie şi posibil diaree.
Examenul clinic obiectiv oferă imaginea unui pacient neliniştit, prezentând autoascultaţie, mers „hienoid”
precaut şi culcări repetate, dar cu adoptarea prudentă a decubitului. Aceste manifestări clinice, sugerând
colica, sunt acompaniate de un facies anxios, crispat, amintind uneori de „râsul sardonic”, respiraţie costală
frecventă şi scurtă cu nările dilatate. Mucoasele aparente sunt de culoare roşie-cărămizie, cu timp de
reumplere capilară sub 2 secunde, iar pulsul arterial rapid, cu frecvenţă şi amplitudine mare. Se înregistrează
sindrom febril, uneori cu hiperpirexie (40-40,5°C). Treptat, mucoasele gingivo-labiale devin roşii-violacee,
cu prelungirea timpului de reumplere capilară peste 4 secunde, iar pulsul arterial devine filiform. Persistenţa
îndelungată a pliului cutanat şi enoftalmia indică deshidratarea severă. Febra se menţine, chiar dacă nu în
domeniul hiperpirexiei. în primele ore de la debut, conturul abdominal este puţin modificat, dar palpaţia
externă penetrantă relevă sensibilitate evidentă şi consistenţa „lemnoasă” a peretelui abdominal. La
ascultaţie, în această fază, se decelează intensificarea peristaltismului intestinal, simptom asociat uneori cu
descărcări diareice. Chiar în prezenţa hiperperistaltismului intestinal diareea poate lipsi, bolnavul
prezentând, aparent paradoxal, coprostază. Atât defecarea, cât şi micţiunea Sunt evitate din cauza durerii
abdominale difuze resimţite de pacient în momentul iniţierii contracţiei musculaturii abdominale impusă de
aceste acte fiziologice. în plus, se remarcă şi hipertonia sfincterului anal, simptom clinicevident în momentul
termometriei sau în cazul efectuării palpâţiei transrectale. Treptat peristaltismul intestinal diminuă făcând loc
unui ileus paralitic grav, cu retenţie de fluide şi gaze în intestine. Astfel, apare distensia abdominală, iar la
ascultaţie nu se mai percep zgomotele normale de peristaltism (borborigmele). în final, majoritatea cailor
adoptă decubitul, prezintă depresia senzoriului şi simptome de şoc. Palpaţia transrectală relevă hipertonia
sfincterului anal, toleranţa pacientului la această manoperă fiind redusă din cauza durerii locale. In faza de
congestie, suprafaţa peritoneului este rugoasă şi sensibilă, iar la presiune uşoară lasă senzaţia de crepitaţie
sangvină. în contaminările fecale masive ale peritoneului, suprafaţa acestuia este grunjoasă, iar la presiune
se percepe o crepitaţie gazoasă, ceea ce sugerează implicarea germenilor anaerobi. Se pot distinge anse ale
jejunului destinse datorită ileusului paralitic. Examenul de laborator evidenţiază modificări hematologice
semnificative. Astfel, creşterea hematocritului este expresia deshidratării. Proteinele totale variază în funcţie
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de statusul hidratării şi de severitatea procesului inflamator. Hipoalbuminemia (<2 g/dl) este caracteristică
peritonitelor acute difuze. Leucocitele totale suferă modificări majore, în funcţie de momentul evolutiv în
care este surprinsă peritonită. In primele 12-24 ore de la debut se înregistrează leucopenie, urmată ulterior
de leucocitoză cu neutrofilie şi devierea curbei Ameth spre stânga. Fibrinogenul prezintă creşteri
semnificative depăşind 400 mg/dl (42). Aceste modificări sugerează implicarea sindromului de răspuns
inflamator sistemic (SRIS). Paracenteza şi analiza lichidului peritoneal aduc elemente decisive pentru
diagnosticul pozitiv. In momentul prelevării, lichidul peritoneal este tulbure, cu tendinţă la coagulare
imediată şi proteina totală peste 3 g/dl (între 3-6 g/dl), calităţi ce atestă natura lui - exsudat. Modificările de
culoare şi de turbiditate depind de cauza primară care a determinat peritonită, acestea fiind prezentate în
tabelul 1. Examenul citologic al lichidului peritoneal relevă creşterea numărului de leucocite peste 9000/(^1,
în marea lor majoritate neutrofile. Frecvent însă numărul de leucocite este cuprins între 20.000 şi 40.000/ |ul.
Alături de leucocite se mai întâlnesc eritrocite şi bacterii.
Diagnosticul pozitiv. Colica de intensitate medie spre slabă, febra, hipertonia sfincterului anal, crepitaţia
sangvină a peritoneului la palpaţia transrectală, alături de modificările lichidului peritoneal constituie
elemente suficiente pentru fixarea diagnosticului de peritonită acută.
Diagnostic diferenţial. Un obiectiv important este evitarea confuziilor cu alte organopatii manifestate clinic
prin sindrom de colici. Aceasta se impune cu atât mai mult cu cât unele (ex. obstrucţiile intestinale
strangulate) pot avea ca epilog peritonită acută. Termometria, exploraţia transrectală şi examenul lichidului
peritoneal furnizează elementele decisive de diferenţiere. Diagnosticul diferenţial etiologic este un deziderat
mai dificil de atins, dar precizarea cauzei primare permite modularea unui protocol terapeutic care creşte
substanţial şansa de recuperare a bolnavului.
Evoluţia spontană a peritonitei acute la cai este întotdeauna gravă mai ales în forma sa difuză. Complicaţiile
redutabile ale acesteia (durerea, sepsia, deshidratarea şi endotoxemia) fac improbabilă supravieţuirea fară un
tratament raţional şi energic. Formele localizate sunt mai rare, iar evoluţia lor' este mai benignă comparativ
cu forma difuză. Pe termen lung, este posibilă cronicizarea şi formarea de aderenţe localizate sau abcese,
care vor stânjeni mecanic motilitatea gastrointestinală, predispunând la colici recidivante. Formarea
abceselor peritoneale, în condiţiile nediagnosticării lor, reprezintă doar o amânare a epilogului fatal, deoarece
deschiderea acestora echivalează cu declanşarea unei peritonite difuze foarte grave. Laminita rămâne o
complicaţie
posibilă
în
ambele
forme
de
peritonită.
Prognosticul peritonitei acute difuze este grav, indiferent dacă aceasta este primară sau secundară.
Severitatea prognosticului poate fi amendată doar de intervenţia terapeutică precoce înaintea apariţiei
simptomelor de şo.c.
Tratamentul are ca obiective majore stabilizarea pacientului şi tratarea afecţiunii primare care a declanşat
peritonită.
În cazul primului obiectiv se va urmări anihilarea rapidă a factorilor cu potenţial
şocogen prin aplicarea următoarele procedee: a) restaurarea echilibrului hidroelectrolitic şi a
volemiei; b) controlul durerii; c) tratamentul antiinfecţios; d) tratarea endotoxemiei; e)
permeabilizarea gastrointestinală.
a) Restaurarea echilibrului hidroelectrolitic şi a volemiei. Pentru atingerea acestui obiectiv este necesară
administrarea soluţiilor cristaloide echilibrate (sol. Ringer sau Ringer Lactat), urmată imediat de perfuzarea
unei soluţii coloidale sintetice (Dextran sau Hidroxietilamidon). Procedând astfel se obţine hidratarea
eficientă a compartimentului interstiţial şi o stabilizare de durată a volemiei fară deshidratarea spaţiului
extracelular. Cantităţile de soluţii cristaloide şi coloidale sintetice ce pot fi administrate la un cal cu peritonită
acută sunt asemănătoarea cu cele indicate în terapia şocului şi a sindromului de colici.
b) Controlul durerii. Administrarea de Flunixine meglumine în doză de 0,66-1,1 mg/kg i.v., tot la 12 ore sau
0,25 mg/kg i.v., din 8 în 8 ore oferă un efect analgezic bun . Trebuie reţinut însă că acest medicament se va
administra doar cailor bine hidrataţi, normovolemici şi normoproteinemici evitându-se astfel unele efectele
secundare nedorite (nefrotoxicitate, ulceraţii gastro-intestinale).
c)Tratamentul antiinfecţios va fi efectuat cu antibiotice cu spectru larg, atât pe cale generală, cât şi „in situ”.
Atunci
când
timpul
o
permite,
alegerea
antibioticului
se
va
face
prin
4 antibiogramă efectuată din culturile de bacterii izolate din lichidul peritoneal. Se pot utiliza antibioticele
indicate în terapia complicaţiilor septice din sindromul de colici la cai. In clinică am utilizat frecvent
asocierea dintre Penicilina sare de K sau Na 22.000-44.000 Ui/kg, tot la 6 ore i.v. şi Gentamicină 6,6 mg/kg/zi
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i.v. întrucât aceste antibiotice au o eficienţă limitată împotriva germenilor anaerobi este recomandabilă
administrarea de Metronidazol soluţie perfuzabilă, în doză de 20 mg/kg, tot la 6 ore. Unii autori recomandă
administrarea Metronidazolului şi pe cale orală în doză de 5-25 mg/kg, tot la 6 ore. Antibioterapia „in situ”
este condiţionată de alegerea unor medicamente antiinfecţioase cu efect iritant minim asupra peritoneului
(procain-penicilina). De asemenea, eficienţa acestei metode este potenţată de reducerea „presiunii infecţioase
locale” prin practicarea lavajului peritoneal. Ca lichid de lavaj este recomandabil serul fiziologic în cantitate
de maxim 20 l/administrare. Acesta se poate utiliza ca atare (cel mai recomandabil) sau se poate adiţiona cu
Povidone Iodine (Betadine) la o concentraţie cuprinsă între 0,05 - 0,1%. Soluţiile cu o concentraţie mai mare
provoacă iritaţie peritoneală. Lichidul de lavaj va fi introdus în cavitatea peritoneală prin puncţie la nivelul
flancului stâng şi se va evacua printr-un tub de dren pluriperforat sau cateter Foley inserat prin practicarea
unei mici breşe în punctul cel mai decliv al liniei albe sau uşor lateral de aceasta. Manopera se poate repeta
mai multe zile, fapt ce impune menţinerea tubului de dren „in situ”, existând însă în acest caz riscul infecţiilor
ascendente.
d) Tratarea endotoxemiei necesită administrarea serurilor hiperimune antiendotoxice (Endoserum) sau
plasmă ecvină hiperimună împotriva suşelor mutante de E.coli (Polymune-J sau Foalimmune). O alternativă
mai puţin costisitoare şi mai accesibilă este administrarea intravenoasă lentă de plasmă ecvină proaspătă (210 litri) respectând fireşte toate precauţiile impuse de hemotransfuzie. Chiar dacă efectul antiendotoxic este
mai limitat decât în cazul serurilor hiperimune, plasma proaspătă este benefică prin aportul de fibronectine,
antitrombină III şi alţi inhibitori ai hipercoagulabilităţii implicaţi în SRIS. In plus, prin aportul de albumină
şi
globuline
se
corectează
hipoproteinemia
severă
ce
însoţeşte
peritonită
acută.
e) Permeabilizarea gastro-intestinală se va face utilizând purgativele uleioase (uleiul de parafină). Totuşi,
acolo unde există indiciul unei perforări a peretelui gastro-intestinal administrarea purgativului uleios este
contraindicată. Aceeaşi recomandare se menţine şi în cazul în care este iminentă o intervenţie chirurgicală
pe intestin. Cu excepţia acestor cazuri se poate administra pe sonda naso-gastrică 2-5 1 ulei de parafină.
Corectarea cauzei primare responsabilă de peritonită necesită frecvent intervenţia chirugicală. Succesul
acestei metode este condiţionat decisiv de stabilizarea pacientului prin metodele conservative descrise
anterior.
PERITONITELE CRONICE Inflamaţia cronică a peritoneului survine fie ca o complicaţie tardivă a
formelor acute de peritonită, fie că evoluează ca atare de la bun început. în ultima categorie se încadrează
peritonitele care evoluează simptomatic într-o serie de boli primare extrem de diverse ca etiologie (ex. boli
virale, bacteriene, parazitare, neoplazice).
Etiopatogenie. Cele mai frecvente cauze ale peritonitelor cronice la cabaline sunt: rupturile rectului cu
formarea de abcese perirectale, abcesele mezenterice post-gurmoase. formele larvare (L4, L5) ale unor
strongili (Alfortia aedentatus), ulcerele gastrice secundare unor neoplazii (ex. carcinomul cu celule
scvamoase), funiculita cronică după castrarea armăsarilor. Mai rar, sunt semnalate peritonite cronice cu
caracter recurent consecutive unor infecţii cronice ale bursei omentale cu drenaj septic intermitent în
cavitatea peritoneală.
La bovine, reticuloperitonita traumatică şi împâstarea foiosului constituie evident cele
5 mai frecvente boli primare care generează forme cronice şi de obicei localizate de peritonită. Peritonită
cronică evolueză simptomatic în boli infectioase (ex. tuberculoza) sau parazitare (fascioloza).
La carnivorele domestice, marea majoritate a peritonitelor cronice evoluează simptomatic în boli infectioase
grave
(ex.
tuberculoza,
peritonită
infecţioasă
felină,
actinomicoza,
nocardioza).
Tablou clinic. La cabaline, pe fondul slăbirii progresive, se constată colici recidivante, dar de regulă slabe
ca intensitate, inapetenţă, subfebrilitate sau pusee de febră cu caracter intermitent. La unii subiecţi se remarcă
edeme declive (subabdominal, furou, membre pelvine), păstoase, reci şi nedureroase. în cazul abceselor
perirectale sunt frecvente dischezia şi tenesmele cu eliminarea unei cantităţi reduse de crotine mici şi
deshidratate. Ascultaţia abdomenului relevă reducerea intensităţii borborigmelor sugerând un peristaltism
intestinal deprimat. în sectoarele abdominale accesibile palpaţiei transrectale (56, 108) este posibilă
identificarea mobilităţii reduse a unor anse intestinale care apar dilatate de gaze sau fluide şi aderente la
peretele abdominal sau la seroasa unor viscere învecinate (ex. uterul, splina, flexura pelvină a colonului
stâng). în aceste situaţii se percep veritabile blocuri aderenţiale în care chiar prin palpaţia rectală este foarte
dificil de precizat natura formaţiunilor anatomice implicate. Mai uşor de recunoscut sunt abcesele perirectale,
ce apar ca formaţiuni fluctuente sau păstoase, sensibile, care realizează în funcţie de dimensiunile lor grade
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variate de ocluzie ale traiectului rectal. Umoral, survin frecvent anomalii ale proteinogramei, în special hiperproteinemie cu hiperglobulinemie.
La bovine, simptomele care atrag atenţia asupra unei peritonite cronice sunt practic cele întâlnite în sindromul
de atonie vagală sau în ocluziile intestinale. Astfel, se constată meteorism rumenal recidivant, colică
intermitentă şi zgomote intestinale intensificate. La acestea se adaugă inapetenţa, subfebrilitatea sau febră
intermitentă şi slăbire progresivă. La animalele în lactaţie, producţia se reduce drastic. în unele forme de
peritonită cronică (peritonită perlată din tuberculoză) se detectează frecvent freamătul peritoneal la palpaţie
superficială, iar la ascultaţie frecătura peritoneală sincronă cu respiraţia. De obicei, la aceste cazuri evoluează
concomitent şi pleurita cronică având aceeaşi etiologie şi caracter lezional ca şi peritonită. Prin palpaţia
transrectală se disting aderenţe’fibroase localizate între foiţele parietale şi viscerale din regiunea sacului
dorsal al rumenului. Totuşi, majoritatea aderenţelor se formează în regiunea abdominală anterioară, deci sunt
practic inabordabile pe această cale.
La carnivorele domestice, tabloul clinic al peritonitei cronice este dominat de distensia progresivă a
abdomenului, întrucât formele exsudative sunt cele mai frecvente. Astfel, la inspecţie se poate remarca
aspectul de abdomen de batracian, iar palpaţia profundă cu sucusiuni generează senzaţia de „val”, în
condiţiile absenţei sensibilităţii dureroase. La percusie se identifică matitate absolută cu limita superioară
orizontală, indiferent de poziţia adoptată de pacient. Se mai constată inapetenţă, subfebrilitate, intoleranţă la
efort cu dispnee. Uneori efuziunile peritoneale şi edemele declive de disproteinemie maschează slăbirea altfel
evidentă a bolnavilor. Paracenteza se soldează cu obţinerea unor cantităţi impresionanate de lichid galbencitrin sau sero-hemoragic având toate caracterele unui exsudat. Aspectul sero-hemoragic al exsudatului
peritoneal, la câine, semnifică, de cele mai multe ori, infecţia tuberculoasă sau o boală neoplazică.
Evoluţia peritonitelor cronice, atât în formele uscate, cât şi în cele exsudative este progresivă, conducând la
exitus, fie prin caşexie şi epuizare, fie datorită aderenţelor care implică instalarea ileusului mecanic.
Prevenţia peritonitelor cronice presupune tratarea radicală şi corectă a formelor acute, iar în cazul celor
simptomatice se vor respecta normele de profilaxie a bolilor respective. De altfel, terapia unor peritonite
cronice simptomatice este contraindicată datorită pe de o parte ineficienţei acesteia şi mai ales datorită
caracterului zoonotic al bolii primare (tuberculoza).
BOLILEAPARATULUI RESPIRTAOTR ANTERIOR ŞI POSTERIOR
BOLILE CAVITĂȚII NAZALE ȘI SINUSURILOR
1. HEMORAGIA NAZALĂ (RINORAGIA, EPISTAXISUL)
Reprezintă scurgerea sângelui din cavităţile nazale, fie sub formă de .picături (epistaxis),
fie sub formă de jet (rinoragie).
Apariţia hemoragiei nazale este posibilă la toate speciile de animale.
Etiologia este reprezentată de:
*
factori
mecanici:
traumatisme
directe
şi/sau
craniene,
sondaj
nazal
efectuat
necorespunzător, intervenţii empirice prin incizia mucoasei septului nazal, diverşi corpi străini şi chiar unii
germeni parazitari (Oestrus ovis);
*
tulburări
cardio-vasculare:
insuficienţă
cardiacă,
hipertensiune
arterială,
stază
venoasă;
*
simptomatic
apare
în:
intoxicaţii
oxicumarinice,
boli
infecţioase
(antrax),
boli
parazitare (anchilostomiază, oestroză), insuficienţă hepatică, stări hemoragipare de tip hemofilic, sinuzite,
hipovitaminoze (A, C, K), eforturi mari efectuate în condiţii de supraîncălzire.
în realitate, hemoragia pulmonară, care este cauza majoră a epistaxisului „de competiţie”, se poate detecta
prin endoscopie la 40-75 % din caii Pur sânge, fară a fi însoţită de hemoptizie şi
se datorează efortului mecanic din cursul exerciţiului .
Tabloul clinic. Simptomul patognomonic îl reprezintă, fie epistaxisul, fie rinoragia uni sau
bilaterală. Se mai evidenţiază strănut sau sforăit (la cal), nelinişte, facies anxios, respiraţie
superficială, tahicardie (în special în cazul rinoragiei mari). Pulsul slăbeşte ca tensiune, devine
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tahisfigmic şi în cele din urmă impercetibil. Mucoasele aparente sunt palide, dependente de
intensitatea şi durata hemoragiei, iar la examenul sângelui se înregistrează scăderea valorii hemoglobinei,
hematocritului, numărului de eritrocite şi a indicilor eritrocitari, exceptând volumul eritrocitar mediu (VEM).
Alături
de
aceste
simptome
se
constată
şi
simptomele
bolii
primare.
Diagnosticul clinic este uşor de stabilit, impunându-se însă precizarea diagnosticului
etiologic. La caii de curse, în vederea depistării hemoragiilor subclinice este obligatorie
efectuarea endoscopiei căilor respiratorii. Diagnosticul diferenţial se face faţă de: hemoptizie (jetaj
bilateral, spumos, de culoare roşie deschisă, iar stetoscopic se percep raluri bronhio-alveolare umede);
hematemeză (materialul vomitat este de culoare închisă şi cu miros acid, înţepător, deseori conţinând
particule alimentare, rareori cheaguri negricioase); hemoragie faringiană (jetaj bilateral, amestecat cu salivă,
iar sângele este prezent şi în cavitatea orală sau chiar se elimină prin gură); hemoragia pungilor
guturale (mai rară, manifestându-se, pe lângă epistaxis sau rinoragie şi prin tumefacţie în regiunea respectivă,
care, la presiune sau deglutiţie, amplifică scurgerea sângelui).
Evoluţia este de obicei scurtă, de ordinul orelor, cu posibilităţi de recidivă. Poate fi însă
mai îndelungată în caz de hemofilie, procese tumorale, insuficienţă hepato-cardiacă.
Prognosticul este în general favorabil, dar devine rezervat în stările hemoragipare şi grav
în tumori.
Tratamentul medicamentos constă în:
* refrigeraţii locale, eventual instilaţii cu soluţii astringente (adrenalină 1:10 000);
* hemostază compresivă cu tampoane (în general nerecomandată, deoarece după
îndepărtarea
lor
apar
recidive
prin
ruperea
coagulilor);
* administrarea de antihemoragice; adrenostazin (i.m.), 1-3 fiole, la animalele mijlocii, 0,51 fiolă la cele mici; venostat, etamsilat, vitamina C, Ki; preparate pe bază de calciu;
* după oprirea hemoragiei se va acţiona etiotrop, urmărindu-se descoperirea cauzei.
2. INFLAMAȚIA MUCOASEI NAZALE (RINITELE; CORIZELE) Presupun inflamarea mucoasei
nazale (rinită), a cavităţilor nazale şi a regiunilor învecinate
(coriză).Sunt posibile la toate speciile de animale, dar cu frecvenţă mai mare la păsări, iepuri,
carnivore, mai rar la rumegătoarele mari.
Etiopatogenie. Rinitele pot fi primare, simptomatice şi secundare. Rinitele primare apar în urma intervenţiei
factorilor predispozanţi (vârsta tânără,
debilitatea, lipsa de antrenament, conformaţia nazală particulară a unghiului fronto-nazal, la
câinii boxeri, pekinezi, porcii din rasele York etc., carenţele vitaminice - A, D, C); ocazionali (frig, schimbări
bruşte de temperatură, curenţi de aer reci, aerosoli iritanţi, traumatisme externe
şi interne determinate de sondaj, umiditate scăzută cu mult praf în atmosferă, stări de stres
- transporturi, lotizări etc.), corpi străini, paraziţi; determinanţi (germeni bacterieni, virali, micotici).
Secundar, rinitele apar în urma extinderii proceselor inflamatorii din vecinătate (gură, faringe, laringe,
sinusuri).
Simptomatic, rinitele apar în gurmă, catarul căilor respiratorii anterioare, morvă,
aspergiloză, stahybotriotoxicoză (cal), febra catarală malignă, rino-traheita infecţioasă, boala
mucoaselor (bovine), pestă, influenţă, rinita atrofică (porc), ectima contagioasă, variolă, oestroză
(rumegătoare mici), boala Carré (câine), corize infecţioase de natură bacteriană sau virală,
avitaminoză A (păsări), coccidioză (iepuri).
Iniţial, cauzele favorizante determină tulburări vasomotorii şi secretorii responsabile de
dezvoltarea germenilor patogeni. Apariţia tumefacţiei locale duce la stenoza cavităţilor nazale,
întreruperea tranzitului lacrimal sau chiar progresia infecţiei pe cale lacrimală. Creşterea
sensibilităţii mucoasei nazale asociată cu tulburările circulatorii şi secretorii (congestie,
hipersecreţie) sunt răspunzătoare de fenomenele reflexe (strănut, prurit, comaj, epiforă, jetaj).
Tabloul
clinic
depinde
de
cauză
şi
forma
de
evoluţie.
Rinita catarală acută evoluează cu strănut, epiforă, prurit nazal, jetaj seros, sero-mucos,
respiraţie zgomotoasă sau suflantă, Acest tip de rinită poate să reprezinte faza iniţială de evoluţie a formelor
mai grave.
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Rinita crupală sau pseudomembranoasă se caracterizează prin alterarea stării generale
(febră, anorexie, adinamie), comaj, dispnee, uneori respiraţie de tip bucal, jetaj purulent cu false
membrane sau chiar cu sfacelări de ţesuturi, limfadenite regionale. Vindecările, în cazuri
favorabile, survin în 7-10 zile. Sunt posibile ulcere, ulceraţii, fistulizări şi chiar complicaţii de tipul
sinuzitelor, pneumopatiilor, respectiv a endocarditei.
Rinita pustuloasă (gurmoasă, foliculară) a cailor, produsă de streptococul gurmos se traduce
prin stare generală gravă, febră, facies anxios, catar nazal în faza iniţială, urmat de apariţia pustulelor pe
septul nazal, care pot conflua sau pot să se deschidă rezultând ulcere, jetaj purulent
bilateral, dispnee, limfadenită submandibulară. Asemănător se prezintă şi rinita buloasă
(pseudomorvoasă, acneea nazală): febră, pete hemoragice sau diateze hemoragice pe septul nazal,
comeţi, care pot ulcera şi complica sub aspect evolutiv.
Rinita necrotică poate să apară ca o agravare a formelor anterioare sau a intervenţiei
infecţiei primare cu germenii necrozei. Starea generală este înrăutăţită, respiraţia este frecvent de tip bucal,
apare comajul, iar jetajul este necrotico
- purulent, urât mirositor, toxiemie şi mortalitate ridicată.
Rinita alergică apare la carnasiere, bovine şi ovine, mai frecvent primăvara şi vara, mai rar
în alte anotimpuri. Se constată accese de tip dispneizant, chiar comaj, respiraţie bucală, ortopnee, jetaj
seromucos, de culoare galben-portocaliu cu multe eozinofile, iar prin complicaţie poate deveni treptat mucopurulent, predominând polinuclearele neutrofile.
Rinita malignă a purceilor este determinată frecvent de bacilul piocianic, în asociere cu alţi
germeni piogeni. Se manifestă prin anorexie, febră mare (până la 41°C), hiperexcitabilitate, prurit
nazal intens, strănut, jetaj muco- purulent, semne de excitaţie cerebrală senzitivo-motorie,
convulsii, tremurături, urmate de decubit, cu normo- şi chiar hipotermie. Morfopatologic,
mucoasa pituitară, sinusală şi etmoidală este hemoragică. Mortalitatea este ridicată (peste 50 %),
putându-se confunda cu boala lui Aujeski şi boala de Teschen (lipseşte jetajul); cu pesta (care nu
afectează
numai
tineretul);
cu
influenţa
(jetajul
nu
este
hemoragie).
Rinita atrofică a porcului are etiologie genetică, dismetabolică şi/sau infecţioasă
(Pasteurella, Bordetella) încă discutată. Iniţial, evoluează ca rinită catarală, apoi purulentă. în
timp apare rinoragia, conjuctivita, atrofia comeţilor nazali, iar după 2-3 săptămâni deformarea
râtului şi a oaselor fronto-nazale, care provoacă comaj evident. Boala este păgubitoare nu atât prin procentul
de mortalitate (0,5-10 %), cât, mai ales, prin deprecierea economică a cazurilor şi
prin perpetuarea ei în efectiv.
Corizele păsărilor pot fi primare sau simptomatice în evoluţia unor boli infecţioase. Păsările
strănută, scutură frecvent capul, au respiraţie şuierătoare şi orală, jetaj seros, sero-fibrinos sau fibrinopurulent (în raport cu faza de evoluţie). Infecţia se poate extinde şi la sinusurile
infraorbitare, determinând deformarea feţei, capului.
Rinitele cronice sunt urmarea rinitelor acute, evoluând în continuare, recidivant în cazul
rinitei alergice sau timp îndelungat, ca rinitele micotice. Se manifestă prin strănut, prurit nazal, jetaj seromucos sau muco-purulent, cantitativ redus, îngroşarea mucoasei pituitare, care poate
prezenta ulcere şi cicatrici granulomatoase. La efort, simptomele se accentuează, respiraţia devenind
sufocantă, iar în rinitele specifice (tuberculoză, morvă, gurmă) se confirmă limfadenitele regionale.
Diagnosticul clinic se stabileşte uşor, în schimb cel etiologic necesită investigaţii de laborator.
La păsări, diagnosticul diferenţial se face faţă de: faringită (disfagie de tipul II);
laringotraheită (evoluează cu febră); difterovariolă (prezenţa de noduli variolici pe pielea capului):
hipovitaminoza A (alături de sinuzită, apar leziuni necrotice pe mucoasa faringiană şi
esofagiană, iar histopatologic se evidenţiază procesul de metaplazie cheratinizantă a epiteliilor).
La mamifere se va ţine cont de bolile infecţioase care evoluează şi cu rinită (morvă, febra
catarală malignă, pestă, gripa porcului etc.), dar în care sunt dominante simptomele caracteristice bolii.
Evoluţia este de obicei acută, mai rar cronică, depinzând de forma clinică, posibilităţile de
ameliorare a factorilor de microclimat, alimentaţie şi de natura factorului cauzal - specific sau nespecific.
Prognosticul este favorabil în rinitele simple, catarale, dar rezervat sau grav în celelalte
4 forme.
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Profilaxia presupune alături de măsurile specifice, antiepizootice diferenţiate pe specii şi
respectarea
unor
măsuri
nespecifice
de
ordin
zooigienic
şi
nutriţional.
Tratamentul igieno-dietetic vizează corectarea factorilor de microclimat, evitarea prafului
şi a furajelor contaminate micotic, îmbunătăţirea şi suplimentarea raţiilor cu vitamine. Tratamentul
medicamentos local constă în toaleta internă şi externă prin lavaje cu soluţie
clorurosodică hipertonă 20 %, instilaţii cu rinofug, mentorin, fedrocaină, eucaliptol, sol. de sulfatiazol 10 %,
penicilină
1.000
UI/ml
ser
fiziologic,
streptomicină
100
mg/ml
ser
fiziologic
(animale mici şi mijlocii).
La animalele mari se fac inhalaţii sau fumigaţii cu vapori de tinctură de iod, creolină, esenţă
de terebentină etc.
La păsări şi purcei se recomandă administrarea de antibiotice, 300-500 g/tona de furaj sau sub formă de
aerosolizare.
În rinitele crupale sunt avantajoase instilaţiile cu soluţii de perclorură de fier, bicarbonatate
sau cu tripsină (la animale mici 50 mg, s.c. sau 500 mg la animalele mari). Tratamentul local va fi completat
cu
unul
general:
penicilină
cu
streptomicină
(Penstrep,
Duphapenstrep,
Depomicin);
spectomicină
(Spectam);
lincomicină
cu
spectomicină
(Lincospectin); cloranfenicol cu tylozină şi prednison (Cepetyl). Astmul nazal se combate prin
antihistaminice (0,001-0,002 g/kg), instilaţii nazale cu adrenalină, efedrină etc.
Rinitele cronice se tratează în contextul bolii primare, fiind utilă terapia nespecifică stimulatoare (vitaminoproteino-iodoterapie).
BOLILE SINUSURILOR
Inflamația sinusurilotr (Sinusitele)
Reprezintă inflamaţia sinusului frontal şi/sau a celor maxilare. Sinuzita este mult mai
frecventă ia bovine decât la ovine.
Etiopatogeneza. Sinuzita frontală este adesea consecinţa ecornărilor defectuoase, a
oestrozei la ovine, rinitelor, iar la câine poate complica evoluţia maladiei Carre.
Sinuzita maxilară (superioară şi/sau inferioară) mai este cauzată de unele traumatisme externe, de
actinomicoame sau metastaze. Alte cauze sunt: progresia către sinus a unor tumori nazale, leziunile produse
de cornul crescut defectuos, fracturi ale oaselor feţei, simptomatic în unele viroze respiratorii (febra catarală
malignă, rinotraheita infecţioasă PI3), prezenţa şi acţiunea unor chişti sinuzali, oestroza larumegătoarele mici
etc.
Clinic. Sinuzita frontală survenită după ecornare se poate declanşa rapid, sau după câteva
săptămâni sau chiar !uni de zile. întotdeauna trebuie să ne gândim întâi la probleme survenite după
ecornare, în general, fiind afectat un singur sinus. Cel mai adesea "poarta de intrare" este deschisă,
lăsând să se scurgă o secreţie purulentă. In cursul evoluţiei bolii apar semne generale ne specifice:
febră, letargie, evitarea deplasării şi se întâlnesc fenomene catarale sau purulente exprimate prin jetaj
unilateral, intermitent şi expulzat la aplecarea capului. Animalul poate să ţină capul întins în
sus (opistotonus), în jos (emprostotonus), lateral (pleurostotonus), asociat adesea cu strabism şi
manifestă teamă la manipularea capului. Datorită pruritului, poate să-şi frece capul de sol sau de unele
obiecte.
La cazurile cronicizate se constată deformarea osului frontal, exoftalmie şi tulburări
nervoase (stări de excitaţie sau de inhibiţie).
Sinuzita maxilară evoluează cronic şi asimptomatlc şi devine clinică odată cu apariţia
intermitentă, unilateraiă a unui jetaj muco-purulent, uneori însoţit de cornaj şi reducerea coloanei
de aer pe partea afectată. Alte semne constau în tumefacţia peretelui extern al sinusului, epiforă,
conjunctivită purulentă sensibilitate mare şi tendinţă la fistulizare şi ramolire a osului.
Puncţia sinusului evidenţiază durere şi modificarea sunetului de percuţie, fiind utilă pentru precizarea
diagnosticului. Examene complementare pentru precizarea diagnosticului sunt: -examenul hematologic evidenţiază modificări specifice inflamaţiei (leucocitoză, neutrofilie); -examenul radiologic - evidenţiază
modificările osoase şi colecţia purulentă sinuzală; -puncţia sinusului permite recoltarea şi examinarea
secreţiei.
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Diagnosticul. Se iau în considerare semnele clinice (jetaj intermitent, deformare,
sensibilitate), şi examenul radiologic. Puncţia şi/sau trepanaţia pot fi folosite atât în scop de
diagnostic cât şi terapeutic.
Se va face un diagnostic diferenţial faţă de tumori nazale, fracturi ale oaselor feţei,
actinomicoză sau actinobaciloza nazală abcese retrobulbare sau limfosarcomul retrobulbar. Toate
aceste afecţiuni se pot dezvolta pe fondul unei sinuzite.
Evoluţia este de regulă cronică, cu tendinţă de complicare prin meningoencefalite.
Prognosticul. Este rezervat în genera! şi grav când apar complicaţii osoase şi nervoase.
Profilaxie. Se va ţine cont de următoarele măsuri: -ecornarea "închisă"a viţeilor, la vârstă tânără; -dacă
ecornarea se face după ce cornul este bine dezvoltat, trebuie evitată tăierea prea scurtă
iar animalul nu trebuie expus la vânt, ploaie sau praf iar plaga se protejează împotriva insectelor
(sau se face dezinsecţia adăpostului). -ecornarea ovinelor şi caprinelor adulte este riscantă.
Tratament. In formele uşoare (catarale) se recomanda inhalaţii sau aerosoli, administrare
de
tripsină,
spălături
intrasinusale
cu
Rivanol,
instilaţie
de
antibiotice.
În cazurile grave se va realiza trepanaţia sinusului afectat şi drenajul secreţiei, La
rumegătoarele mici sinusul frontal este foarte compartimentat, deci dificil de drenat.
În continuare, se asociază antibioterapia timp de 10-14 zile cu preparatele antiinflamatoare
nesteroidiene şi stimulante nespecifice.
BOLILE PUNGILOR GUTURALE Pungile guturale sunt diverticule ale tubilor eustachieni, prezente doar
la cai; ele sunt acoperite cu un epiteliu ciliat şi sunt prevăzute cu glande mucoase şi numeroase formaţiuni
limfoide. Deşi capacitatea unei pungi guturale la calul adult atinge până la 300 ml în mod normal,
este de fapt un spaţiu virtual.
LARINGITA reprezintă inflamarea mucoasei laringiene. De regulă evoluează concomitent cu inflamarea
regiunilor învecinate (cavităţi nazale, faringe, trahee) purtând şi denumirea de angină
laringo-faringiană, angină laringo-traheeală, rino-faringo-laringită. Se întâlnesc mai frecvent la păsări,
viţei, câine, cal, pisică, iar în ceea ce priveşte vârsta apar mai frecvent la tineretul tuturor speciilor, mai ales
în sistemul intensiv de creştere, făcând parte cel mai des din complexul bolilor respiratorii ale tineretului.
Etiopatogenie. Etiologia se confundă în mare parte cu cea a rinitelor, putând fi primară, secundară şi
simptomatică. Laringotraheitele primare sunt consecinţa factorilor predispozanţi (vârsta tânără, debilitatea,
lipsa de antrenament fizic, carenţele proteice şi vitaminice, stresul); ocazionali (frigul, gazele din adăpost,
schimbările bruşte de temperatură, curenţi de aer reci, furajele reci, îngheţate); determinanţi (factori biotic:
bacterii, virusuri, paraziţi, miceţi).
Secundar, laringotraheitele apar ca urmare a propagării proceselor inflamatorii din vecinătate sau consecutive
unor factori de natură mecanică: gâtare prea strâs legate, traumatisme în regiunea laringiană, sondaj nasoesofagian
efectuat
în
condiţii
necorespunzătoare.
Simptomatic, apar în boli bacteriene, virale cu mare contagiozitate produse de B. anthracis, pasteurele,
streptococul hemolitic, C. pyogenes; boli parazitare produse de gastrofili la cal, filării la câine, syngamus la
galinacee. La intervenţia factorilor patogeni apar o serie de reacţii negative de tip congestive, exsudativ şi
funcţional în raport cu tipul inflamator, agentul cauzal, intensitatea lui de acţiune şi cu rezistenţa
organismului, explicându-se astfel şi mecanismele de exprimare clinic şi durata lor de evoluţie. Apariţia
exsudatului cataral sau crupal determină iritabilitate locală crescută, exprimată prin tuse, comaj şi dispnee.
Tabloul clinic depinde de tipul şi forma de evoluţie.
Astfel în:
* laringotraheita acută catarală, tuşea este frecvent spontană, uscată, dureroasă, uneori emetizantă (faza
congestivă), iar după 3-5 zile devine umedă, grasă şi mai puţin dureroasă (faza exudativă); palpaţia externă,
uneori simpla atingere a laringelui şi traheei, evidenţiază sensibilitate crescută, iar reflexul de tuse se
declanşează uşor. în laringita simptomatică apare febră, jetaj bilateral, sero-mucos, mucos sau mucopurulent, în cantitate variabilă (uneori poate lipsi datorită cantităţii reduse sau deglutirii de către animale) şi
simptomele bolii primare;
* laringotraheita crupală (pseudomembranoasă) starea generală este modificată, apar febră, inapetenţă,
comaj dublu, tahipnee, tahicardie, tuse spontană, chintoasă, dureroasă, asfixiantă, urmată de expectorarea
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falselor membrane, respiraţia devine de tip stridulos ca urmare a îngustării orificiului glotic şi a calibrului
laringian, limfonodulii intermandibulari sunt tumefiaţi, calzi şi sensibili. La palpaţie se constată sensibilitate
dureroasă intensă, manifestată prin reacţii de durere, tuse sau spasm şi freamăt laringotraheal, iar prin
ascultaţie se percepe
„zgomot de fald” sau „zgomot de drapel”. La examenul intern al laringelui se observă false membrane,
constituite din depozite fibrinoase, gălbui. Starea generală se ameliorează în urma acceselor de tuse şi a
expulzării falselor membrane;
* laringita striduloasă se manifestă prin tuse, comaj mixt, privire înfricoşată, atitudine ortopneică, mucoasele
aparente cianotice, dispnee, subrezotantă, chiar discordantă, freamăt laringotraheal intens la palpaţie. Prin
ascultaţie, indiferent de forma morfoclinică a laringotraheitelor, suflul laringo-traheal este înăsprit, iar în
raport
cu
starea
de
evoluţie
pot
să
apară
ralurile
traheale;
* laringotraheita cronică este urmarea celei acute, cu menţiunea că starea generală este nemodificată, iar
tuşea rămâne simptomul dominant, declanşată în special la efort, la contactul cu aerul rece, cu furajele şi apa
rece
sau
chiar
la
deglutirea
primelor
boluri
alimentare.
Morfopatologic, în inflamaţia catarală se constată congestia difuză sau circumscrisă a mucoasei
laringotraheale, cu prezenţa de puncte hemoragice, echimoze şi infiltraţii seroase În laringotraheitele
pseudomembranoase, pe fondul roşietic-negricios al mucoasei, apar false membrane de culoare albă-gălbuie,
cenuşiu-gălbuie. Asemenea leziuni sunt întâlnite şi în laringotraheitele simptomatice. În formele cronice,
mucoasa
este
hiperplaziată
sau
subţire,
cu
aspect
palid.
Diagnosticul se stabileşte pe baza semnelor fizice locale şi a celor funcţionale. Diagnosticul diferenţial se
face faţă de: faringită, în care apare disfagie de gradul II şi jetaj alimentar; cornaj laringian esenţial, care
este exclusiv inspirator şi care devine mai evident la efort; bronşită, în care dominante sunt semnele
stetoscopice pulmonare. în tabelul 1 este redat diagnosticul diferenţial în bolile faringelui şi laringelui la cal.
Evoluţia este variabilă, fînd dependentă de forma clinică. Astfel, laringo- traheita acută catarală durează 810 zile, putându-se complica cu traheobronşită, bronşită şi bronhopneumonie. La păsări apar complicaţii ale
căilor respiratorii posterioare, ruperea sacilor aerieni şi emfizem subcutanat, Laringotraheita
pseudomembranoasă evoluează rapid, putând să ducă la moartea animalului prin spasm laringian, iar cea
striduloasă evoluează de asemenea rapid, animalele murind prin asfixie, moment marcat prin titubare, cădere
şi moarte în câteva minute. Evoluţia laringotraheitei cronice este de durată, rezistentă la tratament, cu tendinţă
de
slăbire
a
animalelor.
Prognosticul este favorabil în laringotraheitele catarale şi grav în cele pseudomembranoase şi striduloase.
Profilaxia se bazează pe respectarea tehnologiilor de furajare şi adăpos- tire, pe eliminarea tuturor factorilor
declanşatori, în special a factorilor iritanţi (praf, gaze, curenţi) şi de stres (transporturi, vaccinări, lotizări).
Tratamentul igieno-dietetic va urmări evitarea curenţilor de aer, a gazelor iritante, frigului, furajelor
prăfoase, contaminate micotic. Este important ca furajarea să se facă cu furaje mai puţin dure, iar apa să fie
administrată la temperatura optimă (18-20 °C). La erbivore se recomandă ca furajele fibroase să fie stropite
cu apă sau apă sărată, eventual cu soluţii de bicarbonat de sodiu 0,51%. Tratamentul medicamentos vizează
următoarele obiective:
- combaterea inflamaţiei prin inhalaţii cu esenţă de terebentină, tinctură de iod (animalele mari), vapori de
apă călduţă sărată, mentol, eucaliptol (animalele mici). Extern, se recurge la substanţe cu efect rubefiant sau
vezicant: tinctură de iod 1/10, unguent cu emetic 1/10, biiodură de mercur 1/5-1/10;
- combaterea tusei, a durerii laringiene şi a excitabilităţii centrului respirator bulbar prin administrarea de
substanţe cu acţiune behică (codeină: 0,5-1 g/zi la cal, în apa de băut sau cu sonda; 0,01-0,03 g/ zi la pisică;
la animalele mici pot fi folosite şi preparatele de uz uman - Codenal, Tusan, Trecid), iar barbituricele,
spasmoliticele, tranchilizantele, antihistaminicele de sinteză îşi găsesc aplicabilitatea mai ales în alergoze.
Se recomandă următoarele combinaţii antitusive: bronhicum balsam (ung. cu camfor 6 g, eucalyptol 3 ml,
ol. de pin 6 ml, excipient ad 100), bronhicum elixir (amestec de tincturi de grindelia, pimpinella peregrinum,
Primulla, coajă de quebracho, cimbru, sirop de eucalipt, mentol, benzoate de sodium şi apă ad 100);
- administrarea de expectorante: bicarbonat de sodiu, benzoat de sodiu, clorura sau acetatul de amoniu,
sulfura neagră sau portocalie de stibiu (10-20 g la animalele mari, 3- 5 g la cele de talie mijlocie, 0,2-1 g la
cele mici, timp de 8-10 zile); rădăcina de Ipeca şi emetic (0,5-2 g la cal, 2-5 g la taurine) în două reprize;
preparate cu acţiune expectorantă: sirogal, tablete expectorante, bromhexin ( BisolvonR ) cîte 24-45 mg/zi
la
viţel,
aproximativ
5
mg/kg
m.c.
la
alte
specii,
de
3
ori
pe
zi;
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- combaterea infecţiei prin administrarea de antibiotice şi chimioterapice, fie individual, fie colectiv
(chimioterapicele se adaugă în apa de băut în concentraţie de 0,2% în asociere cu bicarbonat de sodiu 0,5%);
se utilizează sulfamide (Ultrasol, Triprim), penicilină cu streptomicină, amoxicilină potenţată cu acid
clavulanic (Synulox), quinolone sau fluoroquinolone (Enroxil, Fluoran, Vetriflox), cefalosporine. În
laringotraheitele crupale se administrează soluţii alcaline „per os” sau parenteral (i.v.), 1,4%, tripsină (la
păsări: 2-5 mg/kg m.c., iar la animalele mari, lg/300 ml apă); când asfixia este iminentă, se recomandă
oxigenoterapia sau traheotomia de urgenţă; În laringotraheitele cronice, tratamentul local extern constă în
aplicarea de substanţe rubefiante sau vezicante (tinctură de iod gaiacolată 1/10, unguente pe bază de biiodură
de mercur). Pe cale generală se recurge la administrarea de iodurate (iodură de potasiu, pe cale parenterală,
timp de 7-10 zile, cu reluarea tratamentului după două săptămâni, în doze de: 2- g/zi la cal, 4-5 g/zi la taurine,
0,5-1 g/zi la animalele de talie mijlocie, 0,2-lg/zi la cîine, iar la pisică 0,1-0,3 g/zi). La acestea se adaugă:
terapia
stimulatoare
nespecifică
(Umbilicen;
Polidin,
hemoterapie);
- medicaţie cu corticosteroizi (prednison, 0,5-1 mg/kg/zi mg/zi la carnivore;
hidrocortizon acetate: 3-6 ml/zi la animalele mari, 1-2 ml/zi la animalele de talie mijlocie, 0,25-1 ml/zi la
animalele de talie mică; supercortisol, s.c., i.m.: în doze de 2-8 ml/zi la animalele mari, 1-2 ml/zi la animalele
mijlocii, 0,4-1,2 ml/zi la animalele mici);
- suplimentarea hranei cu minerale şi vitamine.

BOLILE PULMONULUI
BRONHOPNEUMONIA CATARALĂ (pneumonia lobulară sau insulară) Reprezintă o pneumopatie
inflamatorie de tip lobular care afectează concomitent, atât bronhiile, cât şi paranchimul alveolar. Spre
deosebire de pneumonia fibrinoasă, focarele inflamatorii din bronhopneumonia catarală se află în faze
diferite de evoluţie, ceea ce imprimă pulmonului un aspect marmorat, mozaicat. Bronhopneumonia catarală
se întâlneşte la toate speciile de animale, dar cu o frecvenţă mai mare la tineret, în sezoanele reci, cu oscilaţii
mari de temperatură şi cu condiţii precare de zooigienă. De asemenea, bronhopneumonia catarală constituie
cea mai gravă formă din complexul bolilor respiratorii ale tineretului (CBR).
Etiopatogenie. Bronhopneumonia catarală poate fi primară, secundară şi simptomatică, iar cauzele sunt
în mare măsură asemănătoare cu cele menţionate la pneumonia crupală sau fibrinoasă, fiind reprezentate de:
* cauze predispozante - carenţe alimentare, surmenaj, vârsta prea tânără sau prea înaintată;
* cauze favorizante — frigul, curenţii de aer reci, pardoselile reci şi umede, umiditatea crescută din
adăposturi, supraîncălzirea atmosferei, consumul apei reci pe timp călduros, supraaglomerările, surprinderea
de averse de ploi şi curenţi reci, gazele iritante nocive;
* cauze determinante - bacterii (streptococi-Streptococus pneumoniae, pasteurele, stafîlococi,
micoplasme, bacili coliformi, salmonele, Coryne- bacterium pyogenes, Corynebacterium equi, Bordetella
bronchiseptica, actinobacili, bacilul tuberculozei), virusuri (virusul parainfluenţei-PIj, virusul rinotraheitei
infecţioase bovine: IBR-IPV, virusul diareei virale bovine: MD-BVD,
reovirusuri, herpesvirusuri, rinovirusuri), miceţi, levuri;
* secundar, intervin procesele inflamatorii ale căilor respiratorii anterioare şi chiar cu alte sedii
(ombilical, podal, genital, mamar), diverse organopatii (hepatice, renale, cardiace), infestaţii parazitare cu
sediu pulmonar (acţiunea paraziţilor asupra parenchimului pulmonar determină tulburări circulatorii şi trofice
locale,
favorizând
dezvoltarea
florei
microbiene
asociate);
* simptomatic, bronhopneumonia catarală apare în evoluţia unor boli infecţioase (pasteureloză,
micoplasmoză, parainfluenţă, rinotraheită infecţioasă, pestă porcină, jigodie), boli parazitare (dictiocauloză,
protrostrongilatoză, echinococoză; la câine s-a izolat Angiostrongylus vasorum sau Dirofilaria immitis, iar
la pisică Capilaria sp.). Patogeneza implică, pe de-o parte, rezistenţa organică scăzută, iar pe de altă parte,
patogenitatea crescută a unor germeni, care pot acţiona pe cale ascendentă, descendentă şi din vecinătate. Ca
urmare, procesul inflamator cantonat iniţial pe căile anterioare, se propagă retrograd, favorizat de de
reducerea secreţiei bronhiale şi de inhibarea mişcărilor cililor vibratili ai celulelor epiteliale. La nivel
bronhio-alveolar are loc procesul de descuamare a endoteliului alveolar, urmat de exudaţie şi infiltraţie
seroasă interseptală, care va determina colabarea alveolară şi formarea focarului densificat. Localizarea
procesului inflamator este insulară, face ca pe acelaşi pulmon, uneori chiar pe acelaşi lob pulmonar să
coexiste focare în faze evolutive diferite: de congestie, hepatizaţie sau rezoluţie. Agravarea stării generale se
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explică prin resorbţia toxinelor microbiene şi a produşilor de dezintegrare celulară, la care se adaugă
mecanismele reflexe şi tulburările metabolice.
Tabloul clinic. Bronhopneumonia catarală debutează frecvent cu semnele laringotraheobronşitelor.
După una sau mai multe zile starea generală se agravează: temperatură peste 40°C, cu oscilaţii de tip remitent
{„în dinţi de ferăstrău”), tahicardie, puls tahisfigmic, dur, respiraţie accelerată, apoi subrezotantă, chiar
bucală, mucoasele injectate, uneori cianotice, jetaj, care ia culoare caracteristică după specie (ruginiu la cal,
câine, pisică, animale de experienţă; albicios la rumegătoarele mari şi mici, porc; gri-portocaliu la păsări),
pleurodinie. Tuşea poate fi uscată, scurtă, dureroasă, sau de cele mai multe ori grasă, însoţită de jetaj, mai
mult sau mai puţin abundent. La rumegătoare, alături de hiporeactivitate, prezenţa jetajului indică o fază
avansată de evoluţie a procesului inflamator. Păsările respiră pe cioc, prezintă cianoza crestei şi a bărbiţelor,
creasta cade pe o parte din cauza pierderii elasticităţii. La percuţie, se constată submatitate sau matitate, iar
perifocal sonoritate crescută. La ascultaţie, se aud raluri bronhiale uscate, apoi umede, suflu nedefinit, pe
măsură ce are loc densificarea pulmonului şi perifocal, murmur vezicular înăsprit. La examenul radiografie,
desenul bronhial este bine evidenţiat, iar pe fondul cenuşiu al pulmonului apar focare circumscrise sau difuze
de pneumonie, de dimensiuni variabile şi radioopace.
Morfopatologic, în părţile anteroinferioare ale pulmonului (asemănătoare ca topografie cu cele din
pneumonia crupală), se evidenţiază focare de pneumonie lobulară, izolate sau diseminate, de dimensiuni
variabile, de la o gămălie de ac la un pumn sau chiar mai mari. Focarele mai mici, din cauza congestiei par
mai închise la culoare decât restul pulmonului, în timp ce focarele mari reprezintă focare cu evoluţie mai
lungă având aspect caracteristic: cenuşiu la mijloc, reprezentând faza de hepatizaţie cenuşie; zona mediană
este de culoare roşu-brun, reprezentând faza de hepatizaţie roşie, iar perifocal este prezentă faza de congestie.
Localizarea procesului inflamator fiind insulară, în focare, a căror evoluţie nu este sincronă, face ca pe acelaşi
pulmon, uneori chiar pe acelaşi lob pulmonar să coexiste focare în faze evolutive diferite (de congestie, de
hepatizaţie sau rezoluţie). Acest aspect caracteristic diferenţiază bronhopneumonia catarală de pneumonia
crupală şi le determină şi particularităţile clinice. Pe secţiune, pulmonul este lucios, iar la presiune apare un
lichid cu aspect serosangvinolent sau cenuşiu, după vechimea leziunii. Astfel, în centrul fiecărui focar se află
o bronhie cu mucus şi puroi; între focare există fie porţiuni atelectaziate, de culoare închisă, cu aspectul
cărnii, fie de cele mai multe ori în special la bovine, apare un emfizem acut sau emfizem interstiţial. Uneori,
la suprafaţă sau în profunzimea pulmonului se descoperă focare purulente, de culoare alb-gălbuie, verzui, în
care pot fi puşi în evidenţă bacilii necrozei. Docimazia este pozitivă.
Diagnosticul se bazează pe febra remitentă, jetajul persistent, pe existenţa ralurilor bronhio-alveolare,
asociate cu suflu tubar sau nedefinit pe acelaşi torace. Diagnosticul diferenţial se face faţă de laringotraheită
(lipsesc semnele pulmonare);
pneumonia lobară (febră în platou, suflu tubar); pleurită-pleurezie (stare generală mai gravă,
3 pleurodinia este mai extinsă, inspiraţie întreruptă, frecătură pleurală, suflu pleuretic).
Evoluţia este variabilă, rareori fiind semnalate cazuri de remisie spontană. De cele mai multe ori, chiar după
un tratament intens şi complet, boala poate să dureze 2-4 săptămâni, perioadă în care animalele slăbesc foarte
mult, iar revenirea la starea de întreţinere şi la producţia iniţială este greoaie. La tineret, bronhopneumonia
catarală se complică frecvent cu bronho- pneumonia de tip supurativ sau gangrenos, cu efect letal.
Prognosticul este rezervat la animalele adulte la care procesul poate fi localizat, închistat sau sclerozat
şi grav la tineret, din cauza mortalităţii, a sacrificărilor de necesitate şi reducerii potenţialului productiv al
animalelor.
Profilaxia este asemănătoare cu a celorlalte boli respiratorii, vizând în general evitare factorilor cauzali,
precum şi tratarea la timp şi corectă a tuturor organopatiilor ca factori de risc.
Tratamentul igieno-dietetic recomandă izolarea animalelor bolnave, corectarea de urgenţă a condiţiilor de
microclimat, asigurându-se un mediu cu temperatură constantă şi bine aerat, fară curenţi de aer, fară praf şi
gaze iritante, administrarea de furaje bogate în vitamine, apă la discreţie, pe cât posibil la o temperatură de
20 °C. Tratamentul medicamentos constă în aplicarea de revulsive pe torace (pensulaţii cu tinctură de iod
concentrată), prişniţe, împăturiri; administrarea de antiinfecţioase (la început, de preferat cu sulfamide, apoi,
la nevoie să se continue cu antibiotice cu spectru larg); expectorante şi fluidifiante; proteino- terapie
nespecifică cu polidin, gamaglobuline, vitamine (A,B,C), seruri glucozate; la nevoie, medicaţie cardiotonică.
BRONHOPNEUMONIA FIBRINOASĂ
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Se întâlnește la toate speciile de animale, cu frecvență mai mare la cal, urmând taurinele, suinele, ovinele,
caprinele, carnivorele și păsările. Este cunoscută și sub denumirea de pneumonie: lobară, crupală, sporadică
sau ,,afrigore”. Se caracteriziază prin imflamația fibrinoasă a unei suprafețe întinse de pulmon, iar din punct
de vedere clinic printr-o evoluție clinică, cu durata relativ fixă, de 9-13 zile la cal; la celelalte animale, această
ciclicitate nu se respectă.
Etiologie pneumonia fibrinoasă poate să fie primară, ce e drept destul de rar, la animalele tinere sau prea
bătrâne, cu deficiențe nutriționale, cu deblititate fizică și funcțională, carențate. Ocazional, acționiază factorii
deficitari ai macro și microclimatului; frigul are acțiunea principală, indiferent forma sub care aciasta
acționiază: curenți reci, apă rece, ploi reci etc. Inhalarea aerului poluat cu gaze iritante (amoniac),
medicamentele administrate pe cale intratraheală, traumatismele sunt alte cauze ale pneumoniei. Determinant
acționoază microbii sau virusurile saprofite, condiționat patogene (streptocococi, stafilocococi, microcococi,
Corynepacterium, Pasteurella etc). Pneumonia fibrinoasă poate să apară și secundar inflamațiilor de pe căile
aerofore anterioare.
Simptomatic, pneumonia fibrinoasă este caracteristică pasteurelozei tuturor speciilor (cabaline,
taurine, suine, ovine și caprine, carnivore), izolânduse Pasteurella multocida P. Haemolitica. Se întâlnește
îndeosebi la rumegătoare și porci, în sindromul cunoscut sub denumirea de ,,shippingfeve” (,,railroadfever”,
,,Viehmarctfieber”, febră de transport) infecțiile cu pasteurele sunt primare, sau complicații ale altor procese
patologice primare. Pneumonia fibrinoasă apare, deasemenea, influența calului, pleuropneumonia
contagioasă la cabaline, taurine, suine, ovine și caprine fiind determinată la vaci de Mycoplasma mycoides
var. Mycoides, la oi de M. mycoides var. Capri, iar la porc de Haemophillus parahaemolyticus.
Patogeneză inflamația pulmonului se realiziază prin agenții animați ajunși la nivelul pulmonului pe cale
aerogenă (bronșică), hematică (septicemiile hemoragice) sau limfatică, unde se dezvoltă, manifestându-și
acțiunea agresivă pe fondul tulburărilor circulatorii și de altă natură produse de factori predispozanți și
ocazionali. Procesul inflamator recunoaște drept punct de plecare bronhiile interlobulare, difuzând
endobranșic și peribronșic și explicânduse apoi la alveole. Agenții patogeni acționiază asupra componentelor
structurale pulmonare, determinînd alterări mai mult sau mai puțin intense.
Se deosebesc patru faze succesive:de congestie, hapatizație roșie, hepatizație cenușie și de rezoluție.
În faza de congestie se produce hiperimia activă la nivelul capilarelor din septurile alveolare, cu
modificarea consecutivă a permiabilității capilarelor și apariția exudației. La început lichidul este seros,
demonstrând un tip de exudație inflamatorie, pentru care se poate folosi și termenul de ,,edem inflamator”.
Acest studiu se realiziază într-un timp foarte scurt, de ordinul minutelor în cazul agenților chimici iritanți,
sau de ordinul orelor, în cazul agenților infecțioși. Exudatul este bogat în fibrinoasă și globule roșii umplând
alveolele și înfundibulele pulmonare. În lumenul alveolar ,,cad” și pneumocitele, care se desprind de pe
membrana bazală a peretelui alveolar, după ce au suferit procesul de balonizare, datorită migrației apei și
electroliților din capilarele septate sau din lumenul alveolar în celule. La scurt timp, exudatul cuaguliază și
se formiază așa zisa hepatizația roșie (blocul pulmonar). În continuare, se produce înfiltrația leucocitară și
reacția S.R.H., proporția elementelor albe fiind în legătură cu tipul și virulența agentului cauzal. De alt fel,
în funcție de ecești agenți, apar și alte tipuri inflamatorii pulmonare, ca, de exemplu, pneumonia purulentă
în cazul infecției cu Corynebaterium pyogenes. Odată cu apariția acestor elemente se vorbește de hepatizația
cenușie.
Faza de bloc pulmonar (hepatizația roșie și cenușie) duriază 5-6 zile. Urmiază ultimul stadiu de
rezoluțieîn care se produce liza graduală a blocului pulmonar, grație acțiunii litice a fermenților leucocitari
și bacterieni și a activității S.H.R. în decurs de 3-4 zile, fluidul rezultat se elimină pe calea trașeobronșică
(jetaj) sau este resorbit în circulație, epiteliul alveolar se regeneriază, pulmonul revenind la starea
morfologică și funcțională normală. Modificările generale din pneumonie se explică prin acțiunea produșilor
toxici și patogeni care se resorb în circulație. În același sens intervin solicitarea circulației pulmonare și
hipoxia datorită reducerii suprafeței de hematoză, atât la nivelul leziunii pulmonare cât și în zonele
înconjurătoare în care se dezvoltă prin congestie, fie edem; consecințele sînt hipercapnia și acidoza
respiratorie. Prin mecanizm reflex se explică tusea și pleurodinia. Resorbția toxinelor microbiene și a
rodușilor de dezintegrare celulară determină alterații degenerative sau inflamatorii la nivelul altor organe
(ficat, inimă, rinichi).
Modificările morfopatologice leziunile pot interesa unul sau ambii pulmoni. Ele sunt flocalizate de obicei
în lobii apical și cardiac, uneori și în partea anteroinferioară a lobilor diafragmatici, fie difuz, fie doar pe
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zonele ventrale ale lobilor respectivi. La cal, procesul patologic are o extensie lobară și o evoluție ciclică
netă, în timp ce la celelalte animale evoluția stadială este limitată la lobulii izolați, motiv pentru care pulmonii
au aspect ,,marmurat” atât la suprafață, cât și pe secțiune. La taurine de exemplu, în partea inferioară a
focarului se constată hepatizație, în timp ce în partea superioară se constată congestie. Teritoriul pulmonar
lezat apare de consistență fermă, pleura fiind de obicei acoperită cu o peliculă fină de fibrină. În stufiul de
congestie (umplere), pe secțiune se pune în evidență un lichid vâscos, roșcat, histologic constatânduse edemul
inflamator. Hepatizația se caracteriziază prin densificarea pulmonului (docimazia este pozitivă), friabilitate,
aspect de ficat sau pancreas pe secțiune, culoarea fiind roșie sau cenușie, în funcție de fază. În faza de
revoluție, pe secțiune se constată prezența unui lichid de culoare gri, aerad, care se identifică și la nivelul
bronhiilor, porțiunile de pulmon plutind ,,între două ape” la docimazie. În jurul focarelor se dezvoltă fie
atelectazie, fie anfizem alveolar acut. La nivelul celorlalte organe se constată leziuni congistive și
degenerative.
Simptomatologia este variabilă în funcție de faza în care se surprind animalele bolnave.
L a cal –se întâlnește forma cea mai tipică, deosebinduse un prim stadiu de debut, corespunzător fazei de
congestie sau de umplere stadiu de stare, corespunzător fazei de hepatizație roșie și cenușie și stadiu de
declin, corespunzător perioadei de revoluție. Boala debutiază brusc, prin febră, frisoane, transpirații, mucoase
congestionate, abatere, apetit diminuat sau absent, setea fiind însă prezentă, tuse uscată (seacă) și dureroasă,
respirație frecventă și dispneică, murmur vezicular înăsprit, cord accelerat. După aproximativ 1-2 zile tusea
devine umedă, apare jetajul bilateral, vâscos, de culoare galbenă-ruginie. La percuția toracelui, în zonele
declive se pune în evidență submatitate, iar la ascultație reducerea în intensitate a murmurului vezicular și
raluri crepitante umede (,,de indurere”). În jurul focarului pneumonic se constată semnele infizemului
elveolar acut în perioada de stare a bolii, febra se menține ,,în platou” , starea generală a animalului rămâne
în continuare alterată, mucoasele aparente capătă o tentă gălbuie murdară (starea subicterică), urina are aspect
clar (cea normală este tulbure) și este intens colorată. Jetajul dispare. Tusea este uscată și rară, iar respirația
continuă să fie dispneică. În zona pneumonică (lobii apicali și cardiac) se constată la percuție matitate iar la
ascultație suflu tubar. În faza de revoluție intervine reducerea treptată a simptomelor generale, funcționale și
fizice. Temperatura revine la normal, pofta de mâncare se reia, animalele recăpătânduși voeciunea. Se mai
constată o ,,descărcare urinară” (poliurie), tendința de diaree și transpirații abundente. Dispneea se reduce,
tusea revine umedă și reapare jetajul. La percuție se înregistriază submatitate apoi hipersonoritate și son
pulmonar normal, iar la ascultație, raluri alveolare umede mai intense decât în prima parte a bolii (,,de
întoarcere”), apoi acestea dispar, reapărân murmurul vezicular înăsprit; odată cu refacerea alveolelor
pulmonare se identifică zgomotul pulmonar normal.
L a t a u r i n e –se constată modificarea stării generale, hipertermie până la 40,50C, respirația frecventă și
dispneică, tahicardie și mucoase injectate. Apetitul și rumegarea se păstriază în formele ușoare, dar dispar
în cazurile grave. Se pot constata aceliași semne fizice și funcționale ca și la cal. Ceia ce individualiziază la
taurine este aspectul alburiu al jetajului și intensitatea redusă a suflului tubar, care are mai mult caracterele
respirației suflante (suflul nedefinit).
L a r u m e g ă t o a r e –mici boala debutiază cu alterarea progresivă a stării generale, inapetență,
respirație dispneică, tuse uscată apoi umedă, jetaj mucos sau mucopurulent semnele fizice asemănătoare cu
cele descrise la cal și taurine. La oi se constată, în plus, tumeficații ale capului și buzelor, epiforă, scurgeri
vaginale ciocolatii și diaree.
L a p o r c –trebuie menționate cîteva particularități: hipertermia mare 42*C, curba termică fiind în
platou, cianoza pielii (observată cu ușurință la porcii depigmentați), preferința pentru decubit lateral,
respirația subresotantă, cu dispnee ce se intensifică la cele mai mici eforturi și aspectul alburiu al jetajului.
Semnele fizice sînt identice cu cele descrise de la celelalte specii.
L a c a r n i v o r e –se constată aceleași tulburări generale, fizice și funcționale, cu deosebire că
jetajul prezintă culoare ruginie și ciocolatie, iar respirația are caracter ,,plîngător” , fiind uneori labială sau
bucală.
L a p ă s ă r i –semnele generale sînt comune și altor afecțiuni (abaterea, somnolența, horiplumație,
căderea aripilor, izolarea de restul grupului). Semnele de insuficiență respiratorie, ca cianoza crestei și a
bărbițelor, mișcările toraco-abdominale intense, atitudinea ortopneică, ciocul întredeschis sau deschis trebuie
interpretată legătură cu afecțiunile respiratorii difuze și nu cu boli delimitate ale pulmonului. Jetajul are
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culoarea cenușie portocalie sau ușor ruginie și obstruează nările, fapt ce agraviază dispneea. Percuția este
needentificatoare, iar ascultația pulmonului dă rezultate numai cu condiția că sacii aerieni să fie intacți.
Diagnosticul pneumoniei fibrinoase se pune pe baza semnelor generale funcționale și fizice, avânduse în
vedere că febra este continuă, semnele fizice și funcționale au ociclicitate evidentă și mai puțin evidentă la
celelalte specii. Dificultatea diagnosticului apare atunci când intervin abateri de la formele tipice de boală.
De exemplu în cazul pneumoniei centrale, rară la animale, lipsesc semnele fizice (de percuție și ascultație),
datorită ,,depărtării”leziunilor de peretele toracic. Diagnosticul trebuie să defirențieze pneumoniile
simptomatice de cele sporadice, necontagioase. Diagnosticul diferențial clinic se face față de congestia
pulmonară în care lipsește febra, iar jetajul are culoare roșiatică.În microbronșită lipsesc semnele din
densificării pulmonare.
Bronhopneumonia lobulară apar raluri bronșice, semnele densificării pulmonare nu sunt așa nete, iar febra
este de tip remitent. Pleurezia se diferențiază pe baza semnelor fizice caracteristice și prin toracocenteză.
Examenul radiologic complectiază elementele de dignostic.
Evoluția pneumoniei fibrinoase tipice este de 9-13 zile: primul stadiu duriază 1-3 zile, al doilea 5-6 zile, iar
ultimul 3-4 zile. Boala se vindecă de obicei fără complicații, convalescența fiind scurtă nu același lucru se
întâmplă la animalele cu rezistență mică, cu slabă putere reactivă, la care pneumonia se prelungește peste 2
săptămâni, procesul inflamator extinzânduse pe suprafețe mari de pulmoni sau recidivând. Durata se
scurtiază, procesul pneumonic fiind jugulat în unul din stadiileincipiente la animalele cu stare bună de
întreținere și cu putere reactivă (pneumonii abortive și efemere). Pneumoniile sunt și fatale, moartea
datorânduse efectelor toxice ale agenților patogeni sau produselor patologice care iau naștere în timpul
procesului inflamator, congestiile și edemului pulmonar care apar. Pneumoniile se pot complica cu supurația
sau gangrenă pulmonară, prin intervenția germenilor pioigieni sau ai necrozei, cu pleurite, pericardite, nefrite
la carnivore sau se poate produce cronicizarea procesului inflamator (scleroza pulmonară).
Prognosticul este rezervat.
Progilaxia se realiziază prin asigurarea condițiilor optime de adăpostire, furaje și exploatare a animalelor,
evitarea factorilor ,,a frigore”, a dismetaboliilor, a altor factori declanșatori. În unitățile de creștere sînt
necesare dezinfecțiile periodice riguros efectuate, pentru reducerea numărului de germeni patogeni.
Tratamentul la primul caz de boală se procediază la izolarea strictă a subiectului și se instituie controlul
zilnic al întregului efectiv de animale pentru depistarea eventualelor cazuri ce sar mai ivi, în situațiile când
pneumonia este simptom al unei boli infectocontagioase. Se asigură animalului repauz în adăposturi aerisite,
fără curenți de aer, cu umeditate bună. Furajele trebuie să fie de bună calitate, cu efect laxativ (borbotaje,
sfeclă, morcovi, iarbă verde vara). Lichidele se dau la discreție apă sau ciaiuri, lapte la animlele de talie mică.
Medicamentos se administriază alcalinele, stimulente și tonice cardiorespiratorii în toate fazele, pentru a
evita complicațiile la nivelul circulației pulmonare (vitaminoterapie C și B, proteinoterapie, gamaglobulinele,
hemoterapie, calciu, glucoză). Se mai aplică mijloace derivate, expectorante (contraindicate în perioadele de
hepatizație) calmante ale tusei, antiinfecțioase pe cale generală, în funcție de sensibilitatea germenilor
microbieni; substanțele indicate și dozele au fost menționate la tratamentul laringitelor și bronșitelor la cal și
câine, se poate face abces de fixație la capul pieptului. Când febra este foarte mare, se recomandă antipiretice
în doze de 10-20 g/zi, sulfad de chinină 10g pe zi solicilat de sodiu 40-80 g/zi, administrarea făcânduse în
două reprize. Animalelele se țin sub opservație în toată perioada covalescenței, pentru a se preîntâmpina
complicațiile.
BRONHOPNEUMONIA PURULENTĂ (abcesul pulmonar) Reprezintă o pneumopatie bronhioalveolară
de tip supurativ, întâlnită la tineretul bovin, ovin, suin, posibil însă şi la alte specii. Bronhopneumonia
purulentă este considerată una din formele cele mai grave de bronhopneumonie.
Etiopatogenie. Bronhopneumonia purulentă este rezultatul:
* bronşitelor, bronşectaziilor, pneumoniei lobare, bronhopneumoniei cata- rale; procesul difuzează endo- şi
peribronşic,
când
apar
focare
lobulare
care
se
încapsulează
treptat;
* metastazării pe cale hematogenă sau limfogenă, de la procese supurative cu localizări diferite: ombilicală,
podală, endocardică, peritoneală, hepatică, uterină etc; procesul inflamator debutează în jurul vaselor
sangvine, apărând perivascularită purulentă, apoi focarul se încapsulează;
* traumatismelor externe (transtoracice) sau interne, provocate de corpii străini metalici migraţi din
prestomace;
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* aspirării unor alimente, medicamente administrate sub formă lichidă, ca breuvaj, sau laptele administrat cu
tetine cu orificiu prea mare;
* vehiculării spre pulmon pe cele mai variate căi (aerogenă, de la afecţiuni ale căilor respiratorii sau chiar
prin inhalare) a germenilor supuraţiei: Coryne-bacterium pyogenes, streptococi, stafilococi, Haemophylus
equi, Pasteurella haemolytica, chiar Sph. Necrophorus; Simptomatic,
bronhopneumonia
purulentă
apare
în
tuberculoză,
actinobaciloză,
nocardioză.
Tabloul clinic diferă în funcţie de mărimea şi numărul focarelor purulente. Astfel, atunci când abcesul este
mic, bine capsulat, nu apar modificări generale evidente, ci doar tulburări funcţionale corelate cu gradul
acţiunii mecanice pe care abcesul o produce asupra ţesuturilor şi organelor limitrofe. În cazul extinderilor
mari starea generală este gravă: abatere, anorexie, adinamie, febră, cu variaţii mai largi, polipnee şi dispnee
gravă, în special în expiraţie (diferă după întinderea leziunilor), tahisfigmie. Jetajul este purulent,
discontinuu, îmbrăcând uneori aspect de vomică, cu eliminare unică sau rară, însă în cantitate mare. Jetajul
poate lipsi dacă abcesele rămân închistate, sau poate deveni hemoragie, când procesul litic prinde vasele
pulmonare de calibru mare. Alături de jetajul purulent, cu miros fetid, se observă în urma deschiderii unor
abcese în arborele bronşic un puseu termic impresionant la distanţă de câteva ore, înrăutăţirea dramatică a
stării generale, cu dispnee gravă, tremurături musculare, tahicardie şi tahisfigmie, tendinţă la şoc şi
hemoptizie masivă. La percuţie, în dreptul zonelor afectate apare matitate, submatitate, mai rar când se
produc caverne, zgomot de oală spartă, iar la ascultaţie se aud sufluri sau raluri cavernoase, amforice şi
murmur vezicular înăsprit (perifocal). Hematologic, caracteristic este leucocitoza de tip neutrofilic.
Morfopatologic, se constată fie un abces unic voluminos, fie abcese mai mici sau mai mari care se dezvoltă
la suprafaţa sau în profunzimea pulmonului, diseminate, încapsulate, fară comunicare cu exteriorul sau
deschise prin bronhiile de drenaj şi care prin vidare generează cavernele. Conţinutul abceselor este purulent,
galben-verzui,
în
focare
vechi
şi
mici
putând
fi
cazeos
şi
calcificat.
Perifocal, se evidenţiază zone de congestie, atelectazie sau emfizem alveolar vicariant. în timp , apar
metastaze în rinichi, ficat, limfonoduri.
Diagnosticul pozitiv se stabileşte pe baza semnelor clince (mai greu în cazul focarelor închistate). La
animalele mici, pentru aprecierea numărului, dimensiunilor şi profunzimii focarelor se recomandă
radioscopia şi radiografia. Diagnosticul diferenţial se face faţă de: sinuzită, în care jetajul intermitent se
accentuează prin aplecarea capului, iar semnele pulmonare lipsesc; empiemul gutural, în care zona de
proiecţie este mărită, iar jetajul se accentuează la deglutiţie; bronhopneumonia catarală, care evoluează cu
febră
remitentă,
raluri
bronhioalveolare,
suflu
nedefinit.
Evoluţia poate fi scurtă, ducând la moarte în câteva zile prin septicemie, mai rar prin hemoptizie în cazul
deschiderii unui vas bronhial mare sau mai lungă, de 4-6 săptămâni, timp în care animalele slăbesc până la
caşexie. Abcesele, chiar încapsulate, sub acţiunea unor factori stresanţi pot reacutiza procesul, ajungându-se
în final tot la sfârşit letal.
Prognosticul este grav. Se recomandă ca animalele de interes economic să se valorifice înainte de a-şi
pierde valoarea economică.
Profilaxia vizează tratarea la timp şi corect a tuturor proceselor supurative existente, indiferent de locul
şi cauza care le generează, precum şi a pneumopatiilor ce se pot complica cu bronhopneumonie purulentă.
Tratamentul. Ţinând cont de valoarea prognosticului şi de eficacitatea limitată a tratamentului, este justificat
numai la animalele cu valoare biologică ridicată şi la animalele de companie. În general, tratamentul este
identic cu cel al pneumopatiilor, o atenţie deosebită acordânduse tratamentului antitoxic general şi de
stimulare a reactivităţii organismului, alături de medicaţia antiinfecţioasă (Spectam, Tripedin, Propamicin,
Lincospectin, Ultrasol, Cepetyl) pe bază de antibiogramă. Se recomandă vidarea abceselor situate cortical
(depistate stetoscopic şi prin examen roentgenologic), cu trocare corespunzătoare, urmată de spălarea
cavităţii cu ser fiziologic şi introducerea la acest nivel de antibiotice şi chimioterapice, în vederea prevenirii
pleureziei purulente. Se pot obţine rezultate de peste 80% din cazuri, utilizând timp de 2-3 săptămâni,
antibiotice liposolubile, respectiv rifampicină şi eritromicină, care pătrund şi în abcese.
BRONHOPNEUMONIA GANGRENOASĂ (bronhopneumonia ”prin falsă deglutiţie”, „ab ingestis”)
Reprezintă o pneumopatie gravă, destul de frecventă la cabaline, rumegătoare şi suine, deseori mortală.
Etiopatogenie. Cauzele cele mai frecvente ale bronhopneumoniei gangrenoase sunt reprezentate de:
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* administrarea forţată de lapte, ca breuvaj sau cu tetine cu orificiul prea mare (la viţei);
* administrarea forţată de breuvaje alimentare şi/sau medicamentoase, la orice specie;
* deglutirea de lichid amniotic în timpul parturiţiilor distocice, la nou- născuţi;
* nediluarea corespunzătoare a medicamentelor administrate ca breuvaj;
* fixarea limbii în timpul administrării breuvaj elor;
* paralizia limbii, faringelui şi esofagului în: botulism, saturnism, intoxicaţia cu sfeclă sau cu gulii,
afecţiuni ale bulbului;
* corpii străini faringieni sau esofagieni;
* mai rar, aspirarea sucului gastric sau reticulorumenal în timpul vomitării. în prima fază, la nivelul
căilor aerofore materialul străin are efect iritativ, putând duce la expulzarea lui prin tuse, boala putând regresa
din această fază, sau să ducă la însămânţarea bacteriană a pulmonului, inclusiv cu germeni anaerobi. Ca
urmare a procesului septic şi a distrugerii structurilor anatomice pulmonare au loc tulburări circulatorii şi
trofice locale care se complică cu necroze, metastaze, stări toxice, ca urmare a resorbţiei produşilor toxici
microbieni
şi
a
celor
rezultaţi
în
urma
dezintegrării
celulare.
Tabloul clinic. În prima fază, instituită imediat sau la 2-4 ore după aspiraţia materialului străin apare tuse
gravă, puternică, chintoasă, emetizantă (la porcine şi carnasiere), posibil cu prezenţa materialului aspirat în
jetaj, dispnee accentuată, cu expiraţie prelungită, cianoza mucoaselor aparente, tahicardie, tahipnee. La
ascultaţie se aud raluri bronhiale ronflante sau sibilante. După câteva ore urmează faza a doua, când animalul
prezintă febră, cu oscilaţii mari ale curbei termice, care nu poate fi influenţată terapeutic, dar care în câteva
zile tinde spre hipotermie, tuse, concomitent cu înrăutăţirea stării generale, marcate prin abatere, astenie,
inapetenţă. Mucosele sunt injectate, cu aspect murdar, pulsul devine filiform şi apare dispnee. Jetajul apare
la scurt timp, devine ihoros, de culoare cenuşiu-verzuie sau brună, cu miros respingător sau de gangrenă,
putând să conţină fragmente de ţesut pulmonar necrozat. La intrarea în adăpost, aerul prezintă un miros
pronunţat de gangrenă. Pe măsură ce boala înaintează, stare generală se înrăutăţeşte, tuşea diminuă, apare
hipotermia, grave tulburări cardiocirculatorii, şi, în cele din urmă, se instalează starea de şoc toxic. La
percuţie se obţine sunet submat, ulterior mat, iar în cazul cavernelor, zgomotul de „oală spartă”.
La ascultaţie, iniţial se percepe murmur vezicular înăsprit, pentru ca apoi să fie substituit cu raluri
bronhioalveolare umede, suflu nedefinit, cavernos şi amforic. Uneori, cea de-a doua fază se caracterizează
de
la
început
printr-un
edem
pulmonar
toxic,
de
regulă
incurabil.
Morfopatologic, leziunile sunt situate în regiunile anteroinferioare ale pulmonului, când corpii străini au
pătruns pe cale laringotraheală sau intratraheală; bilaterale sau hipostatice, dacă animalele se găseau în
decubit lateral în momentul administrării breuvajului; în orice parte a pulmonului, când leziunile gangrenoase
sunt rezultatul plăgilor transtoracice. Zonele gangrenate de pulmon sunt de culoare roşie-violacee, cu reflexe
verzui, alteori cenuşie-negricioasă sau cenuşie-albăstruie, iar pe secţiune se scurge o secreţie ihoroasă,
asemănătoare cu „zeama de prune” (borhot de prune), rezultat din liza ţesutului pulmonar. Concomitent,
apar leziuni de pleurezie putridă, pneumopiotorax, ca o consecinţă a deschiderii cavernei în pleură, leziuni
septicemice în celelalte organe.
Diagnosticul se stabileşte pe seama anamnezei, manifestărilor clinice şi se confirmă prin examen
morfopatologic. Simptomele de paralizie faringiană, asociate cu cele ale unei bronhopneumonii, sunt
argumente importante în favoarea diagnosticului pozitiv. în general, diagnosticul diferenţial se face faţă de
complicaţiile necro- zante ale cavităţilornazale, orale şi faringiene, în care sunt predominante semnele locale
şi lipsesc cele pulmonare.
Evoluţia este rapidă, toxiemia şi hemoragia pulmonară fatală apărând în 3-6 zile. Vindecările spontane sau
cu terapie sunt excepţii, supravieţuirea duce la slăbire, scăderea producţiilor, cu tendinţă continuă spre
caşexie.
Prognosticul este foarte grav, motiv pentru care se impune sacrificarea animalelor consumabile.
Profilaxia impune tratarea corectă şi susţinută a afecţiunilor faringiene şi esofagiene; respectarea de către
îngrijitori a regimului igieno-dietetic recomandat animalelor cu astfel de afecţiuni; adoptarea unor poziţii
corecte a animalului la administrarea breuvajelor; respectarea cu stricteţe a dozei şi a concentraţiei
medicamentelor
administrate
intratraheal.
Tratamentul. Pe cale generală, se recurge la administrarea de antibiotice şi chimioterapice, stimulente
generale, corticosteroizi, cardiotonice de urgenţă, antitoxice, ser antigangrenos polivalent (la nevoie).
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3% (100-150 ml, de două ori pe zi la animalele mari, după o prelabilă administrare de procaină pentru
diminuarea reflexelor de expectoraţie).

EMFIZEMUL PULMONAR ALVEOLAR
Emfizemul pulmonar acut poate fi alveolar şi interstiţial; primul presupune exces de aer şi dilatarea
corespunzătoare a alveolelor, cel de al doilea, pătrunderea aerului în spaţiile interstiţiale.
Poate fi difuz şi localizat (vicariant, compensator), ultimul apărând perifocal sau pe zonele pulmonare intacte,
în cazul unor procese patologice care duc la densificări pulmonare.
Etiologie. Emfizemul pulmonar apare sub acţiunea factorilor care solicită activitatea respiratorie sau
stînjenesc circulaţia aerului prin căile aerofore. Astfel, boala este determinată de microbronşite difuze, astm
bronşic, pleurodinie, afecţiuni pulmonare în care se produc densificări, eforturi deosebite, fătări distocice,
accese rebele de tuse, gemete prelungite, lătratul continuu. Emfizemul interstiţial, frecvent întîlnit la
rumegătoare şi păsări, este produs de traumatisme de la exterior sau din interior: plăgi perforante toracice,
însplinări, consecutiv migrării corpilor străini din prestomace sau din esofag, rupturii sacilor aerieni prin
contenţie, castrare sau prin procese inflamatorii (micoplasmoză, aspergiloză). Alergozele pot fi cauze ale
emfizemului pulmonar acut care se declanşează mai frecvent la rumegătoare în legătură cu păşunatul de otavă
(„fog fever”), dar şi ale emfizemului interstiţial (Ghergariu, 1977).
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În literatura engleză, termenul de „fog fever” indică orice sindrom respirator acut la rumegătoare:
astmul de otavă, alveolita fibrozantă difuză, pneumonia interstiţială difuză a viţeilor din îngrăşătorii, alergia
de lapte de la vaci
Păşunatul pe păşuni intens fertilizate, generatoare şi de tetanii, pe văi cu ceaţă lipsite de curenţi, cu
prezentă în atmosferă a anhidridei sulfuroase constituie o altă cauză a emfizemului pulmonar acut, de multe
ori, în forma gravă, acută, a „tetaniei de iarbă”, emfizemul pulmonar interstiţial maschează crizele de tetanie
(Rigaux, 1965).
Patogeneză. Mecanismele patogenetice sînt diferite în funcţie de cauze. Perturbarea dinamicii
aerofore şi acumularea unei cantităţi sporite de aer rezidual determină un efort sporit pentru expulzarea
aerului din pulmoni,mişcările respiratorii căpătînd un pronunţat caracter abdominal. Întinderea pereţilor
alveolari determină compresiuni asupra arteriolelor, presiunea în mica circulaţie creşte, cordul drept fiind
suprasolicitat. Cînd cauzele persistă, apar modificări ireversibile, ca distrofii ale fibrelor elastice din pereţii
alveolari şi liziuni cardiace, emfizemul cronicizîndu-se. Anhidrida sulfuroasă acţionează iritant asupra
pulmonului, determinînd fenomene congestive şi chiar edem pulmonar, pe lîngă efectul distrofic. Excesul
protidic în vegetaţia crescută luxuriant atrage dereglări ale ionilor, îndeosebi de Ca ++ şi Mg ++, antenînd
modificări ale excitabilităţii neuromusculare care însoţesc tulburările respiratorii.
Modificările morfopatologice se traduc prin mărirea în volum a pulmonilor, consistenţa moale şi
aspectul palid al acestora. Leziunile pot interesa pulmonul în totalitate sau numai zonele dintre porţiunile „
densificate”. În emfizemul interstiţial, spaţiile interlobulare apar sub forma unor vezicule pline cu gaze,
înlănţuite ca nişte şiraguri de mărgele. În parainfluenţă apar adevărate cavităţi în spaţiile interlobulare,
subpleural, mediastinal, subcutanat la intrarea pieptului, pe partea anterioară a spetei,apoi în regiunea dorsală,
cu tendinţa de a cuprinde regiuni învecinate.
Simptomatologie. Emfizemului alveolar acut difuz debutează adesea brusc prin tahipnee, tuse,
dispnee expiratorie; la rumegătoare apare şi un geamăt expirator. Aria de percuţie este mărită, limita
posteroventrală a ei depăşind traseul normal cu aproximativ 3-5 cm în starea de repaus şi cu 5-10 cm la efort.
Sunetul de percuţie este hipersonor. Murmurul vezicular apare înăsprit, la rumegătoare înregistrîndu-se şi
raluri alveolare uscate, ca consecinţe ale ruperii alveolelor pulmonare şi apariţiei emfizemului interstiţial.
Se mai constată reducerea zonei de matitate şi submatitate cardiacă. Datorită interpunerii între cord şi peretele
toracic a lobului cardiac, dilatat de gaze.
În emfizemul vicariant, în jurul focarelor de densificarea pulmonară se constată hipersonoritate şi
murmur vezicular înăsprit.
În emfizemu interstiţial traumatic, semnele sînt mai pronunţate: dispneea este progresivă, faciesul
speriat, atitudinea ortopneică. Sînt prezente gemetele, tusea cu aspect asfixiat, cianoza mucoaselor aparente
şi tahicardia, asfixia fiind iminentă. Se mai constată emfizem subcutanat, care se recunoaşte pe baza semnelor
caracteristice: crepitaţie la palpaţie, zgomot de oală spartă sau timpanic la percuţie. La păsări, emfizemul
subcutanat poate fi masiv, încît animalele apar deformate ca o „minge”. La percuţie se înregistrează
hipersonoritate. La ascultaţie, ralurile alveolare uscate sînt mai constante, odată cu diminuarea murmurului
vezicular, datorită compresiunilor pe care colecţia de aer interstiţial o exercită asupra ţesutului pulmonar.
În emfizemul de otavă semnele bolii apar la cîteva zile, alteori la cîteva săptămîni după scoaterea la
păşune, constatîndu-se accese de tuse chintoasă cu durată pînă la 30 de minute, respiraţie dispneică şi
frecventă (140/minut). Dispneea se accentuează progresiv, putând aparea şi respiraţia labială. La percuţia
pulmonului se constată sensibilitate crescută, hipersonoritate, ulterior submatitate, iar la ascultaţie raluri
crepitante uscate, apoi raluri alveolare umede şi raluri bronşice umede.
Diagnosticul emfizemului pulmonar acut se pune pe baza respiraţii dispneice, a măririi ariei de
percuţie pulmonar, a hipersonorităţii şi înăspririi murmurului vezicular, în paralel cu semnele directe ale
afecţiunii primare, cînd emfizemului este compensator. Sînt de reţinut ralurile crepitante uscate, reducerea
în parte a murmurului vezicular, emfizemul subcutanat, semnele fizice care indică fenomene congestive
pulmonare pentru diagnosticul emfizemului acut la rumegătoare. Diagnosticul diferenţial se face faţa de
emfizemul pulmonar cronic în care murmurul vezicular este diminuat, faţă de congestia şi edemul pulmonar
şi faţa de pneumotorax. Condiţiile de apariţie a bolii sînt utile pentru diferenţiere.
Evoluţia este în strînsă dependenţă de factorii cauzali. În „emfizemul de otavă” şi „de ceaţă” evoluţia
este scurtă dacă se întrerupe păşunatul sau animalele se scot din regiunile în care a apărut boala; în caz
contrar, semnele se agravează, fenomenele congestive se accentuează, apărând hemoragii pulmonare, edemul
64

pulmonar şi moartea prin asfixie. Evoluţia este tot prin asfixie, după cum sînt posibile vindecări, prin
resorbţia aerului interstiţial pulmonar şi subcutanat. Modificările din emfizemul alveolar acut sînt reversibile,
animalele vindecîndu-se dacă factorii cauzali nu-şi prelungesc acţiunea peste 3-4 săptămîni; în caz contrar,
emfizemul pulmonar acut se cronicizează.
Prognosticul se apreciază în funcţie de forma emfizemului acut, „de întinderea leziunilor pulmonare,
de cauze şi de numărul animalelor îmbolnăvite, avîndu-se în vedere că emfizemul „de ceaţă” şi „de otavă”
pot evolua enzootic. În general, prognosticul este rezervat sau grav.
Profilaxia se realizează prin tratarea afecţiunilor generatoare de emfizem şi evitarea zonelor în care
apare emfizemul enzootic: văi închise, păşuni cu iarba luxuriantă etc. Înainte ca animalele să fie scoase la
păşune se administrează fibroase, săruri de calciu, de fosfor şi de magneziu, iar la apariţia primelor semne
de îmbolnăvire se opreşte păşunatul.
Tratamentul se face prin lăsarea animalelor în repaus complet, calmarea tusei şi agitaţiei. Reducerea
dispneii se face prin administrarea bronhodilatatoarelor, a spasmoliticelor (atropină, beladonă, efedrină,
procaină, novalgin). Se susţine activitatea cardiacă cu cardiotonice şi cardioexcitante. Când dispneea este
gravă şi fenomenele congestive intense, se poate justifica venisecţia şi oxigenoterapia. Antihistaminicele de
sinteză şi hormonii glicocorticoizi îşi găsesc utilitatea, alături de terapia antiinfecţioasă, mai ales în cazurile
în care emfizemul evoluează în complexul alergozelor. În emfizemul traumatic în care acumularea aerului în
ţesutul conjunctiv subcutanat este masivă, se pot efectua incizii ale pielii, dublate de medicaţia
antiinfecţioasă; resorbţia aerului se grăbeşte prin frecţii sau rubefiante; sînt şi autori care susţin efectul
stimulant al colecţiei gazoase de mică intensitate. În emfizemul vicariant, tratamentul se completează cu cel
al bolilor primare, iar în emfizemul de otavă cu medicaţia calcimagneziană.
EMFIZEMUL PULMONAR INTERSTIŢIAL
Acestr emfizem pulmonar poate fi alveolar, în cazul dilatării permanente a alveolelor, însoţită de
tulburări distrofice ireversibile, şi interstiţial, caracterizat prin trecerea aerului din alveole sau bronhii în
ţesutul conjunctiv interalveolar şi interlobular.
Etiopatogeneză. Emfizemul pulmonar alveolar este mai frecvent la cai, cîini şi la boii de tracţiune,
iar cel interstiţial, la rumegătoare. Boala se întâlneşte în general la animalele care au depăşit vârsta de 5 ani,
mult mai rar şi la cele tinere. Boala este determinată în marea majoritate a cazurilor de afecţiuni pulmonare
subacute şi cronice, avînd deci caracter vicariant sau secundar. Poate apărea însă şi în absenţa acestor leziuni
iniţiale, ca emfizem „esenţial”. Acesta se întâlneşte la animalele predispuse prin anumite particularităţi
metabolice, în legătură cu arterioscleroza şi cu alergia, fiind semnalat mai des la animalele obeze. Emfizemul
vicariant apare la animalele cu afecţiuni stenozante ale căilor respiratorii: rinite, laringotraşeite, bronşite
cronice, pleurobronhopneumonii, astmpulmonar. Poate fi ocazionat şi de eforturi exagerate şi prelungite (la
caii de curse, câinii de vînătoare, animalele de tracţiune), de staza în mica circulaţie (insuficienţa cardiacă
congestivă), de mugetul, nechezatul şi lătratul prelungit sau de alţi factori care întreţin o presiune mare la
nivelul alveolelor pulmonar.
Emfizemul interstiţial cronic recunoaşte cauze similare cu ale emfizemului interstiţial acut. Presiunea
crescută de la nivelul pulmonului determină, cu timpul, distrofia fibrelor elastice din pereţii alveolelor
pulmonare datorită reducerii circulaţiei sanguine; capilarele sanguine îşi micşorează lumenul prin acţiunea
mecanică a aerului rezidual, prin întinderea produsă de distensia alveolelor şi prin spasm vascular.
Elasticitatea pulmonară scade, iar pereţii alveolari se rup, suprafaţa respiratorie reducîndu-se corespunzător.
În emfizemul interstiţial, suprafaţa respiratorie se reduce prin comprimarea alveolelor de către colecţiile de
gaze interstiţiale. Pe lîngă dispneea expiratorie intervine suprasolicitarea cordului, cu adaptarea prin
hipertrofie;cauzele persistînd, respectiv eforturile depăşind capacitatea de adaptare cardiacă, se produce
dilataţia cordului, cu insuficienţă cardiacă corespunzătoare. Reducerea suprafeţei de hematoză stimulează
hematopoeza. Mărirea în volum a pulmonului determină modificarea formei toracelui, acesta luînd aspectul
de „butoi”. În emfizemul interstiţial aerul poate ajunge la hilul pulmonar, de aici în mediastin, subcutanat,
subpleural şi subperitoneal.
Modificările morfopatologice constau în creşterea volumului pulmonilor, care au un aspect palid,
suprafaţa neregulată, consistenţa moale se prezintă crepitaţii. În forma interstiţială se constată aceeaşi
evidenţiere a spaţiilor interlobulare, sub forma unor vezicule pline cu gaz; histologic, se evidenţiază
dilacerarea ţesutului conjunctiv interlobular prin gazele pătrunse în spaţiile perifibrilare. În emfizemul
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alveolar se constată dilatarea excesivă a alveolelor pulmonare, cu subţierea septumurilor interalveolare,
reducerea lumenului capilarelor şi rupturi ale pereţilor alveolar. Aceste modificări se însoţesc de hipertrofie
sau dilataţie cardiacă şi stază sanguină în diferite ţesuturi şi organe.
Simptomatologie. Mult timp semnele emfizemului pulmonar alveolar cronic sînt puţin vizibile,
îndeosebi în cazul celui esenţial. Doar la efort se observă oboseală rapidă, dispnee „nejustificată” şi
transpiraţie. La examenul fizic se constată creşterea posterioară, de mică amplitudine, a ariei pulmonare,
sunetul de percuţie tinzînd spre hipersonoritate, concomitent cu reducerea în intensitate a murmurului
vezicular. În stadii mai avansate ale bolii, respiraţia devine mai frecventă, dispneea se intensifică, are un
caracter net expirator, respiraţia devine subresotantă, mai întii cu subresou diafragmatic, apoi abdominal. La
efort, dispneea este clară, apare respiraţia cu „nări în trompetă”, mişcările respiratorii fiind relativ ample, iar
cutia toracică are aspectul de butoi. Pe lîngă transpiraţie, se constată dilatarea venelor superficiale şi
hipertermie, care poate depăşi cu 1-20C limita superioară normală, revenind lent după încetarea efortului.
Tusea este rară, mică şi afonă, ca un „zgomot de coasă”, datorită reducerii capacităţii funcţionale a
pulmonilor. Aria de percuţie pulmonară depăşeşte limita posteroventrală cu 5-15 cm şi diminuă aria de
percuţie cardiacă. Sunetul de percuţie este hipersonor. Murmurul vezicular, diminuat sau abolit, este însoţit
de raluri alveolare uscate. La ascultaţia se constată creşterea întensităţii zgomeotelor, îndeosebit a celui de al
doilea şi uneori dedublarea lui. Modificările umorale denotă acidoză respiratorie şi metabolică, hiperglicemie
relativă după efort, uneori anticorpi circulanţi pentru anumiţi alergeni. Emfizemnul pulmonar evoluează
frecvent concomitent cu microbronşita, fie că aceasta îl precedă sau îl secondează. În cazul evoluţiei
concomitente cu microbronşită se constată dispneea mixtă , tiraj susternal şi intercostal, respiraţie
subresortantă, semnul de „dute-vino” al anusului şi o bombare expiratorie a spaţiilor intercostale. Datorită
variaţiilor bruşte şi mari ale presiunii în cavitatea abdominală, urinarea se face sacadat. Tusea este frecventă,
chintoasă însă slabă, dureroasă, de multe ori avortată. Faţă de semnele fizice descrise, se constată, în plus,
raluri sibilante sau subcrepitante. Se observă, de asemenea, semnele hipertrofiei cardice, dedublarea celui de
al doilea zgomot cardiac, dilatarea venelor superficiale, la cal în mod deosebit cea a pintenului (semnului lui
Magazzari), alte semne ale eventualei insuficienţe cardice congestive.
În emfizemnul interstiţial cronic, pe lîngă dispnee progresivă, hipersonoritate sau son timpanic, raluri
crepitante uscate şi diminuarea murmurului vizicular, se constată semnele emfizemnului subcutant sau ale
celui subperitoneal, ultimul descoperit la palpaţia transrectală.
Diagnosticul emfizemului cronic este dificil de pus în faza incipientă. Este de reţinut că, în acest
stadiu, efortul nu determină intensificarea murmurului vezicular aşa cum se întîmplă la animalele sănătoase.
Diagnosticul se bazează pe despneea expiratorie, semnele fizice pulmonare, pe frecvenţa mai mare a
emfizemului alveolar la cal şi a celui interstiţial la rumegătoare. În emfizemnul interstiţial dispneea este mult
mai gravă şi apare emfizemnul subcutanat. Emfizemnul cronic se deosebeşte de cel acut în care murmurul
vizicular este însăprit, iar frecvenţa mişcărilor respiratorii creşte corespunzător cu efortul. Diagnosticul
diferenţial faţă de congestia pulmonară, edemnul pulmonar şi pneumotorax se bazează pe semnele fizice
proprii acestor boli.
Evoluţia emfizemului alveolar cronic este progresivă, de luni sau ani, boala complicîndu-se frecvent
cu microbronşita. Emfizemul interstiţial are o evoluţie mai rapidă. Ambele forme determină imposibilitatea
utilizării animalelor la efort, ducînd mai devreme sau mai tîrziu la moarte prin edem pulmonar acut şi
insuficienţă cardiacă.
Prognosticul economic se estimează a fi grav, întrucît se impune schimbarea destinaţiei animalelor;
cel vital este rezervat.
Profilaxia se realizează prin tratarea promptă şi adecvată a afecţiunilor respiratorii şi printr-o folosire
raţională a animalelor la efort.
Tratamentul vizează atât emfizemul cît şi microbronşita. Acestea se tratează cu expectorante,
antibiotice, chimioterapice, glicocorticoizi,antihistaminice de sintez, atropină. Animalele se ţin în repaus
absolut, iar în faza incipientă se reduc eforturile. Furajele trebuie să fie de bună calitate. Adăpostirea trebuie
să se facă în condiţii de confort. Reactivitatea generală se stimulează prin proteinoterapie, vitaminoterapie,
implantoterapie sau arsenicale: acidul arsenios se poate administra cîte 1 g/zi timp de 10 zile, licoarea Fowler
1-2 linguri/zi la cal şi taurine, 3-4 picături la animalele mici .
După formula profesorului P o e n a r u, la cal, acidul arsenios se dă în cantitate de 15g, divizate în
30 pachete, administrîndu-se în prima zi 1 pachet, apoi în zilele următoare 2, 3, 4 pachete, în a cincea zi 3
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pachete, apoi 2, continuîndu-se cu cîte 1 pachet pînă la terminare; după o pauză de 45 de zile, tratamentul se
poate relua.
La cal se mai poate utiliza novarsenobenzol, în doză de 1-3g, pe cale intravenoasă, repetarea făcînduse la 3 zile. Unele rezultate dă şi stricnina. Obligatoriu se combate insuficienţa cardiacă. Tratamentul aplicat
nu duce la vindecarea bolii, dar poate încetini evoluţia. Animalele pentru carne se recondiţionează şi se
sacrifică.
PLEURITELE (PLEUREZIILE)
Pleuritele sunt inflamaţii ale pleurei pulmonare, toracice sau diafragmatice, fiind denumite şi pleurezii, când
au caracter exsudativ; de multe ori, cei doi termeni se consideră sinonimi. Pleuritele se întâlnesc la toate
speciile de animale, cu frecvenţă mai mare la tineret. Deseori, pleuritele evoluează concomitent cu
bronhopneumoniile sub formă de pleurobronhopneumonii. Sunt descrise două forme de pleurite: pleurita
acută şi cronică.
PLEURITA ACUTĂ
Etiopatogenie. Se deosebesc pleurite primare, secundare şi simptomatice. Pleuritele primare sunt, în general,
rare şi apar la animalele cu rezistenţă organică scăzută, fie datorită condiţiilor necorespunzătoare de furajare
şi întreţinere, fie bolilor intercurente, determinate de germeni facultativi patogeni, care ajung să se dezvolte
la nivelul pleurei. Ocazional, în declanşarea pleritelor sunt implicaţi: frigul, care acţionează direct asupra
pleurei, umiditatea crescută, surprinderea animalelor de ploi reci, mai ales la tineretul taurin şi porcin,
toamna, când se întârzie introducerea în stabulaţie, surmenajul, stresul alimentar sau de altă natură,
traumatismele perforante ale toracelui (căderi pe coaste, fracturi ale coastelor, lovituri), corpii străini migraţi
din esofag, decubitul prelungit etc. Pleuritele secundare sunt consecinţa metastazării infecţiei, de obicei
supurativă, de la nivelul uterului, glandei mamare, membrelor (la adulte), omfalitelor şi omfaloflebitelor (la
tineret). Pleuritele mai pot apare şi prin progresia infecţiei din regiunile învecinate: abcese, flegmoane,
necroze ale coastelor, bronhopneumonii, pericardite, abcese sau flegmoane faringiene, esofagite, flebite
supurative ale jugularelor etc. Pleuritele simptomatice apar în stări endotoxice (retenţie azotată, gută);
consecutiv parazitismului eratic cu strongili, ascarizi la câine, Cisticercus tenuicolis la erbivore şi porc;
datorită prezenţei miceţilor sau neoplasmelor; în virozele respiratorii (pleuropneumonii, pestă porcină,
influenţă şi parainfluenţă) sau în boli bacteriene (gurmă, pasteureloză, tuberculoză etc.). Infecţia pleurei se
poate realiza, fie direct, datorită „însămânţării” acesteia prin plăgi transtoracice, prin migrarea corpilor străini
din prestomace şi esofag, prin deschiderea cavernelor sau chiştilor infectaţi, fie pe cale limfatică şi sangvină.
Iniţial, factorii ocazionali şi determinanţi produc faza de congestie pleurală, exprimată prin reducerea
lichidului interpleural şi contactul între cele două foiţe devenite rugoase, dilatarea vaselor şi desprinderea
mezoteliului; sensibilitatea pleurodinia - creşte. De obicei, faza de congestie este efemeră, durează doar
câteva ore, este urmată de faza de exudaţie, când sensibilitatea se reduce, iar lichidul acumulat (exudat)
determină colabarea pulmonului, generând atelectazia prin compresiune şi compresiunea asupra cordului,
explicând insuficienţa cardiorespiratorie. Exsudatul poate avea caracter seros sau sero- hemoragic (la
carnasiere), se poate infecta cu germenii supuraţiei, când apare pleurezia purulentă sau piotoraxul.
Multiplicarea anaerobilor provoacă pleurezia ihoroasă sau gangrenoasă. Cantităţile de lichid exudat pot
atinge cantităţi imense: până la 60 1 la cabaline, 2-10 1 la porcine, 0,5-5 1 la câini. Toxinele microbiene şi
resorbţia lichidului pleural au efect toxic, apărând tulburări degenerative în organe (cord, rinichi, ficat). în
ultima fază a pleureziilor are loc organizarea, care constă în resorbţia fazei lichide, cu formarea de aderenţe,
respectiv pleurita adezivă. în această fază, are loc reducerea amplitudinii mişcărilor costale, cu consecinţe
negative asupra hematozei. în toate cazurile, reducerea amplitudinii mişcărilor costale este compensată
parţial prin participarea crescută la actul respirator a muşchilor abdominali. O situaţie gravă este reprezentată
de
pleurita
diafragmatică,
în
care
pericolul
asfixiei
este
permanent.
Tabloul clinic este diferit, în funcţie de fazele în care este surprins animalul bolnav, de topografia şi evoluţia
leziunilor.
Faza de debut sau de congestie se manifestă prin:* semne generale, exprimate printr-o profundă stare de
abatere, anorexie, creşterea bruşte a temperaturii, până la 40° C, tahicardie şi tahisflgmie, congestia
mucoaselor aparente, transpiraţii generalizate (mai ales la cai), tremurături musculare localizate, de obicei în
regiunea anconaţilor sau generalizate;
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* semne funcţionale, consecinţă a durerii de la nivelul pleurei lezionate, manifestate prin tahipnee (60-100
mişcări respiratorii/minut), superficială, de tip abdominal, întretăiată, dureroasă, dar cu amplitudine redusă,
lăsând impresia de torace imobil; inspiraţia este ezitantă, sacadată, iar expiraţia se face brusc şi este însoţită
de geamăt; tuşea este spontană, uscată, scurtă şi foarte dureroasă; când afecţiunea este unilaterală, semnele
menţionate se observă numai la hemitoracele afectat, în timp ce congenerul prezintă mişcări mai ample decât
normale;
diureza
este
micşorată,
iar
defecarea
încetinită;
* semne fizice, traduse la palpaţie prin hiperestezie insuportabilă, provocând gemete şi încercări ale
pacienţilor de a se sustrage acestei manopere (pleurodinie), posibil să se perceapă senzaţia de freamăt pleural,
corespunzând frecăturii pleurale; la percuţie, se confirmă pleurodinia, dar nu se constată modificări de
sonoritate, iar la ascultaţie se percepe frecătura pleurală, prezentă în ambii timpi ai respiraţiei, mai ales
înapoia anconaţilor, (durează câteva ore, până la apariţia exudatului, fiind efemeră la bovine)
Faza de exsudaţie se manifestă prin:
* semne generale, care constau în reducerea hipertermiei, temperatura menţinându-se puţin deasupra limitei
superioare normale a speciei (când temperatura se ridică şi mai mult apărând şi celelate semne ale febrei frisoane, hiperhidroză, slăbire, prostraţie - se poate spune că lichidul exudat s-a infectat şi că este vorba de
pleurezie purulentă), mucoasele aparente sunt injectate, uşor cianotice, cu secreţie oculară murdară; atât
diureza, cât şi defecarea sunt reduse, dar apare albuminuria de filtraţie şi hipocloruria;
* semne funcţionale, care se traduc prin: respiraţie mai amplă, mai puţin dureroasă, dar mai dificilă şi mai
obositoare, cu atât mai mult cu cât colecţia de lichid este mai mare, mai ales în inspiraţie (când lichidul a
ajuns la nivelul superior al treimii inferioare, respiraţia devine net subrezotantă sau discordantă), torace
dilatat bilateral la cai şi majoritatea câinilor sau unilateral la rumegătoarele mari, ortopnee, nări în trompetă,
dilataţia venelor jugulare, a venei pintenului şi apariţia de edem substemal şi al extremităţilor, ca urmare a
presiunii exercitate de revărsarea pleurală asupra auriculelor şi în special asupra celui drept, oligurie,
albumininurie
de
filtraţie,
hipocloremie,
toxiemie
şi
hipoxia
avansează;
* semne fizice, exprimate prin: sensibilitate mai redusă la palparea toracelui sau la percuţie (se menţine sau
creşte atunci când lichidul se infectează), diminuarea şocului cardiac; la percuţie, matitate orizontală
indiferent de poziţia animalului, cu rezistenţă lemnoasă în toată regiunea inferioară, iar deasupra acesteia,
sonoritate pulmonară crescută; ascultaţia relevă diminuarea zgomotelor cardiace şi absenţa lor în zona
declivă, suflu pleuretic la limita matităţii, murmur
vezicular abolit corespunzător colecţiei şi înăsprit deasupra ei; în cazul dezvoltării gazelor (inflamaţiile cu
germeni anaerobi) se percepe „zgomotul de lichid” sau „zgomotul de picătură”; la percuţia traheei,
concomitentă cu ascultaţia toracelui, transmiterea zgomotelor traheei la peretele toracic se face greu sau
deloc.
Morfopatologic, leziunile diferă în funcţie de faza evolutivă, în faza congestivă, apare vasodilataţie a întregii
reţele capilare, hemoragii de diferite grade, resorbţia lichidului interpleural normal, tradus prin aspectul uscat,
rugos şi mat al pleurei.
* în faza exudativă, în cavitatea pleurală apare o cantitate variabilă de lichid (exudat), a cărui aspect este
corespunzător tipului de inflamaţie: seros (mai ales la câine şi pisică), sero-fibrinos (la cal), fibrinos (la
rumegătoare, porc şi găină, când fibrina se depune pe pereţii pleurali sub formă de depozite de culoare
cenuşie-gălbuie, iar lichidul ocupă partea inferioară a sacilor pleurali), hemoragie, purulent sau gangrenos.
Lichidul este bogat în albumină, mai mult de 30
g% (reacţia Rivalta este pozitivă), conţine coaguli mici de fibrină, celule endoteliale în diferite stări de
degenerescentă, leucocite, în special polinucleare şi în cazul infectării lui, germeni liberi şi intracelulari.
* Faza de organizare este corespunzătoare cronicizării procesului patologic, motiv pentru care leziunile din
această fază vor fi descrise la pleurita cronică.
Diagnosticul pozitiv se stabileşte pe baza semnelor clinice (febră crescută, tuse extrem de dureroasă,
pleurodinie, frecătură pleurală în faza congestivă, iar în cea exudativă), diagnosticul se stabileşte pe scăderea
relativă a febrei, apariţia respiraţiei subrezotante sau discordante, scăderea sensibilităţii toracice, apariţia
matităţii orizontale, a suflului pleuretic, apariţia zgomotului de lichid şi pe datele examenului radiologie şi
al toracocentezei. Menţinerea pleurodiniei şi a febrei ridicate, alături de simptomele epanşamentului pleural
şi toracocenteza sunt elemente decisive pentru diagnosticul de pleurită purulentă sau ihoroasă. Diagnosticul
diferenţial se face faţă de: pleurodinia produsă de traumatisme toracice, de
68

nevrită sau nevralgiile intercostale sau de reumatismul muscular intercostal, în care semnele generale nu
sunt aşa de bine exprimate şi nu se aude nici un zgomot pleural (frecătură, lichid);
congestia pulmonară sau faza de hepatizaţie roşie a pneumoniei, în ultima însă, edificator este prezenţa j
etajului cărămiziu, a ralurilor crepitante umede adevărate şi submatitate la percuţie;
hidrotorax, care evoluează afebril, fară semne generale grave şi, de obicei, concomitent cu alte colecţii
cavitare şi periferice, iar lichidul de puncţie (transudat) are reacţia Rivalta negativă;
astmul bronşic, care evoluează numai sub formă de acces, cu semne de asfixie, care cedează imediat la terapia
specifică, iar la ascultaţie seninele bronhoreei şi bronhospasmului sunt intense şi clare; pericardită, care este
însoţită de semne localizate pe aria cardiacă, frecătura pericardică (faza congestivă) fiind sincronă cu
activitatea cardiacă şi nu cu respiraţia (se menţine atunci când se opreşte respiraţia animalului prin astuparea
nărilor); dispnee, cianoză, ectazia jugularelor, zgomot de lichid (faza exsudativă).
Evoluţia pleuritei acute este variabilă. Astfel, ea se poate opri la începutul fazei de exsudaţie fibrinoasă, când
exudatul se resoarbe uşor, iar animalul se reface în scurt timp. însă, de cele mai multe ori, ea nu depăşeşte 710 zile, după care fie se vindecă, fie se cronicizează prin apariţia aderenţelor pleurale cu care animalul va
rămâne toată viaţa, fie moare prin asfixie în cazurile de pleurită diafragmatică, prin congestie şi edem
pulmonar acut sau mai rar prin şoc sau septicemie. Pisica poate muri prin sincopă cardiacă în urma inhibiţiei
plexului
cardiac
şi
bronşic,
chiar
în
timpul
examinării.
* Prognosticul este rezervat sau grav, întrucât chiar dacă, vital, animalele sunt salvate, ele
4 sunt compromise din punct de vedere economic. Pleureziile purulente, ihoroase, tuberculoase la

BOLILE SISTEMULUI CARDIOVASCULAR ŞI SÂNGELUI
PERICARDITA ACUTĂ NETRAUMATICĂ
Este inflamaţia sacului pericardic, caracterizată prin acumularea de exudat în cantități variate, cu
iminența instaurării tamponadei cardiace.
Etiologie. Pericarditele acute netraumatice sunt relativ frecvente, la pui, purcei, viţei, carnivore şi cai.
Factori favorizanți: vârsta tânără, rezistenţa scăzută a organismului, ca consecință a erorilor de
întreţinere, a stării de stres sau a unor boli (nefrita azotemică la câini; guta la păsări etc.). Pericarditele acute
netraumatice sunt cel mai adesea secundare unor procese septice pleuropulmonare, fie prin metastazare.
Cauze determinate: agenţii microbieni, infecţia se produce direct, prin microbi de suprafaţă, sau cale
hematogenă, fie prin continuitate (în caz de pleuropneumonie).
Germenii microbieni pot fi specifici
(tuberculoza la câine); sau nespecifici (stafilococi, streptococi, salmonele, pasteurele la porc, oaie,
bovine); bacteriile coliforme la viţei cu omfaloflebite; la purcei - infecţiile streptococice, salmonelice,
pneumonia virală etc.; la cal streptococul, ș.a.
Cauze ocazionale: modificări ale temperaturii mediului (condiţii afrigore: eforturi, ploi, furtuni,
zăpadă etc.); condiţii necorespunzătoare de adăpostire. Transporturile şi alte stări de stres, căderile pe
regiunea ariei cardiace, loviturile sau fractura coastelor la nivelul cordului etc.
Patogeneza. Însămânţarea pericardului printr - una din căile numite anterior, declanşează un proces
inflamator acut care evoluieză prin stadiile de congestie, exsudaţie şi resorbţie sau complicare (cronicizare,
organizare).
Modificări morfopatologice: variabile, în funcţie de stadiul evolutiv al procesului inflamator.
În faza congestivă - injectarea vaselor pericardice, punctele, petele hemoragice sau echimozele, mai evidente
la baza marilor vase, mai reduse spre vârful pericardului. Descuamarea endoteliată este uşor recunoscută prin
apariţia suprafeţelor mate pe epi- şi pericard, (cu aspect catifelat). Această fază este în scurtă la toate speciile,
greu
de
constatat
dacă
animalele
nu
sunt
sacrificate.
Faza de exsudaţie variază după specie, predominant seroasă (câine, tineretul mamifer); fibrinoasă sau
serofibrinoasă. Rumegătoarele mari şi mici, păsările şi porcul, calul, pisica fac mai frecvent tipul de exsudaţie
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fibrinoasă şi mai puţin de exsudaţie seroasă. Faza lichidă a exsudatului poate să se resoarbă, rămânând o
cantitate
mare
de
substanță
consistentă
şi
aspect
gelatinos,
sau
cazeoas.
Uneori, stratul de fibrină poate forma aderențe între epi - şi pericard, închizând între ele cantităţi lichid seros.
PERICARDITA PURULENTĂ - mai rar, la purcei şi viţei. În tuberculoză la taurine, aspectul sugestiv este
cel
de pericardită perlată sau cazeoasă, iar la câine serofibrinoasă. Cantităţile de lichid acumulate în pericard
sunt variabile, între 35 – 40 L la cal, 20L la bovine, 0-5L, la câine, 15 - 40 ml la păsări, mai frecvent ele sunt
mai reduse.
Simptomatologie. În faza congestivă: hipertermie, tremurături musculare (regiunea anconaţilor),
transpiraţii în această regiune la cal, anorexia şi chiar disfagia la toate speciile, accelerarea respiraţiei care
devine superficială, tremurată, tuşea uscată foarte dureroasă, scurtă şi avortată, pulsul accelerat. Examenul
fizic: intensificarea şocului cardiac şi sensibilitate crescută la palparea profundă. La ascultaţie se poate
înregistra pentru o scurtă perioadă de timp frecătura pericardică, comparabilă cu zgomotul produs prin
tragerea unghiei peste o hârtie cu suprafaţă aspră, sincronă cu bătăile cardiace.
În faza de exsudaţie, tulburările generale se agravează; temperatura scade relativ, apare dispneea
determinată de atelectazia pulmonară, accelerarea exagerată a contracţiilor cardiace, îndepărtarea cotului
stâng de peretele toracic. Semnele locale: sensibilitate mai scăzută în această fază, reducerea şocului cardiac,
creşterea matităţii ariei cardiace ca o consecinţă a umplerii şi dilatării pericardului, care atelectaziază şi ridică
pulmonul.
La ascultaţia ariei cardiace, zgomotele sunt înfundate, auzindu-se din depărtare, accelerate şi aritmice; când
cantitatea de lichid este mai mică, poate să se audă zgomotul de clapotare (de bălăceală), de lichid. Toate
venele devin turgescente, fapt uşor de observat la toate speciile în afară de porc, mai ales la nivelul
jugularelor, care devin ectaziate, în urma compresiunii auriculare. Staza venoasă duce la apariţia edemului
prepectoral, subtoracal şi al membrelor anterioare.
La puncţia pericardului apare lichidul de culoare variabilă, serocitrin, serofibrinos, uneori greu de obţinut
din cauza blocării trocarului sau acului prin dopuri de fibrină. Lichidul extras are toate caracterele
exsudatului; citodiagnosticul arată semnele inflamaţiei (prezenţa polinuclearelor, eventual a hematiilor, a
fibrinei).
Diagnosticul este dificil de pus în faza incipientă, congestivă. Se poate fixa ţinând cont de
sensibilitate şi fremisment, frecătura pericardică. În faza exsudativă, simptomele sunt suficient de
caracteristice pentru precizarea diagnosticului. Diagnosticul efuziunilor pericardice s - a stabilit prin
radiografie şi ecografie.
Diagnosticul diferenţial faţă de: Pleurita uscată, a cărei localizare, de cele mai multe ori, nu se opreşte la
nivelul ariei cardiace iar frecătura pleurală nu este sincronă cu bătăile cordului; pleuropericardita - frecătura
pericardică
cât
şi
prin
cea
pleurală,
amândouă
fiind
sincrone
cu
contracţiile cordului şi cu mişcările respiratorii. Astupând nările, deci oprind mişcările respiratorii, frecătura
pericardică se menţine. Endocardita poate să imite prin suflurile cardiace frecătura pericardică, însă suflurile
cardiace se propagă, de cele mai multe ori, pe axul longitudinal al cordului, exagerându-se spre vârf
(endocardita atrio - ventriculară) sau dispar pe aortă şi carotidă (endocardita sigmoidiană) fără ca în acelaşi
timp
să
se
constate
sensibilitatea
ca
în
pericardită.
Pleurezia exsudativă - matitate pe linie orizontală, diminuarea şocului şi a zgomotelor cardiace ca şi staza în
circulaţia de întoarcere, însă matitatea se schimbă imediat după schimbarea poziţiei animalului.
Examenul Rentgen la animalele de talie mică diferenţiază net cele două eventualităţi. Hidropericardul
evoluează
cu
dispnee,
matitate,
fără
sensibilitate
locală
şi
semne
generale.
Hipertrofia cardiacă se deosebeşte prin zgomotele cardiace puternice care zguduie întregul perete thoracic şi
prin pulsul plin, dur. Dilataţia cardiacă nu dă sensibilitate locală (nici zgomot de lichid), însă apar nete
suflurile de insuficienţă endocardiacă.
Evoluţia - condiţionată de boala primară. Vindecarea este posibilă, dar moartea consecutivă
tamponadei cardiace poate surveni curând, mai ales la tineret, în timp ce cronicizarea coincide cu
insuficienţa cardiacă congestivă. Moartea este consecinţa tulburărilor circulatorii la nivelul pulmonului,
intervenţiei sincopei sau piemiei.
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Prognosticul este totdeauna grav sau rezervat, din cauza complicaţiilor imediate pulmonare, pleurale, a
toxiemiei, piemiei, sau din cauza cronicizării leziunilor care pot duce la anchiloza sau caşexia cardiacă.
Tratamentul. Se impune în primul rând medicaţia bolii primare.
În cazul exsudaţiilor este necesară pericardoceiateza, o tehnică simplă şl inofensivă dacă se practică corect.
Pe lângă faptul că ea permite prelevarea de lichid în scop de diagnostic (în tuburi sterile, pentru însămânţări
şi respectiv în eprubete uzuale pentru examenul morfologic şi chimic), în plus activitatea inimii este uşurată
imediat. Pe acelaşi ac se pot introduce antibiotice diluate în ser fiziologic călduţ şi chiar medicamente
fibrinolitice (alfachemotripsină).
La aceste mijloace se adaugă o medicaţie antiinfecţioasă energică pe cale generală şi, eventual, alte mijloace
citate la insuficienţa cardiac
MIOCARDITA ACUTĂ
Miocardita este o boală inflamatorie a muşchiului cardiac asociată cu disfuncţie cardiacă,
afecţiunea fiind consecinţa unei boli infecţioase sistemice sau a unei infecţii silenţioase. Diagnosticul clinic
al miocarditei este dificil, manifestările clinice fiind
nespecifice, de la durere
toracică până la aritmii şi de la insuficienţa cardiacă până la moarte subită cardiacă.
Definirea miocarditei se face mai precis în termeni histologici, ca un proces patologic
caracterizat prin infiltrat inflamator al miocardului, asociat cu necroză şi/sau leziuni degenerative ale
celulelor miocardice adiacente, atipice pentru un proces ischemic. Cel mai des miocarditele sunt produse de
factori
infecţioşi
variaţi,
de
unde
denumirea
corectă
de miocardite infecţioase. Modificări morfologice miocardice asemănătoare cu cele din
miocarditele infecţioase se întâlnesc în bolile autoimune, stările toxice, în reacţiile de
hipersensibilizare, iradiere toracică etc. Unii autori încadrează această mare clasă de afecţiuni
miocardice, care au mai mult o specificitate etiologică decât morfologică, drept cardiomiopatii specifice
(secundare).
Forma cea mai frecventă de miocardită, atât sub aspect morfologic, cât şi clinic, este cea acută. Miocardita
cronică este o afecţiune foarte rară, de multe ori aceasta fiind confundată cu cardiomiopatiile.
Etiologia miocarditelor este infecţioasă: cauze virale (boala Carré, parvovirus, rabia, virusul
bolii Aujeszky ş.a.); bacteriene (Corynebacterium, Staphylococus, Streptococus, Pseudomonas, E.
coli, Erysipelotrix, Borelia sp., Brucela, ş.a.); fungice (Aspergillus sp.), protozoare (Trypanosoma cruzi,
Toxoplasma gondii, Boala Chagas).
Patogeneză. Afectarea miocardului se poate face direct (ex. în parvoviroză, boala Carré) dar
cel mai adesea indirect de la un focar infecţios (pneumonii, infecţii dentare, endometrite,
piodermită, ş.a.). Agenţii infecţioşi determină leziuni miocardice prin mecanisme unice sau
asociate: invazie miocitară, cu grade variate de afectare microvasculară; acţiune toxică directă pe
fibra musculară; mecanism imun sau autoimun. La producerea leziunilor miocardice, care au un grad redus
de
specificitate,
pot
contribui
de
asemenea:
anemia,
hipoxiemia,
diselectrolitemia,
medicaţia
antiinflamatore,
aminele
simpatomimetice
şi
alte
condiţii
asociate.
Tabloul
clinic.
Simptomatologia
este
necaracteristică.
Se
observă
semne
generale
dependente de infecţiile primare, iar în cazul miocarditelor acute la animalele nou-născute sau tinere, poate
surveni moartea subită, fară semne prodromale.
Miocardita acută se manifestă cu febră, stare depresivă, letargie, slăbiciune musculară;
tahipnee, dispnee şi tuse; congestie sau edem pulmonar acut; aritmii cardiace (tahicardie, extrasistole
ventriculare, tahicardii paroxistice).
Miocardita cronică se manifestă cu: cardiomegalie (generalizată sau localizată la una din
camere); congestie pulmonară, hepatosplenomegalie, ascită, sufuziuni pleurale sau alte semne ale
IC; sufluri sistolice apărute la animale, în lipsa unor valvulopatii; stări subfebrile asociate cu stări
depresive, anorexie; aritmii: batmotrope şi/sau dromotrope.
Diagnosticul este dificil de stabilit. Miocardita se suspicionează pe baza simptomatologiei, asociată cu febră
şi mai ales cu manifestările bolii primare la acestea adăugându-se simptomele
insuficienţei cardiace acute. Diagnosticul diferenţial se face faţă de endocarditele acute, în care
predomină suflurile, există semnele IC, dar febra este rară; diagnosticul ecocardiografic vizualizează
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leziunile valvulare. În cazul diagnosticului etiologic, acesta este greu de stabilit sau chiar imposibil
(hemoculturi repetate).
Modificările morfopatologice.
În miocardita acută se observă dimensiuni normale sau uşor mărite ale cordului; acesta
având un aspect flasc de culoare galben deschis, „tigrat” sau „marmorat”, cu hemoragii difuze;
aceste aspecte se constată şi pe suprafaţa de secţiune. Uneori se pot observa focare supurative.
Microscopic predomină leziunile degenerative granulo-grăsoase sau chiar necrotice, alături de
infiltrate limfohistiocitare şi eventuale microabcese.
În miocardita cronică se observă creşterea sau dimpotrivă diminuarea volumului cardiac.
Suprafaţa miocardului apare „zebrată”, datorită fâşiilor de ţesut conjunctiv. Acestea pot apare şi
sub forma unor „cicatrici” circumscrise sau a unor zone pericoronariene. Subţierea peretelui
ventricular poate fi uneori extremă, imprimând aspectul de anevrism cardiac. La cabaline, bovine,
porcine şi ovine pot să apară calcifieri sau osificări ale miocardului. Concomitent se observă
leziunile consecutive insuficienţei cardiace.
Evoluţia şi prognosticul depind de boala primară, putând evolua supra- acut cu moarte
subită. Miocarditele acute rareori se vindecă integral, de cele mai multe ori cronicizându-se. Prognosticul
este grav la toate speciile.
Profilaxia trebuie să fie obiectivul principal, ţinând cont de dificultatea diagnosticului, a
tratamentului şi de faptul că de cele mai multe ori miocardita acută fie se cronicizează, fie poate
evolua subclinic către cardiomiopatie dilatativă. în acest sens se tratează corect şi complet toate
afecţiunile acute (în special bronhopneumoniile).
Tratamentul vizează administrarea de:
 antiinfecţioase;
 teroidiene (aspirină, indometacin);
 medicaţie imunosupresivă (este controversată în miocardite şi se aplică în cazuri de
excepţie, bine selecţionate).
Corticoterapia este contraindicată în perioada acută, în special când se suspicionează miocardite de natură
virală.
Concomitent se aplică un tratament symptomatic (ca în IC):
- antiaritmice,
- digitală,
- diuretice,
- oxigen,
- vasodilatatoare.
Pacientul va fi ţinut în repaus, cu regim hiposodat şi sub supraveghere de specialitate. După tratarea
episodului acut, pacientul va fi examinat periodic, ţinând cont de evoluţia miocarditelor acute.
În cazul diagnosticului miocarditei cronice se urmăreşte tratarea insuficienţei cardiace şi a cardioaritmiilor.
PERICARDITA TRAUMATICĂ
Este inflamaţia sacului pericardic provocată de infecţia microbiană care pătrunde prin lezarea
pericardului de către corpi străini metalici ascuţiţi. Se întâlneşte aproape exclusiv la rumegătoarele mari
(bovine şi chiar bubaline), doar în cazuri unice la alte specii (capre, carnasiere, cabaline).
Afecţiunea are consecințe economice grave, deoarece, fiind diagnosticată reclamă sacrificarea de
necesitate sau chiar de urgenţă. Boala afectează deseori exemplare valoroase, în plină perioadă
productivă, iar după sacrificare datorită edemelor şi complicaţiilor piogene, cantităţi importante de carne
trebuie utilizate. Se apreciază că în unele unităţi de creştere industrială a vacilor pentru lapte, sacrificările
datorită pericarditei traumatice reprezintă 6 - 7 % din efectiv.
Etiopatogeneza. În majoritatea cazurilor pericardita traumatică este provocată de pătrunderea unor corpi
metalici ascuţiţi din reţea (transdiafragmatic). În cazuri unice poate avea loc perforarea esofagului şi migrarea
acestor corpi străini către cord. De obicei, corpii străini sunt ascuţiţi la amândouă capete, sau numai la un
capăt, dar atât de lungi, încât să poată străbate această distanţă dintre rețea și pericard.
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Corpii străini sunt diferiţi: sârme, cuie, (mai ales strivite în mori, devenind astfel ascuţite la ambele capete),
ace, ş.a..
Incidenţa mare a pericarditei traumatice se datorează în principal legării baloţilor de nutreţuri fibroase cu
sârmă, dar şi necurăţirii adăposturilor după efectuarea a diferitelor lucrări de reparaţie sau chiar înainte de
darea în folosinţă a unor adăposturi noi. Trecerea corpilor străini din reţea spre pericard este favorizată de
gestaţia avansată; alimentaţia cu furaje de proastă calitate; diverse stări patologice (meterorismul cronic sau
acut, pareza prestomacelor
ș.a.). Corpii străini ascuţiţi care migrează din prestomace poartă cu ei o veritabilă masă de germeni, inclusive
piogeni şi anaerobi. În urma traumatizării pericardului, epicardului şi uneori chiar miocardic, după o
scurtă fază congestivă (sau de hemopericard) urmează exsudaţia, care constituie un mediu favorabil
multiplicării germenilor cu instituirea unui proces piogen (piopericard); în cazul dezvoltării anaerobilor piopneumopericard. În urma compresiunii de către exsudat asupra atriilor mai ales, se produce stază venoasă,
însoţită
de
o
insuficienţă
cardiacă
congestivă
acută
sau
subacută.
Morfopatologic: edem gelatinos, uneori difuz, al carcasei, mai accentuat în zona salbei, intrării pieptului şi
substernal, uneori edem şi emfizem pulmonar. Uneori se constată un veritabil tunel cu conţinut purulent gri
- negricios, care reprezintă traiectul de migrare al corpului străin. Traiectul fistulos are pereţii groşi, duri,
prin infiltraţia lor şi prin reacţia conjunctivă din jur, apărând astfel ca un manşon fibros în jurul unei fistule
continue cu sau fără diverticule, legând reţeaua de pericard. În mijlocul acesteia corpul străin poate fi păstrat
în
parte
sau
poate
fi complet dispărut. Pericardul, dilatat, uneori enorm, este îngroşat şi conţine cantităţi variabile de lichid
ihoros, cu sau fără gaze, uneori depozite importante de fibrină care pot imprima un aspect multilocular şi/sau
vilos.
Corpul străin poate fi găsit uneori înfipt în muşchiul cardiac acoperit de mase de fibrină, alteori poate perfora
cordul, fapt în urma căruia pericardita traumatică se complică cu un hemopericard, fatal.
Simptomatologia. Pericardita traumatică trece prin două faze: una digestivă, după care urmează faza
pericardică propriu - zisă.
Faza digestivă este marcată de simptomatologia reticuloperitonitei, reticulodiafragmatitei, cu
evoluţie foarte variabilă.
Faza pericardică (pătrunderea corpului străin în pericard). Se exprimă prin tulburări generale grave:
îngrijorare, gemete, greutate de deplasare, febră între 40 - 41 °C, respiraţie frecventă, superficială, de tip
toracic; rumegarea se întrerupe sau se reduce; tuşea este mică, dureroasă, mică. Din când în când meteorismul
se accentuează, după care animalul prezintă eructaţii fetide, constipaţie, urmată de o diaree urât mirositoare.
Tremurăturile musculare sunt evidente la marile mase musculare şi totdeauna la anconaţi.
Faza congestivă: la palpaţie se percepe un fremisment pectoral la nivelul ariei cardiace, sensibilitate la
palpaţia spaţiilor intercostale corespunzătoare cu apariţia de gemete şi cu o frecvenţă crescută a şocului
cardiac, care variază între 80 -110/minut în repaus şi între 140 -150/minut la efort. La ascultaţia cordului
se poate înregistra frecătura pericardică, dar mai ales intensitatea şi frecvenţa crescute şi uneori ritmul
neregulat al zgomotelor cardiace.
Faza exsudativă: agravarea semnelor generale şi funcţionale, precum şi prin semne fizice locale
caracteristice. Semnele generale: abatere, lipsa rumegării, anorexie, tremurători generalizate sau cel puţin
ale anconaţilor, creşterea temperaturii peste 41 °C, respiraţie frecventă cu poziţie ortopneică, turgescenţa
jugularelor, îndepărtarea cotului de peretele toracic, apariţia edemului subglosian la început, care să
continuă cu edemul salbei, uneori şi subtoracal.
La palpaţie dispare freamătul vibrator din faza congestivă, şocurile cardiace diminuează sau dispar
complet, sensibilitatea însă se menţine.
La percuţie: matitatea ariei cardiace creşte enorm; linia superioară a matităţii care de cele mai multeori este
convexă, cu zone învecinate de hipersonoritate (prezenţa gazelor venite din prestomace sau provenite din
acţiunea fermentativă a anaerobilor).
La ascultaţia cordului, zgomotele cardiace abia se aud ca din depărtare, de multe ori se constatâ zgomotul
de lichid (glu - glu, cla - clac) sau de clapotament, demonstrând că mişcările cordului bat în acest exsudat.
Când depunerile mari de fibrină acoperă epicardul sau pericardul se aude zgomotul de “moară de apă”.
Zgomotul de picătură trădează prezenţa gazului în sacul pericardic.
Diagnosticul. Dificil în stadiul iniţial, poate fi totuşi pus, ţinând cont de cunoaşterea anamnetică a unui
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episod digestiv asociat apoi cu modificările locale importante (sensibilitate, frecătura pericardică etc.) şi cu
înrăutăţirea stării generale.
În faza exsudativă diagnosticul nu comportă nici o dificultate: turgescenţa jugularei fără puls venos,
modificările ariei de percuţie a cordului şi ale zgomotelor cardiace, ca şi starea generală profund modificată
nu lasă nici un dubiu.
Diagnosticul precoce este însă de mare importanţă, întrucât animalul trebuie descoperit în faza iniţială când
nu au apărut edemele, infiltraţia trenului anterior care reprezintă o importantă valoare economică şi care la
sacrificare este confiscat parţial sau total. Orice animal bănuit de pericardită trebuie să fie supus la proba de
efort şi dacă se constată tahicardie ajungând la 140 -150 contracţii pe minut, acesta este unsemn de mare
valoare diagnostică.
Diagnosticul diferenţial: pericardita netraumatică a rumegătoarelor (fără perioada prodromică), nici
eructaţiile fetide şi desigur nici toxiemia aşa de gravă; Dilataţia cardiacă evoluează afebril fiind asociată cu
suflurile de insuficienţă exagerată la proba de efort şi desigur lipsa zgomotelor colecţiei lichide la nivelul
pericardului; Hipertrofia, rară la rumegătoare, se traduce prin puls cu calităţi normale sau exagerate, şoc
cardiac puternic, zgomote cardiace clare, în nemijlocita apropiere de peretele toracic; Pleurezia exudativă
dă matitate pe linie orizontală şi nu convexă, suflu pleuretic, lipseşte turgescenţa jugularelor, iarpuncţia
precizează uşor diagnosticul; Pneumonia lobilor cardiaci măreşte matitatea ariei cardiace, însă transmiterea
şocului şi a zgomotelor cardiace se face intens; Pleurodiniile de natură reumatismală dau numai
sensibilitate intercostală, fără semne fizice; Infecţiile acute supurative pot să fie ilustrate prin semne
generale comparabile cu ale pericarditei, însă fără semne cardiace funcţionale şi fizice; Hidropericardul,
însă care lipseşte febra, iar lichidul are caracteristicile transudatului; Endocarditele şi iocarditele în care
ascultaţia inimii relevă zgomote caracteristice spre a nu fi confundate.
Evoluţia este în general fatală (într-un timp mai lung sau mai scurt), moartea producându-se prin piemie,
septicemie sau chiar prin tamponada inimii.
Prognosticul este grav şi se impune sacrificarea de urgenţă a animalului, pentru a se putea recupera cel
puţin cea mai mare parte din carcasă, înaintea infiltrării ei edematoase, care necesită confiscare.
Profilaxia este asemănătoare cu cea a reticuloperitonitei traumatice. Trecerea la balotarea fibroaselor cu
sfori din plastic reduce incidenţa bolilor produse prin corpi străini.
Tratamentul, în general, nu dă rezultate scontate. Pericardocenteza şi pericardotomia sunt măsuri
paleative, care cel mult îngăduie prelungirea vieţii
animalului şi uneori prin decompresiunea cardiacă se favorizează retragerea edemelor din carcasă, fapt
avantajos pentru valorificarea prin abator.
1. Miocardita acută
Miocardita este o boală inflamatorie a muşchiului cardiac asociată cu disfuncţie cardiacă,
afecţiunea fiind consecinţa unei boli infecţioase sistemice sau a unei infecţii silenţioase. Diagnosticul clinic
al miocarditei este dificil, manifestările clinice fiind
nespecifice, de la durere
toracică până la aritmii şi de la insuficienţa cardiacă până la moarte subită cardiacă.
Definirea miocarditei se face mai precis în termeni histologici, ca un proces patologic
caracterizat prin infiltrat inflamator al miocardului, asociat cu necroză şi/sau leziuni degenerative ale
celulelor miocardice adiacente, atipice pentru un proces ischemic. Cel mai des miocarditele sunt produse de
factori
infecţioşi
variaţi,
de
unde
denumirea
corectă
de miocardite infecţioase. Modificări morfologice miocardice asemănătoare cu cele din
miocarditele infecţioase se întâlnesc în bolile autoimune, stările toxice, în reacţiile de
hipersensibilizare, iradiere toracică etc. Unii autori încadrează această mare clasă de afecţiuni
miocardice, care au mai mult o specificitate etiologică decât morfologică, drept cardiomiopatii specifice
(secundare).Forma cea mai frecventă de miocardită, atât sub aspect morfologic, cât şi clinic, este cea acută.
Miocardita cronică este o afecţiune foarte rară, de multe ori aceasta fiind confundată cu cardiomiopatiile.
Etiologia miocarditelor este infecţioasă: cauze virale (boala Carré, parvovirus, rabia, virusul
bolii Aujeszky ş.a.); bacteriene (Corynebacterium, Staphylococus, Streptococus, Pseudomonas, E.
coli, Erysipelotrix, Borelia sp., Brucela, ş.a.); fungice (Aspergillus sp.), protozoare (Trypanosoma cruzi,
Toxoplasma gondii, Boala Chagas).
Patogeneză. Afectarea miocardului se poate face direct (ex. în parvoviroză, boala Carré) dar
cel mai adesea indirect de la un focar infecţios (pneumonii, infecţii dentare, endometrite,
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piodermită, ş.a.). Agenţii infecţioşi determină leziuni miocardice prin mecanisme unice sau
asociate: invazie miocitară, cu grade variate de afectare microvasculară; acţiune toxică directă pe
fibra musculară; mecanism imun sau autoimun. La producerea leziunilor miocardice, care au un grad redus
de
specificitate,
pot
contribui
de
asemenea:
anemia,
hipoxiemia,
diselectrolitemia,
medicaţia
antiinflamatore,
aminele
simpatomimetice
şi
alte
condiţii
asociate.
Tabloul
clinic.
Simptomatologia
este
necaracteristică.
Se
observă
semne
generale
dependente de infecţiile primare, iar în cazul miocarditelor acute la animalele nou-născute sau tinere, poate
surveni moartea subită, fară semne prodromale.
Miocardita acută se manifestă cu febră, stare depresivă, letargie, slăbiciune musculară;
tahipnee, dispnee şi tuse; congestie sau edem pulmonar acut; aritmii cardiace (tahicardie, extrasistole
ventriculare, tahicardii paroxistice).
Miocardita cronică se manifestă cu: cardiomegalie (generalizată sau localizată la una din
camere); congestie pulmonară, hepatosplenomegalie, ascită, sufuziuni pleurale sau alte semne ale
IC; sufluri sistolice apărute la animale, în lipsa unor valvulopatii; stări subfebrile asociate cu stări
depresive, anorexie; aritmii: batmotrope şi/sau dromotrope.
Diagnosticul este dificil de stabilit. Miocardita se suspicionează pe baza simptomatologiei, asociată cu febră
şi mai ales cu manifestările bolii primare la acestea adăugându-se simptomele
insuficienţei cardiace acute. Diagnosticul diferenţial se face faţă de endocarditele acute, în care
predomină suflurile, există semnele IC, dar febra este rară; diagnosticul ecocardiografic vizualizează
leziunile valvulare. În cazul diagnosticului etiologic, acesta este greu de stabilit sau chiar imposibil
(hemoculturi repetate).
Modificările morfopatologice.
În miocardita acută se observă dimensiuni normale sau uşor mărite ale cordului; acesta
având un aspect flasc de culoare galben deschis, „tigrat” sau „marmorat”, cu hemoragii difuze;
aceste aspecte se constată şi pe suprafaţa de secţiune. Uneori se pot observa focare supurative.
Microscopic predomină leziunile degenerative granulo-grăsoase sau chiar necrotice, alături de
infiltrate limfohistiocitare şi eventuale microabcese.
În miocardita cronică se observă creşterea sau dimpotrivă diminuarea volumului cardiac.
Suprafaţa miocardului apare „zebrată”, datorită fâşiilor de ţesut conjunctiv. Acestea pot apare şi
sub forma unor „cicatrici” circumscrise sau a unor zone pericoronariene. Subţierea peretelui
ventricular poate fi uneori extremă, imprimând aspectul de anevrism cardiac. La cabaline, bovine,
porcine şi ovine pot să apară calcifieri sau osificări ale miocardului. Concomitent se observă
leziunile consecutive insuficienţei cardiace.
Evoluţia şi prognosticul depind de boala primară, putând evolua supra- acut cu moarte
subită. Miocarditele acute rareori se vindecă integral, de cele mai multe ori cronicizându-se. Prognosticul
este grav la toate speciile.
Profilaxia trebuie să fie obiectivul principal, ţinând cont de dificultatea diagnosticului, a
tratamentului şi de faptul că de cele mai multe ori miocardita acută fie se cronicizează, fie poate
evolua subclinic către cardiomiopatie dilatativă. în acest sens se tratează corect şi complet toate
afecţiunile acute (în special bronhopneumoniile).
Tratamentul vizează administrarea de:
 antiinfecţioase;
 teroidiene (aspirină, indometacin);
 medicaţie imunosupresivă (este controversată în miocardite şi se aplică în cazuri de
excepţie, bine selecţionate).
Corticoterapia este contraindicată în perioada acută, în special când se suspicionează miocardite de natură
virală.
Concomitent se aplică un tratament symptomatic (ca în IC):
- antiaritmice,
- digitală,
- diuretice,
- oxigen,
- vasodilatatoare.
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Pacientul va fi ţinut în repaus, cu regim hiposodat şi sub supraveghere de specialitate. După tratarea
episodului acut, pacientul va fi examinat periodic, ţinând cont de evoluţia miocarditelor acute.
În cazul diagnosticului miocarditei cronice se urmăreşte tratarea insuficienţei cardiace şi a cardioaritmiilor
Miocardoza (miocardita cronică)
Se mai numeşte “scleroza” sau “fibroza miocardului” şi reprezintă o metaplazie conjunctivă a
miocardului. Este destul de frecventă la animalele domestice, întâlnindu- se la vârsta tânără ca o prelungire
a formei acute, iar la adulţi ca o formă idiopatică, secundară sau simptomatică. Frecvenţa eieste mai mare la
cal, bou, câine, şi relativ redusă la celelalte specii.
Etiopatogeneză. Miocardita cronică este în primul rând o consecință a cronicizării miocarditei acute în urma
invaziei graduale a miocardului de către ţesutul conjunctiv. Poate fi o consecinţă a unor boli infecţioase virale
sau bacteriane, sau intervenţiei diferitelor supuraţii prelungite (pleurezie, bronhopneumonii, flegmoane
subcutanate,
articulare
etc.),
care
influenţează
prin
toxiemie ţesutul conjunctiv al tuturor organelor şi deci şi al cordului, mai ales dacă bolile respective şi - au
reflectat acţiunea lor asupra vaselor. Poate fi consecinţa trecerii proceselor de la pericard, epicard, endocard,
când acestea intră în fibroză
sau consecinţa multiplelor hemoragii intramiocardice în cursul diferitelor boli toxice propriu - zise sau
infecţioase, care în cele din urmă se rezolvă prin apariţia de ţesut cicatricial la nivelul cordului, sau consecinţa
infarctului
cordului,
care
se
rezolvă
tot
printr-un
ţesut
cicatricial.
Abcesele cardiace, localizările diverşilor paraziţi (sarcosporidii, cisticerci, chişti hidatici),
arterioscleroza şi tromboza coronarelor (deseori şi de natură parazitară la cal şi câine) favorizează
dezvoltarea
ţesutului
scleros
în
detrimentul
ţesutului
miocardic.
La bovine este cunoscută şi fibroza miocardului în hipocuproză. Excesul prelungit de glucocorticoizi în
cadrul unor stări de stres, mai rar consecutiv terapeuticii iraţionale, poate avea urmări similare. Patogenezic,
scleroza miocardului conduce spre reducerea treptată a capacităţii funcţionale a cordului, care mai devreme
sau mai târziu se exprimă prin insuficienţă cardiacă congestivă cronică cu toate implicaţiile ei. Moartea poate
surveni printr - un acces acut de insuficienţă cardiacă, mai ales la efort.
Morfopatologic cordul poate avea un volum normal, mărit sau redus. Suprafaţa cordului este
brăzdată de benzi de ţesut conjunctiv care apar sub formă de dungi alburii sau cenuşiu - gălbui care dau
aspectul de zebrat; alteori, ţesutul conjunctiv este diseminat sub formă de insule mici, dându - i aspectul
cicatricial sau marmorat. Dacă procesele au dus la distrugerea completă a ţesutului muscular, miocardul este
redus la o simplă membrană acoperită în interior de endocard şi la exterior de pericard, sau poate lua aspectul
de “anevrism” cardiac.
Când scleroza pleacă de la arteroscleroza coronarelor, acestea sunt extrem de îngroşate, dure la
palpaţie şi înconjurate de ţesut conjunctiv bogat. Nu sunt rare cazurile de calcifiere sau chiar de osificare a
miocardului la cabaline, bovine, porcine şi ovine. Concomitent se constată şi leziuni extracardiace, provocate
de insuficienţa cardiacă şi/sau de boală primară.
Simptomatologia evoluează mult timp insidios, fără a fi observate semnele insuficienţei
miocardice, mai ales dacă animalele nu sunt supuse la eforturi şi stau în stabulaţie. La eforturi uneori
chiar moderate, se constată simptomele insuficienţei cardiace.
Animalele la efort îşi încetinesc alura, prezintă tulburări în mers, dispnee intensă, jetaj spumos,
turgescenţa reţelei venoase subcutanate şi a jugularelor. Toate speciile de mamifere, în afară de cal,
încep să respire pe gură cu nările larg dilatate, cu salivaţie abundentă, uneori cu respiraţie horcăitoare.
Bătăile cordului sunt puternice, aritmice, pulsul este în general accelerat, mic, alteori alternant, mai
ales
în
ultima
perioadă
când
moartea
se
poate
produce
în
scurt
timp.
La percuţia cordului matitatea sau submatitatea relativă rămâne în limite normale, uneori mult mai
reduse din cauza emfizemului pulmonar care de obicei însoțeşte miocardita cronică, rareori putând să
apară mărită (anevrismul cardiac) şi atunci asociată cu sufluri de insuficienţă valvulară. Din cauza refracţiei
conjunctive a miocardului se produc modificări ale orificiilor care se exprimă
prin sufluri caracteristice. Electrocardiografia arată toate detaliile intervenite în privinţa tulburărilor de
ritm şi în special blocul cardiac de ramură, fibrilaţiile şi fluterul, care sunt greu de descoperit pe cale
clinică. Supravieţuirea timp mai îndelungat este însoţită de caşexie cardiacă la toate speciile.
Diagnosticul se bazează pe apariţia sindromului de insuficienţă cardiacă cronică (insuficienţă
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cardiacă congestivă) la inspecţie şi la proba de efort a cordului; aritmia cardiacă care se menţine până la
câteva minute sau ore după oprirea efortului.
Miocardoza (miocardita cronică) poate coexista cu endocardita, pericardita, cu afecţiunile cronice
renale sau cu pneumoniile cronice, când se pot înregistra şi semnele particulare ale acestor afecţiuni;
animalele care fac miocardita cronică consecutivă surmenajului, prezintă la ascultaţie, pe lângă semnele de
mai sus, suflurile de insuficienţă orificială.
Evoluţia este progresivă şi inexorabilă, deoarece vindecarea leziunilor de miocardită cronică nu se
poate obţine decât într - un procent foarte mic. Când există procese insulare, care pot fi deduse după
caracterul afecţiunii primare (afecţiuni supurative), animalul poate supravieţuii mai mult, alternând
stările grave cu perioade de ameliorare.
Prognosticul este grav, (economic şi vital), ceea ce reclamă valorificarea animalelor “comestibile”
Tratamentul. Preventiv se impune supravegherea cordului în cursul tuturor bolilor şi tratamentul
ca atare al bolii primare cât şi a celei cardiace. Curativ se încearcă un tratament paleativ al insuficienţei
cardiace şi al aritmiilor.

INSUFICIENTA CARDIAC
Etiologia și patogeneza
Insuficienţa cardiacă (IC) este un sindrom clinic caracterizat prin semne de stază sanguină
(pulmonară şi/sau sistemică) şi debit cardiac scăzut, apărut ca consecință a unei boli cardiace.
Etiologia. În cele mai multe cazuri IC este secundară afecțiunilor organice sau funcţionale ale structurilor
cardiace (pericard, miocard, endocard) sau ca urmare a suprasolicitării extracardiace.
Factorii primari. Factorii cauzali acţionează prin trei mecanisme principale: - suprasolicitarea pompei
cardiace: prin rezistenţă crescută (stenozele valvulare,
cardiomiopatia
hipertrofică,
hipertensiunea
arterială
sistemică
sau
pulmonară,
hipervâscozitatea
sangvină
ş.a.)
sau
prin
volum
crescut
(insuficienţele
valvulare,
şunturile intracardiace, hipervolemie, întoarcere venoasă crescută etc.); - scăderea contractilităţii şi/sau
eficienţei contracţiei, în ischemie miocardică,
inflamaţii, cardiomiopatii, dilataţii excesive, infarctul miocardic); - perturbări ale umplerii cordului: alterări
ale miocardului cu scăderea complianţei acestuia (boli infiltrative, fibroză, hipertrofie), ale endocardului
(fibroelastoză) sau ale pericardului (epanşamente pericardice, fibroză cu sau fară calcificări). Umplerea
deficitară mai poate fi în: tumori intracardiace, trombi intracardiaci, stenoze ale orificiilor venoase sau
atrioventriculare sau funcţional, consecutiv tahicardiilor cu frecvenţă foarte mare, în care apare o scurtare
severă a diastolei.
Patogeneza. Mecanismul principal al insuficienţei cardiace il constituie alterarea
performanţei cardiace, determinată de 4 factori: presarcina, contractilitatea, postsarcina şi
frecvenţa cardiacă.
Presarcina este reprezentată de volumul şi presiunea telediastolică (perioada de la sfârşitul
diastolei ventriculare şi corespunde sistolei atriale), şi depinde de întoarcerea venoasă, de
volumul sangvin total, de distribuţia acestuia etc. Presarcina este crescută în special în
cardiopatiile cu suprasolicitare de volum, în condiţiile creşterii întoarcerii venoase (efort,
sarcină, febră, hipoxie, hipertiroidism, ş.a.), a volumului sangvin total (sarcină, hiperhidratare)
sau a volumului de sânge în compartimentul intratoracic (poziţia culcată, tonus venos crescut).
Creşterea presiunii intratoracice (pneumotorax) sau intrapericardice (tamponada cardiacă) şi
absenţa contracţiei atriale (fibrilaţia atrială) alterează performanţa cardiacă prin perturbarea umplerii
ventriculare.
Contractilitatea
este
proprietatea
miocardului,
independentă
de
volumul
sarcinii,
determinată de structura celulelor şi de procesele bioenergetice de la nivelul miocardului.
Contractilitatea este influenţată de activitatea simpatică şi este modificată de afecţiunile
miocardului, de scăderea masei contractile (infarct miocardic), de factori inotropi (glicozizi,
simpaticomimetice) sau de depresori (hipoxie, acidoză, propranolol, chinidină, etc). În IC
intervine adesea, pe lângă scăderea funcţiei contractile şi alterarea funcţiei de relaxare
(diastolică). Funcţia diastolică este perturbată în cardiomiopatiile restrictive, în hipertrofia sau
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în ischemia miocardică precum şi secundar administrării unor medicamente (blocanţii de calciu).
Postsarcina este reprezentată de presiunea sistolică intraventriculară din timpul ejecţiei şi
este dată de tensiunea din peretele ventricular, de volumul sangvin pe care îl conţine la începutul
sistolei şi de rezistenţa periferică. Postsarcina este crescută în cardiopatiile cu suprasolicitare de
presiune şi în toate condiţiile care evoluează cu rezistenţă periferică crescută.
Frecvenţa cardiacă are un rol important în adaptarea debitului cardiac, reglarea ei fiind în
mod deosebit influenţată de activitatea simpatică. Condiţiile care modifică frecvenţa cardiacă
şi/sau împiedică adaptarea acesteia la suprasolicitări, determină fie bradicardie (bloc
atrioventricular complet, hipotiroidism) fie tahicardie (hipertiroidism, febră) în final având loc
scăderea performanţei cardiace.
Tulburările hemodinamice, în stadiile incipiente ale IC apar numai la efort, ulterior şi în repaus:
1. debitul cardiac este de cele mai multe ori scăzut („IC cu debit scăzut”), dar poate
fi şi crescut („IC cu debit crescut”) în stările patologice în care există fie o postsarcină
scăzută, fie un hiper- metabolism (hipertiroidism, hipovitaminoza Bi, anemii, fistulă arterio-venoasă, ş.a.).
2. presiunea de umplere ventriculară este crescută din stadiile incipiente ale IC.
3. presiunea venoasă creşte retrograd faţă de ventriculul afectat, interesând circulaţia
pulmonară în insuficienţa cordului stâng şi circulaţia sistemică în insuficienţa cordului
drept.
La
creşterea
presiunii
venoase
contribuie
şi
activitatea
simpatică.
Diferenţa de oxigen arteriovenoasă creşte ca urmare a extracţiei mai pronunţate a O2 de
către ţesuturile slab perfuzate, favorizată de scăderea afinităţii hemoglobinei faţă de O2, de
încetinirea circulaţiei şi acidoză.
Retenţia de apă şi sodiu se datorează în special scăderii fluxului sangvin la nivel renal ca o
consecinţă a scăderii debitului cardiac. Vasoconstricţia renală, mediată de simpatic, produce o
redistribuire a fluxului renal din corticală către nefronii juxtamedulari, secreţie crescută de
renină şi modificarea sistemului renină - angiotensină - aldosteron. Aldosteronul creşte resorbţia
tubulară de sodiu. In mod secundar mai pot interveni: hormonul antidiuretic hipofizar, hormonul
3 natriuretic atrial, endotelinele, prostaglandinele sintetizate de rinichi (E2, F2a).
Retenţia de apă şi sodiu este iniţial un mecanism compensator, deoarece creşte volumul
sanguin şi umplerea diastolică. Creşterea volumului sangvin şi creşterea presiunii hidrostatice
din capilare duce însă la apariţia edemelor.
Edemul pulmonar acut, de origine cardiacă este datorat creşterii presiunii capilare pulmonare peste 30 mm
Hg - la om (N. 10-12 mm Hg).
Scăderea
presiunii
oncotice
(hipoalbuminemii),
alterarea
membranei
alveolo-capilare
(infecţii, toxice, substanţe vasoactive, ş.a.) şi insuficienţa drenajului limfatic pot favoriza
apariţia edemului pulmonar de origine cardiacă.
Astfel, din punct de vedere patogenetic, IC rezultă din acţiunea unor factori variaţi asupra
unuia sau mai multor factori ai debitului cardiac (contractilitate, presarcină, postsarcină,
frecvenţă cardiacă) tinzând să ducă la scăderea acestuia. Ca urmare, sunt activate sisteme
compensatorii centrale şi periferice care vizează menţinerea echilibrului circulator. Acesta se
realizează prin modificarea structurală şi funcţională a pompei cardiace (hipertrofie, dilataţie),
tendinţa de mărire a volemiei (retenţia hidrosalină) şi adaptarea circulaţiei periferice
(redistribuirea debitului). La modificările enumerate mai sus se adaugă adaptări metabolice
tisulare (creşterea extracţiei de O2, metabolism anaerob). Reacţiile adaptative sunt determinate, mai ales cele
sistemice,
de
un
complex
de
modificări
neurohormonale.
Tabloul
clinic
şi
particularităţile terapeutice depind de raportul acestor factori declanşatori şi compensatori în
diferitele forme de insuficienţă cardiacă.
ŞOCUL
Tabloul clinic
Toate tipurile de şoc se încadrează într-un tipar clinic ceea ce presupune o notabilă
identitate simptomatologică, indiferent de specie. Astfel, şocul presupune o înrăutăţire a stării generale a
animalului (acesta având de cele mai multe ori o afecţiune patologică în prealabil, afecţiune ce a degenerat
în
şoc),
de
obicei
o
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stare depresivă, care uneori cum ar fi cazul colicilor, poate induce în eroare, lăsând să se
presupună o calmare a animalului.
În evoluţie, starea depresivă ajunge până la pierderea conştientei (de unde confuziile cu
sincopa) sau se continuă cu o stare comatoasă, întreruptă, în cazul hipoxiei, de perioade de
agitaţie.
Temperatura tegumentelor şi cea internă este scăzută, cu excepţia şocului septic şi termic
în care aceasta este crescută.
Mucoasele aparente oferă, alături de puls, indicii esenţiale pentru recunoaşterea şocului.
Astfel, mucoasele devin cenuşii-albe, eventual cianotice (dar nu ca în insuficienţa respiratorie),
în funcţie de starea evolutivă a şocului, aspectul fiind de „mucoase murdare”. Excepţie constituie şocul
hemoragic, în care mucoasele devin de culoare albă-cenuşiegălbuie. Este posibil (rar) ca pe mucoase să apară
mici
hemoragii,
cu
tendinţă
la
confluare,
aceasta indicând fie o stare hemoragipară primară, fie coagulopatia de consum, caracteristică
şocului.
Mucoasele aparente furnizează date importante în ceea ce priveşte starea microcirculaţie, prin evaluarea
timpului de umplere capilar (presarea timp de 2 sec. a mucoasei). În mod normal
anemia locală dispare în 2-4 secunde).
La nivelul extremităţilor sau a zonelor declive abdominale, tegumentele devin violacee,
îşi pierd elasticitatea şi pot apărea transpiraţii reci. Pulsul este filiform şi aritmie iar tensiunea arterială
scăzută. Cordul este tahicardic, frecvent aritmie la ascultaţie decelându-se sufluri funcţionale.
Alte semne clinice sunt: tahipnee, oligurie şi anurie.
Diagnosticul. Tahicardia, tahisfigmia, scăderea rapidă a amplitudinii şi tensiunii pulsului,
culoarea cenuşiu-cianotică, „murdară” a mucoaselor aparente, eventual cianoza tegumentelor,
prelungirea timpului de umplere capilar, deteriorarea stării generale a pacientului, eventual identificarea unor
stări sau leziuni şocogene, permit stabilirea diagnosticului pozitiv fără riscuri de confuzie.Examenele de
laborator exprimă hipoxia şi tulburările metabolice generalizate: scăderea PaO2, acidoză, creşterea acidului
lactic,
hipercoagulabilitate,
hiperazotemie,
hiperbilirubinemie,
hiperglicemie, hiperlipemie şi tulburări electrolitice.
Prognosticul este grav.
Profilaxia constă din prevenirea factorilor care pot induce şoc prin intensitate şi durată.

BOLILE VENELOR (flebitele)
SINDROMUL VENEI CAVE POSTERIOARE LA BOVINE Sindromul venei cave posterioare este un
sindrom respirator şi anume tromboembolismul arterial şi are ca punct de plecare o tromboflebită septică a
venei cave abdominale. Aproape toate cazurile au fost diagnosticate la femelele în vârstă de 1 la 8 ani.
Etiopatogeneza. Punctul de plecare este o tromboflebită septică a venei cave posterioare, provocate de
abcese hepatice învecinate (hepatita purulentă). Consecutiv tromboflebitei, se produc embolii septice
arteriale pulmonare cu trombarterită consecutivă, de unde pneumonia cronică purulentă şi formarea de abcese
pulmonare multiple. Leziunile arteriale pulmonare determină hipertensiune pulmonară, formarea de
anevrisme, ruptura acestora cu hemoptizie consecutivă. Se cunosc două forme clinice: sindromul respirator,
cu tromboembolie arterială pulmonară, formare de anevrisme, ruptura acestora şi hemoptizie; distensia
abdominală, manifestată cu hepatomegalie şi ascită (coexistând însă cu leziuni ale arterelor pulmonare şi
simptome respiratorii). Moartea subită precedată de hemoptizie este un simptom oricând posibil.
Tabloul clinic. Anamneza relevă îmbolnăvirea, mai des cu simptome respiratorii, cu 3 la 120 de zile înainte
de consultaţie, mai rar cu pleurodinie intensă. La examenul obiectiv se constată simptome necaracteristice:
tahipnee, uneori febră. Există trei simptome caracteristice: a) anemia, mucoase palide, sufluri cardiace
consecutiv anemiei, hematocritul sub 22%; b) hemoptizie, uneori masivă, toate obiectele din jurul animalului
fiind stropite de sânge; c) raluri umede generalizate uşor de recunoscut la ascultaţia toracelui. Uneori se mai
poate constata pleurodinie, hepatomegalie şi melenă. Rarele cazuri care supravieţuiesc evoluează spre IC
dreaptă
cordul
pulmonar
cronic.
Diagnosticul se stabileşte pe baza triadei clinice: hemoptizie, anemie şi raluri umede la ascultaţia
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pulmonului. Trebuie avută în vedere că o hemoptizie uşoară se întâlneşte şi în endocardita tricuspidiană (mai
rar), respectiv în penetrarea pulmonilor de către corpii străini din reţea, în care lipsesc ralurile generalizate,
iar în ultimul caz apare durerea diafragmatică intensă.
Evoluţie şi prognostic. Din momentul diagnosticării moartea poate surveni în 1-32 de zile, fie prin
hemoptizie masivă, fie prin hemoptizii repetate. Prognosticul este defavorabil. Nu există terapie.
5.2.2. Afecţiunile venei jugulare Jugulara este vena cea mai importantă a gâtului şi rănirea ei pune rapid în
pericol viaţa animalului. Această venă este mai frecvent afectată la bovine, cabaline şi ovine şi mai rar la
animalele de companie (câine şi pisică).
Etiologia. Plăgile de la nivelul gâtului, dar mai frecvent consecutiv injecţiilor intravenoase şi perivenoase cu
soluţii hipertone.
Tabloul clinic: se constată abcese sau plăgi la nivelul jgheabului jugular, în cazul plăgilor tăiate apare
hemoragia cu sânge venos. Prezenţa sângelui arterial pune în discuţie şi afectarea arterei carotide, situate
într-un plan profund faţă de jugulară. Consecutiv hemoragiei masive apare şocul hipovolemic. în cazul
abceselor de la acest nivel, germenii patogeni pot ajunge pe cale sanguină la nivelul cordului drept unde pot
determina apariţia endocarditei bacteriene.
Diagnosticul este uşor de stabilit pe baza semnelor clinice.
Profilaxia. În cazul injectării cu soluţii hipertone perivenos (frecvent soluţii de calciu) se recomandă
injectarea perivenoasă, în jurul locului de puncţie venoasă, a unei soluţii de procaină la care se adaugă
penicilină.
Tratamentul este chirurgical. în cazul abceselor, acestea se deschid şi se efectuează toaleta locală. în cazul
plăgilor prin înţepare se aplică o sutură încolăcită aplicată la piele sau ligatura laterală a venei cu catgut fin.
în cazul plăgilor venoase se aplică fie o sutură laterală fie, în cazul plăgilor masive, se secţionează şi se
ligaturează fiecare capăt al venei, mai întâi capătul periferic, apoi cel central.
FLEBITA UTERO-OVARIANĂ
Afecţiune relativ frecventă la vaci, de obicei confundată cu paraplegiile postpartum, cu care se şi poate
asocia.
Etiopatogeneză. Parturiţiile distocice, care se soldează cu traumatizări ale ţesuturilor adiacente, ca şi
infecţiile puerperale, reprezintă modalităţile prin care boala se produce. Această flebită se instituie la circa o
săptămână postpartum. Inflamaţia acută a venelor uteroovariene este caracterizată prin dureri extrem de vii,
care impun animalului adoptarea decubitului, de unde confuziile frecvente cu paraplegiile postpartum. Cum
adesea leziunile vasculare au caracterul unor tromboflebite, sunt posibile ulterior, metastazări septice
pulmonare,
cardiace,
renale
etc.,
care
evoluează
cu
simptomatologia
proprie.
Simptomatologie. Animalele nu părăsesc decubitul, exprimând durerea printr-un facies crispat şi prin
gemete. Aceste manifestări pot lipsi, animalele adoptând poziţia zisă de „febră vituleră”, cu capul întors spre
trunchi. Alte semne clinice: febra, hipotonia prestomacelor, sensibilitate abdominală difuză; senzoriul şi
reflexele nealterate constituie criterii importante de diagnostic diferenţial în cadrul sindromului vaci culcate.
La examenul transrectal se percep vasele afectate extrem de sensibile şi dure.
Diagnosticul clinic este dificil de stabilit datorită asemănării cu: hipo-calcemia postpartum (care apare la +/96 de ore post-partum, stare de depresie şi lipsa de manifestări dureroase); cu
cetonemia (incidenţa maximă la 3-4 săptămâni postpartum, senzoriul este deprimat şi se evidenţiază
cetonuria); cu desmorexiile care pot însoţi distociile şi cu care flebita uteroovariană se poate asocia.
Prognosticul este grav.
Tratamentul. Se recomandă terapie antiinfecţioasă. Administrarea calciului nu influenţează evoluţia clinică,
dar constituie un criteriu de diagnostic diferenţial. Trebuie totodată să se prevină apariţia plăgilor decubitale.
PATOLOGIA ERITRONULUI
Eritrocitoza (Policitemia) Eritrocitoza reprezintă o creştere a masei eritrocitare circulante, în clinica curentă
diagnosticul stabilindu-se pe baza creşterii hematocritului peste limita normală speciei şi rasei (ex. rasa
Greyhound
poate
avea
hematocritul
normal
de
peste
70%).
Etiopatogemeza. Din punct de vedere patogenetic eritrocitoza poate fi relativă şi absolută, în acest ultim
caz, policitemia putând fi primară (policitemia vera) sau secundară. Eritrocitoza relativă se observă în cazul
deshidratării, moment când pierderile lichidiene determină o creştere a hematocritului. Eritrocitoza absolută
este urmarea creşterii secreţiei de eritropoietină. Eritrocitoza primară (policitemia vera) este urmarea
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proliferării de celule roşii independent de nivelul eritropoietinei, această formă de policitemie fiind
considerată o boală mieloproliferativă. Eritrocitoza secundară este urmarea creşterii secreţiei de
eritropoietină la nivel renal (ortotopică) sau extrarenală (heterotopică) şi se întâlneşte în: boli renale (tumori)
şi hipoxie tisulară. Hipoxia tisulară este urmarea: creşterii animalelor la altitudini mari de peste 1800 metri;
insuficienţei respiratorii cronice, şunt intracardiac (dreapta spre stânga), carboxihemoglobinemia (intoxicaţia
cu CO). La câine, eritrocitoza secundară poate fi urmarea hiperadrenocorticismului iar la pisică
hipertiroidismului,
în
ambele
situaţii,
afecţiunea
fiind
rar
întâlnită.
Tabloul clinic depinde de boala primară, policitemia putându-se manifesta prin: tulburări de comportament,
lipotimie, crize paroxistice de strănut ca urmare a creşterii vâscozităţii sângelui la nivelul mucoasei nazale,
polidipsie, poliurie. Semnele clinice se instalează gradual până la atingerea pragului critic (hematocritul de
peste 70-80%). La examenul fizic se observă mucoase de culoare roşie aprinsă cu peteşii; prezenţa de mase
dure la palparea rinichilor, Splenomegalie, prezenţa de mase (tumori) în alte părţi ale organismului (tumori
extrarenale). Diagnosticul de certitudine se stabileşte pe baza semnelor clinice şi a prezenţei bolii primare
(boli renale, cardiorespiratorii cronice, creşterea la altitudini etc.) şi se confirmă hematologic. La examenul
hematologic se observă hemoconcentraţie (creşterea hematocritului) cu prezenţa de eritrocite de dimensiuni
reduse (fier insuficient pentru producţia crescută de eritrocite).
Prognosticul este favorabil în cazul policitemiei vera, tratamentul putând prelungi viaţa mai
2 bine de 2 ani (animalele de companie). În cazul eritrocitozei secundare, prognosticul depinde de boala
primară.
Tratamentul constă într-o primă fază din flebocenteză: 20 ml/kg la câine; 60 ml de sânge/pisică; 2-4
litri/animal de fermă (la 2-3 zile). Flebocenteză se execută încet pentru a evita hipotensiunea arterială şi se
repetă la câteva zile. Datorită faptului că flebocenteză nu se poate repeta de prea multe ori (risc carenţă în
fier) se poate administra ca şi în cazul omului, hidroxiuree: 30 mg/kg p.o. la 24 ore timp de 7-10 zile, după
care doza scade gradul, aceasta administrându-se cu intermitenţe în funcţie de starea clinică a pacientului
(câine, pisică). Alături de tratamentul simptomatic se caută să se trateze cauza, în situaţia eritrocitozei
secundare.
ANEMIILE (etiopatogeneza generală) Anemia este un sindrom caracterizat prin scăderea numărului de
eritrocite şi/sau a cantităţii de hemoglobină ca urmare a pierderii, distrugerii sau diminuării producerii de
celule roşii. Clasificarea anemiilor: I. Anemii regenerative: a) posthemoragice; b) hemolitice. II. Anemii
aregenerative: a) carenţiale; b) anemii consecutive ineficienţei măduvei hematogene. În funcţie de raportul
dintre conţinutul de hemoglobină şi numărul de eritrocite, anemiile se împart în: normocrome, hipercrome şi
hipocrome.
Etiologia anemiei este complexă, cauzele acţionând prin 3 mecanisme: pierderi de sânge (acute sau cronice);
hemoliză; producerea inadecvată de eritrocite.
Pierderile de sânge se întâlnesc în: ulcere gastro-intestinale, parazitism intestinal, ectoparaziţi, carcinom
gastric; purpura hemoragică (ecvină), trombo- citopenie imună, coagulare intravasculară diseminată (CID),
intoxicaţii cu warfarină, hemofilie A sau alte deficienţe congenitale ale factorilor de coagulare, micoza
pungilor
guturale
(ecvine),
rupturi
viscerale,
traumatisme
externe.
Hemoliza poate fi cauzată de: anemia infecţioasă ecvină, babesioză, infecţii cu clostridium, leptospiroză,
anaplasmoză sau paratuberculoză (rumegătoare), anemie hemolitică autoimună, intoxicaţiile cu apă, cupru
(ovine), arţar roşu, ceapă, transfuzii de sânge cu grupe sangvine incompatibile ş.a.
Producerea inadecvată de elemente figurate apare în: hipoplazia măduvei osoase, purpură
3 hemoragică (ecvine), ehrlichioză, limfosarcoam, pneumonii şi pleurite cronice, abcese cronice abdominale,
leucemie, insuficienţă renală cronică, radiotoxicitate, anemie aplastică idiopatică, carenţe în vitaminele B12,
Bc, C (primate şi cobai), fier, cupru ş.a..
Tabloul clinic. Anemia se defineşte prin scăderea hematocritului, a hemoglobinei sau a numărului de
eritrocite. În cazul interpretării acestor valori trebuie avute în vedere valorile normale nu numai ale speciei
ci şi ale rasei. Astfel, la câinii din rasa Greyhound, valorile Ht, a Hb sau a numărului de eritrocite sunt în
mod fiziologic superioare speciei pe când la pui sau la femelele gestante, valorile normale sunt la limita
inferioară speciei. Semnele clinice depind de gradul anemiei, de durata acesteia (acută sau cronică) şi de
cauza anemiei. În anemia acută se observă: mucoase alb-sidefii sau pale, tahicardie-tahipnee, puls filiform
sau din contră, pocnitor şi hipotensiune arterială. Anemia hemoragică poate fi urmarea pierderilor masive de
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sânge externe sau interne. În a doua situaţie, alături de pierderile interne de sânge (rapturi vasculare, viscerale
sau coagulopatii) o situaţie aparte o constituie şocul traumatic în care apare centralizarea circulaţiei —
acumularea de sânge în zona traumatizată cu golirea patului vascular sistemic. În anemia hemolitică masivă,
mucoasele apar icterice. În cazul anemiilor cronice, procesul evolutiv permite ajustarea patului vascular,
pacientul prezentând oboseală la eforturi reduse - dispnee, abatere, letargie, sincope, pică (în special la pisică)
şi anorexie. La examenul fizic se poate decela: culoarea pală a mucoaselor, tahicardie, splenomegalie şi/sau
sufluri cardiace. În funcţie de cauze se mai observă: slăbire avansată (cancer, carenţe cronice), fracturi
(posttraumatic), infecţii diverse (PIF, leucemie felină, infecţii cronice), hematurie, prezenţa de sânge în fecale
etc. La animalele mari pe lângă semnele descrise se mai pot observa: aritmii cardiace, ileus, diminuarea
contracţiilor
ruminale
şi
colici.
Diagnosticul clinic este uşor de stabilit confirmarea realizându-se prin examenul hematologic: hematocrit,
hemoglobină, numărul de eritrocite sau indicii eritrocitari: VEM (volumul eritrocitar mediu), HEM
(hemoglobina eritrocitară medie) sau CHEM (concentraţia eritrocitară medie). În cazul anemiei, mai dificil
este de stabilit etiologia sindromului, în acest caz fiind utilă o anamneză cât mai completă şi examene
paraclinice complexe (ecografii, radiografii, examene biochimice, hematologice ş.a.). Anamneza este utilă
pentru
orientarea
diagnosticului
etiologic:
- observarea fecalelor dure şi de culoare neagră (hemoragie diges-tivă superioară) sau roşie (hemoragie la
nivelul
porţiunii
terminale
a
tubului
digestiv);
- deparazitările efectuate - paraziţii intestinali pot cauza pierderi reduse de sânge dar în timp determină
carenţă de fier;
- prezenţa infestaţiilor masive de purici sau căpuşe pot induce o carenţă de fier. în plus, căpuşele sunt gazde
intermediare pentru babesii;
- diagnosticul unor afecţiuni care determină anemie: Ehrlichioza, babesioza, imunodeficienţa sau leucemia
felină, anemia infecţioasă ecvină;
- efectuarea de deratizări - posibilitatea ingestiei de cumarinice etc.
- administrarea recentă de medicamente care pot determina anemie: acetaminophen, anticonvulsivante,
antiinflamatorii nesteroidiene, barbitu- rice, citostatice, cloramfenicol, cimetidină, griseofulvină, levamisol,
metionină, metronidazol, peniciline şi cefalosporine, fenotiazine, vitamina K, zinc.
Examenele paraclinice:
Radiografia poate decela prezenţa corpilor străini (metalici), aceştia putând fie cauza hemoragii oculte, fie
putând constitui o sursă de zinc.
Ecografia este utilă pentru diagnosticul tumorilor abdominale sau a splenomegaliei şi/sau hepatomegaliei.
În acest caz, la animalele de companie, anemia poate fi însoţită de hepatomegalie, splenomegalie şi/sau
limfadenopatii: limfoame, leucemii acute, mastocitom, micoplasmoză, ehrlichioză, hipoplazie a măduvei
osoase, anemie hemolitică imună.
Examenele hematologice sunt necesare atât pentru confirmarea anemiei cât şi pentru diagnosticul tipului şi
cauzei
anemiei;
dintre
examenele
hematologice
enumerăm:
1. Hematocritul reprezintă masa de eritrocite dintr-un volum de sânge, valorile exprimându-se procentual.
La pisică şi câine, se clasifică gradul anemiei în funcţie de valoarea hematocritului. Anemie severă: sub 14%
la pisică şi sub 18% la câine. Anemie moderată: între 15 şi 19% la pisică şi 18 şi 29% la câine Anemie uşoară:
între 20 şi 24% la pisică şi 30 şi 36% la câine. Valorile normale sunt: 30-45% la pisică şi 37-55% la câine.
2. VEM - volumul eritrocitar mediu = hematocritul /numărul de eritrocite (mil./microlitri) x 10 Creşterea
VEM indică o macrocitoză iar scăderea o microcitoză. Macrocitoza se observă în: procese regenerative,
infecţii cu FIV sau FeLV (pisică), diseritropoieză (defect de formare a eritrocitelor la nivelul măduvei
osoase). Microcitoză - carenţă în fier, şunt portosistemic, eritrocitoză (policitemie).
3. HEM— hemoglobina eritrocitară medie = HB (g/dl)/nr. eritrocite x 10 Creşterea HEM - policromazie =
creşterea numărului de reticulocite (eritrocite imature) în sângele periferic sau prezenţa unei hemolize.
Scăderea
HEM
hipocromazie
carenţă
în
fier.
Patologia leucocitelor Leucocitele sunt celule nucleate care în funcţie de morfologia nucleului se clasifică
în polimorfonucleare şi mononucleare. Leucocitele polimorfonucleare (sau segmentate) sunt: neutrofilele,
eozinofîlele şi bazofilele. Leucocitele mononucleare (nesegmentate sau agranulocite) sunt: limfocitele şi
monocitele (figura 62). Modificarea numărului leucocitelor determină leucocitoză (creşterea numărului total
al leucocitelor) sau leucopenie (reducerea leucocitelor). Leucocitoză poate fi fiziologică (nou-născuţi,
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sarcină) sau patologică (boli infecţioase şi inflamatorii, leucemie, tumori). Leucopenia se poate întâlni atât
fiziologic (animalele în vârstă, stările post-patologice) cât şi patologic (boli infecţioase, afectarea măduvei
osoase). Aprecierea numărului de leucocite se face prin numărarea microscopică a celulelor albe şi raportarea
la valorile specifice speciei şi rasei, dar o mare importanţă o are şi leucograma, aceasta reflectând proporţia
fiecărei serii celulare (tabelul 16).
PATOLOGIA LEUCOCITELOR Leucocitele sunt celule nucleate care în funcţie de morfologia nucleului
se clasifică în polimorfonucleare şi mononucleare. Leucocitele polimorfonucleare (sau segmentate) sunt:
neutrofilele, eozinofîlele şi bazofilele. Leucocitele mononucleare (nesegmentate sau agranulocite) sunt:
limfocitele şi monocitele (figura 62). Modificarea numărului leucocitelor determină leucocitoză (creşterea
numărului total al leucocitelor) sau leucopenie (reducerea leucocitelor). Leucocitoză poate fi fiziologică
(nou-născuţi, sarcină) sau patologică (boli infecţioase şi inflamatorii, leucemie, tumori). Leucopenia se poate
întâlni atât fiziologic (animalele în vârstă, stările post-patologice) cât şi patologic (boli infecţioase, afectarea
măduvei osoase). Aprecierea numărului de leucocite se face prin numărarea microscopică a celulelor albe şi
raportarea la valorile specifice speciei şi rasei, dar o mare importanţă o are şi leucograma, aceasta reflectând
proporţia fiecărei serii celulare (tabelul 16).
Tratamentul este specific bolii primare. In plus se vor administra anti- infecţioase (antibiotice, sulfamide)
în cazul neutrofiliei şi stimulente nespecifice (proteinoterapie, vitaminoterapie, implant de os, ACTH sau
corticosteroizi) în cazul neutropeniei. în cazuri severe se poate administra litium carbonat (10 mg/kg p.o. la
12 ore - câine) cu monitorizarea leucogramei şi a funcţiei renale. Atenţie! la pisică litium este toxic (82).
Eozinofilele sunt celule cu diametrul de 10-15 (im, prezintă nucleu bilobat şi granulaţii eozinofilice
intracitoplasmatic (roz - coloraţia panoptică M.G.G.). Eozinofilele prezintă o activitate bactericidă mai
redusă decât neutrofilele, funcţia principală fiind aceea de distrugere a paraziţilor prin acţiune citotoxică.
Eozinopenia este definită ca o scădere a numărului de eozinofile circulante şi este urmarea afectării măduvei
osoase,
a
stresului
sau
a
administrării
excesive
de
corticosteroizi
(81).
Eozinofilia reprezintă o creştere absolută (nu numai procentuală) a numărului de eozinofile circulante şi apare
în: boli parazitare, alergii, boli infiltrative eozinofilice (granulomul eozinofilic, astmul bronşic felin,
gastroenterita/colita eozinofilică) (86, 99), boli infecţioase: virale respiratorii, Panleucopenia felină,
Peritonită infecţioasă felină, procese supurative, neoplazii, diverse: traumatisme tisulare, cardiomiopatii,
insuficienţă renală, hipertiroidism, estru, sindromul urologic felin ş.a. Tabloul clinic, evoluţia şi prognosticul
corespund bolii primare. Tratamentul este etiologic şi simptomatic: corticosteroizi, cytosine arabino- side,
ciclofosfamidă
în
cazul
eozinofiliei
(82).
Bazofilele sunt leucocite cu diametrul de 10-15 finişi prezintă un nucleu reniform şi granulaţii mari
metacromatice care acoperă citoplasma şi nucleul. Funcţiile bazofilelor sunt: fagocitoza (acţiune mai redusă
decât a neutrofilelor), degranularea cu eliberarea la exteriorul celulei a numeroşi mediatori cu rol în
patogenia/diagnosticul
unor
afecţiuni
alergice
şi
funcţie
chemotactică pentru neutrofile şi eozinofile.
Scăderea bazofilelor are un rol minor în clinică (45, 82) şi se observă în: stres, reacţii de hipersensibilitate,
în
urma
administrării
corticosteroizilor,
în
sarcină
şi
hipertiroidism.
Bazofilia reprezintă o creştere a numărului total de bazofile şi însoţeşte eozinofilia.
3 Cauzele bazofiliei sunt: afecţiunile caracterizate prin creşteri ale Ig E (dirofilarioza); boli inflamatorii
digestive, respiratorii sau cutanate; boli mieloproliferative: mielofibroză, Policitemia vera, leucemie cronică
mielogenă; anemie hemolitică; infecţii virale; neoplasme; hipertiroidism, creşteri ale ■estrogenilor ş.a
Monocitele sunt celule cu nucleu mare (nesegmentat cu aspect reniform), citoplasmă „fumurie” şi granulaţii
fine, azurofile. Rolul monocitelor (sistemul monocito-macrofagic): apărare-fagocitoză; iniţierea şi
modularea răspunsului imun; fagocitoza elementelor figurate ale sângelui la nivelul splinei, măduvei şi
ficatului;
funcţie
secretorie
şi
de
modulare
a
reacţiei
inflamatorie.
Monocitopenia are un rol redus în clinica curentă (45, 82) observându-se în: anemia aplastică (aplazie
medulară) sau după administrarea de gluco- corticoizi.
Monocitoza apare ca urmare a infecţiilor bacteriene, virale sau parazitare; bolilor inflamatorii intestinale,
neoplasme, leucemie monocitară, limfoame, mielom multiplu, convalescenţă după boli infecţioase acute.
Diagnosticul,
evoluţia,
prognosticul
şi
tratamentul
corespund
bolii
primare.
Limfocitele sunt celule mici, mijlocii sau mari în funcţie de gradul de maturare. Acestea prezintă un nucleu
mare, rotund şi citoplasmă redusă de culoare bleu. Limfocitele sunt de 3 tipuri: limfocite B - produc anticorpi;
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limfocite T cu rol în medierea răspunsului imun celular intervenind în citoliza celulelor infectate cu agenţi
patogeni şi în citoliza celulelor neoplazice. Limfocitele T pot fi de tip T citotoxic şi T helper (limfocite
reglatoare); limfocite Natural Killer (NK Cells) - atacă celulele canceroase şi cele infectate cu viruşi.
Limfocitopenia se observă în cursul afecţiunilor care evoluează cu creşterea corticosteroizilor endogeni, în
afecţiunile manifestate cu pierderea de limfa (chilotorax, limfangiectazie), în depresia măduvei hematogene
precum
şi
în
unele
manifestări
nervoase
(ex.
Myastenia
gravis).
Limfocitoza se întâlneşte în: ehrlichioza cronică, postvaccinal (limfocite mari cu citoplasmă bleu închis),
hipoadrenocorticism la câine (boala Adison), leucemia limfocitară cronică; în hipertiroidism, splenomegalie,
stadiul acut ale infecţiilor virale. La animalele tinere apare o limfocitoză relativă (creşterea numărului în
cadrul leucogramei) fiziologică.
EXAMINAREA SÂNGELUI
Sângele reprezintă o varietate a ţesutului conjunctiv alcătuit dintr-o substanţă fundamentală lichidă (plasma)
şi celulele sangvine. Celulele sangvine sunt: celule roşii sau eritrocite; celule albe sau leucocite; trombocite.
În funcţie de structura nucleului, leucocitele pot fi: granulocite (neutrofile, eozinofile şi bazofile) şi
agranulocite (limfocite şi monocite). Dacă după recoltare sângele a fost lăsat să coaguleze, lichidul care se
separă de coagul se numeşte ser. Examinarea sângelui se face din punct de vedere fizic, chimic, microscopic
şi serologic. În funcţie de frecvenţa utilizării acestora, examenele hematologice se pot grupa în:
- teste de triaj: aprecierea culorii sângelui şi a plasmei sau a serului; timpul de sângerare, timpul de coagulare,
dozarea hemoglobinei, determinarea VSH (viteza de sedimentare a hematiilor) ş.a.
- determinări speciale: volemia, densitatea şi vâscozitatea sângelui, numărătoarea celulelor roşii şi albe,
examene biochimice sanguine şi examinarea organelor hematoformatoare. Datorită faptului că sângele irigă
tot organismul, examinarea acestuia este util în vederea stabilirii stării de sănătate sau de boală a fiecărui
organ în parte. Astfel, examenul biochimic este util în vederea examinării ficatului, a rinichiului, sistemului
endocrin ş.a. De aceea examenele sanguine specifice fiecărui organ în parte va fi tratat separat pe organe, în
capitolul de faţă tratându-se strict examenul sângelui în ceea ce priveşte patologia sanguină: studiul
elementelor figurate; mielograma; studiul hemostazei.
ARTERITELE ȘI TROMBOEMBOLIILE ARTERIALE
ARTERITELE.
Arteritele
reprezintă
o
inflamaţie
a
pereţilor
arteriali.
Etiologia este reprezentată de: agenţi biotici: virali; bacterieni (septicemii, endocardite
infecţioase); ricketsii (Rocky Mountain spotted fever, Ehrlichioza); Paraziţi: Dirofilaria immitis,
Angiostrongylus vasorum, Schistosoma sp.; boli imune: Lupus eritemtos sistemic, poliarterita nodosa,
hipersensibilizare stafilo- cocică; arterite induse medicamentos: procainamida, trimetoprin/sulfadiazin;
sulfasalazin.
Inflamaţia acută a arterelor, soldată cu infiltraţia limfo-histiocitară a pereţilor acestora
provoacă, pe lângă unele consecinţe locale proprii tuturor infla- maţiilor acute: tumefacţie, durere,
congestie şi o serie de tulburări trofice ale ţesuturilor deservite, putând merge până la gangrena.
Tabloul clinic. Arteritele se pot manifesta separat, dar cel mai adesea evoluează în cadrul unor leziuni
sistemice în care este afectată şi componenta vasculară. In acest sens datorită afectării
hemodinamicii vasculare se înregistrează hipotermie localizată, ischemie, dispariţia pulsului
arterial în aval şi durerea extremă la palpaţie sau exprimată funcţional (şchiopături). Apariţia cangrenei
consecutive poate sugera o arteriopatie, nefiind totuşi un simptom caracteristic. în
general însă, arteritele prezintă o simptomatologie redusă.
Diagnosticul pozitiv de arterită acută, în absenţa unor simptome decelabile şi în condiţiile
asocierii cu o boală generală este extrem de dificil
Evoluţia acută poate determina cangrena locală. Persistenţa condiţiilor care au determinat
arterita, asociată şi cu eventualul exces de mineralocorticoizi provoacă fibrozarea peretelui arterial
şi cronicizarea.
Prognosticul este dependent de cauza primară; în cazul cangrenelor devine defavorabil.
Tratamentul general trebuie să fie etiotrop, cel local vizând combaterea inflamaţiei şi
ameliorarea irigaţiei.
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TROMBOZELE ŞI EMBOLIILE ARTERIALE
Etiopatogeneza. Trombozele sau emboliile arteriale sunt consecinţe ale unor leziuni
endoteliale, constând din formarea unor coaguli intravasculari care obliterează parţial sau integral
lumenul vascular. Desprinderea unor asemenea coaguli şi vehicularea lor, uneori la distanţă mare
de sediul iniţial, duce la obstruarea vaselor mai mult sau mai puţin importante, aflate în direcţia fluxului
sangvin: emboliile. Localizarea trombusurilor este mai frecventă la principalele bifurcaţii arteriale.Leziunile
endarterei
la
care
se
adaugă
reducerea
fluxului
sangvin
şi
hipercoagulabilitatea
sangvină, se soldează cu apariţia unui trombus. Cele mai frecvente cauze sunt: traumatismele
externe, endocarditele septice, acţiunea paraziţilor endovasculari, diferite manopere iatrogene,
distociile, intervenţiile chirurgicale majore . Emboliile constau nu numai în porţiunile de trombus localizate
de la nivelul trombozelor arteriale ci pot fi reprezentate şi de fragmente de ţesuturi, infectate sau nu, primele
determinândmetastaze.
Localizarea lor poate fi extrem de diferită: endocard, vasele coronariene, bifurcaţia
aortei (va fi descrisă separat), pulmoni, rinichi, encefal.
Trombozele şi emboliile acţionează prin tulburarea irigaţiei ţesuturilor deservite, fie datorită
obstruării unor vase fără ca funcţia acestora să fie suplinită de circulaţia colaterală, fie datorită
spasmelor vasculare declanşate pe cale neurovegetativă. în ambele cazuri, consecinţa este identică,
în sensul apariţiei ischemiei cu urmările ei. Emboliile septice determină însămânţarea organelor
ţintă cu dezvoltarea unor metastaze care au propria lor fiziopatologie şi simptomatologie.
Tabloul clinic. Clinic se observă (rareori) dispariţia pulsului înapoia trombozei. Simptomele
funcţionale se manifestă diferit, după sediul obstrucţiei vasculare, după gradul în care circulaţia colaterală
suplineşte
vasul
afectat
şi
după
solicitarea
funcţională
a
teritoriului
deservit.
Tromboza arterei pulmonare se traduce prin dispnee intensă, mergând până la axfisie.
Tromboza arterei femurale se manifestă identic, dar este afectat doar un membru. Emboliile provoacă
manifestări
extrem
de
variabile,
în
funcţie
de
localizarea
lor:
crize
vasculare abdominale cu diaree cronică, ictus apopletic, infarcte în diverse organe, dispnee de
diverse
grade
cu
sau
fară
hemoptizie
şi
uneori
moartea
prin
sincopă.
Morfopatologic se observă deformări ale vaselor (în cazul trombozelor) şi prezenţa la
secţiune a trombusului aderent la peretele vascular. Acest trombus poate fl parietal sau obliterant.
în cazul emboliilor, se observă leziuni caracteristice a organelor deservite de vasul embolizat: hemoragii,
infarcte, necroze sau chiar cangrene.
Diagnosticul este mai uşor de pus în cazul trombozei aortei terminale pe baza
simptomatologiei. în acest caz trebuie realizat diagnosticul diferenţial faţă de paraplegiile (nu evoluează
paroxistic la efort) din miopatia mioglobinurică (în care urina are culoarea drojdiei de
bere şi ameliorarea nu survine de regulă după repaus)
Evoluţia şi prognosticul. Evoluţia lungă în cazul trombozelor duce la complicaţii organice incurabile.
Emboliile
evoluează
rapid,
în
funcţiile
de
ţesuturile
pe
care
le
afectează.
Prognosticul este rezervat.
Tratamentul este greu de realizat. Se poate administra gluconat de sodiu sol. 20% foarte
lent (timp de peste 2 ore) la cai, în doză de 1200 ml. (Atenţie! pot apărea efecte adverse neplăcute,
ex. ataxie, transpiraţii).
TROMBOEMBOLISMUL AORTEI TERMINALE
Etiopatogeneza. Ostiile trunchiurilor arteriale care iau naştere din aorta abdominală pot fi
sediul unor procese oclusive de natură trombotică. Simpto- mele depind de teritoriul irigat de artera
obstruată.
Obstrucţia aortei terminale se produce fie sub formă acută (embolia aortei terminale) fie sub
forma unei obstrucţii progresive cunoscută şi sub denumirea de sindrom Leriche (frecvent la cabaline).
Forma acută se întâlneşte mai frecvent la pisici şi mai rar la alte specii (câine, cabaline), fiind
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urmarea obstrucţiei cu un trombus pornit cel mai adesea de la nivelul atriului stâng. Tromboembolismul
aortei terminale este diagnosticat mai ales la pisicile în jurul vârstei de 7 ani,
fiind afectaţi mai des motanii (63%-75%).
Cauza cea mai frecventă este un trombus format într-un atriu stâng mult dilatat (mai ales în
urma fibrilaţiei atriale). Alte cauze sunt: hipertiroidismul, neoplaziile, ş.a.. Trombusul poate migra
până
la
terminarea
aortei
unde
determină
ocluzia
acesteia
(trombus
călăreţ).
Alături se simptomatologia specifică poate coexista şi semnele produse de obstrucţii aortice
şi la alte nivele (brahiale, viscerale, cerebrale).
Tabloul clinic. Episodul apare brusc, la pacienţi cu o boală cardiacă diagnosticată, la care
se observă: dispnee, stare depresivă, hipotermie, zgomotele cardiace estompate, sufluri cardiace,
zgomote de galop, aritmii. Membrele pelvine (parapareză) sunt reci iar la palparea arterei femurale, pulsul
este absent.
Prognosticul este rezervat spre grav, rata de supravieţuire fiind de 37% timp de 11,5 luni.
Profilaxia constă dintr-un tratament corect al bolii cardiace de bază, la care se adaugă profilactic
antiagregante plachetare - aspirină (5 mg/pisică la 72 de ore).
Tratamentul. Medicamentos se administrează: heparină (iniţial 100-200 U/kg i.v., urmat de administrarea
s.c.
a
50-100
U/kg
s.c.
la
6-8
ore);
vasodilatatoare
arteriale
(hydralazină,
acepromazină (0,10-0,30 mg/kg i.m., s.c., 8-12 ore); fibrinolitice (streptokinază - 90.000 UI timp
de 30 minute, urmate de 45.000 Ui/oră timp de 3-6 ore - pisică). Concomitent se aplică un
tratament simptomatic (tratament antiaritmic, tratament şocului etc.) şi se monitorizează funcţia renală,
cordul (ECG), temperatura rectală (la fiecare 2-4 ore).
Chirurgical se realizează embolectomia (aortotomie prin laparatomie) până la 8-12 ore de la debut.
Forma cronică a fost descrisă mai ales la cabaline, etiologia fiind incertă.
Tabloul clinic. Sunt afectaţi mai ales masculii tineri cu performanţe sportive. Afecţiunea se
instalează în câteva săptămâni sau luni, întâlnindu-se tulburări locomotorii la nivelul trenului
posterior: mers nesigur, laminită, dureri puternice apărute brusc, mai ales după eforturi, mers rigid.
Membrele pelvine sunt reci, la palpare lipsind pulsul; simptomele sunt mai evidente după efort; de
multe ori, după 15 minute de repaus, simptomele se remit, animalul apărând clinic sănătos.
Diagnosticul clinic se completează cu un examen transrectal atent - palparea aortei terminale.
Tratamentul este de multe ori ineficace (v. tratamentul formei acute), caii menţinându-se
la eforturi mici până se dezvoltă o circulaţie colaterală.

BOLILE APARATULUI URINAR
NEFROPATII INFLAMATORII
Neutrofilele au un diametru de 10-15 |xm, prezintă nucleu polilobat (formele tinere prezintă nucleu
„ondulat”), citoplasmă roz pal şi granulaţii intracitoplasmatice neutrofilice (violete în coloraţia MayGrunwald-Giemsa). Rolul principal al neutrofilelor este cel al apărării („prima linie de apărare”). Alte funcţii:
secreţia de interleukine, prostaglandine şi transcobalamină (globu- lină care transportă vitamina B12).
Neutropenia constă din reducerea numărului total de neutrofile circulante ca urmare a distrugerii acestora
sau a scăderii producerii de neutrofile.
Etiologia: infecţii bacteriene şi virale (virusul leucemiei feline, virusul imunodeficienţei feline,
parvovirusul); şoc endotoxic, „hipersplenism”, în afectarea măduvei hematogene (radiaţii, substanţe toxice
sau medicamente) ş.a.
Neutrofilia reprezintă creşterea numărului de neutrofile mature din circulaţia sangvină fară creşterea
neutrofilelor imature. Creşterea neutrofilelor imature (peste 300/]nL) semnifică o neutrofilie cu deplasarea
benzii spre stânga şi sugerează o inflamaţie acută. Deplasarea benzii seriei neutrofilice spre stânga poate fi
de tip regenerativ sau degenerativ. în prima situaţie numărul formelor tinere nu depăşeşte numărul formelor
adulte, pe când în a doua situaţie, numărul neutrofilelor tinere este cu mult mai mare decât celulele mature
(numărul celulelor mature poate fi normal, crescut sau scăzut) (82). Forma degenerativă semnifică o boală
agresivă-toxică: piotorax, peritonită septică, bronhopneumonie purulentă, piometru, pielonefrită ş.a.
Etiologia neutrofiliei: creşteri fiziologice: stress (eliberare de cortico- steroizi), efort fizic,
2 accese - atacuri de frică, excitaţii puternice, fătarea, ş.a.; infecţii acute; leziuni/inflamaţii tisulare: infarct
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miocardic, arsuri, traumatisme musculare; afecţiuni metabolice: uremie, cetoacidoză, insuficienţă renală
acută; tulburări mieloproliferative: Policitemia vera, leucemie mielocitică, cancer; diverse cauze: anemie
hemolitică, hemoragii acute, splenectomie; medicamente: corticosteroizi, beta-agonişti (albuterol,
metaproterenol,
terbutaline
ş.a.),
litium.
Tabloul clinic nu este concludent, pacientul prezentând semnele bolii primare (58).
Prognosticul şi evoluţia depinde de cauza primară.
NEFRITA ACUTĂ SUPURATIVĂ
PIELITA ȘI PIELONEFRITA
Pielita reprezintă inflamaţia bazinetului renal, iar pielonefrita este inflamaţia bazmetului şi a rinichiului.
Procesul inflamator poate cuprinde tot rinichiul, acesta transformîndu-se intr-o colecţie purulentã
(pionefrită). Pielita şi pielonefrita se întîlnesc, în ordinea frecventei, la taurine, bubaline, suine, ovine,
cabaline, cu incidenţă mai mare la femele.
Etiopatogeneza.Pielita şi pielonefrita pot fi determinate de microbi cu tropism renal (Corynebccterium
renale, B.pyelonephritidis, B.nephritidis-ovis, B.nephritidis-equi) precum şi de o florã polimicrobiană
(strepto-coci, stafilococi, diplococi, piocianici, colibacili,salmonele). Numeroase cercetări experimentale au
demonstrat patogenitatea lui Corynebacterium renale pentru țesutul renal, dar şi pentru uretră şi vezica
urinară. La taurine, boala poate îmbrăca aspect enzootic, fiind favorizată de raţii hiperprotidice. Dealtfel,
dismetaboliile în general, dieficienţele nutriționale, frigul, surmenajul şi alţi factori stressanţi favorizează
apariţia infecţiei, aceasta se realizează cel mai.frecvent pe cale ascendentã, de la nivelul căilor urinare. Este
de reţinut că orice încetinire a eliminării urinii de la nivelul rinichiului şi pînă la extremitatea uretrei creează
posibilitatea înmulțirii germenilor microbieni și a producerii infecţiei. La femelele gestante infecţia se poate
produce consecutiv stazei urinare, determi-nată de compresiunea ureterelor prin uterul gestant. Infecţiile
vezicale şi puerperale, cateterismele repetate, calculii vezicali sau de la nivelul bazinetului, uretritele,
prostatitele, acrobustitele, calculii uretrali etc. pot produce infecţii ale bazinetului şi rinichiului.
Infectia se mai poate realiza şi pe cale descendentă, prin bacteriemii cu punct de plecare de la nivelul
proceselor septice cu localizări diterite. Astfel, pleuritele, bronhopneumoniile, endomiocarditele,
pericarditele, peritonitele, ornfalitele şi omfaloflebitele la tineret, nefritele, precum și alte procese septice,
pot să se complice cu pielita şi pielonefrita.
Calea directă este mai rar întîlnită ; pielita şi pieloneîrita apar astfel consecutiv iritaţiilor locale prin calculi,
paraziti (Eustrongylu. gigas) sau larve de strongili. Procesele supurative din apropierea rinichilor pot duce,
de asemenea, la apariţia pielonefritei.
Modificări morfopatologice.Leziunile pot fi uni- sau bilaterale. Rinichii sînt mănţi în volum la
rumegãtoare, putînd să ajungă la 5-6 kg ; capsula renală apare îngroşată şi aderentă în cele mai numeroase
cazuri. Culoarea rinichiului este Palidã-gălbuie sau cu aspect bălţat, datorită focarelor purulente în dreptul
cărora consistenţa este fluctuantă. Bazinetul este mărit în volum, îngroșat, conținînd un bogat exsudat
mucomembranos, purulent, cu coaguli de sînge, puroi condensat sau concreţiuni fosfatice. Mucoasa
bazinetului prezintă hemoragii sau ulceraţii, unele destul de profunde. Papilele renale au culoare roşie intensă
şi prezintă ulceraţii. Uretenele, cu îngroşări din loc în loc, au pereţii îngroşaţi (diametrul de 1-3 cm),
prezentînd aceleaşi leziuni hemoragice şi acelaşi conţinut ca şi bazinetul. În vezica urinară se pot evidentia
leziuni asemănătoare. Cînd inflamatia este unilaterală, întreg rinichiul poate fi transformat intr-o masă de
puroi. Pe secţiune, rinichiul prezintă focare purulente de diferite dimensiuni. In formele cronice se constată
focare de scleroză, in mijlocul cărora se evidenţiază mase purulente sau depozite diferite. Histopatologic, se
evidenţiază în prima fază focare purulente de dimensiuni reduse, iar in fazele avansate „topiri“ întinse ale
tesutului renal şi proliferarea conjunctivă delimitantă.
Simptomatologie.Pielita evoluează discret, semnele urinare fiind acelea care atrag atenţia şi constînd în
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uşoară turbiditate, cu sediment în cantitate variabilă şi conţinînd leucocite.
În pielaneƒrită simptomele sînt variabile, în funcţie de gravitatea şi întinderea leziunilor renale, precum şi
de aspectul evolutiv. De multe ori, mai ales la rumegătoare, parezia prestomacelor, vaginitele, metritele, ca
şi cistitele trebuie analizate şi prin prisma unei eventuale pielonefrite. Pielonefrita poate fi acută, subacută şi
cronică.
Pielonefrita a c u t ă evoluează cu semne generale evidente: apare febră de tip intermitent sau remitent, la
taurine hipertermia putind să lipsească ; apetitul este diminuat sau abolit, se instalează parezia prestamacelor,
producțiile scad (mai ales producţia de lapte), animalele slăbesc rapid, pulsul şi respiraţia sînt accelerate.
Tulburările senzitive sînt intense: animalele prezintă colică, cifozã, deplasarea este greoaie, mersul vaccilant,
in unele cazuri producinduse falsă paraplegie. Uneori, la inspecţie, se observă bombarea în regiunea
superioară a flancurilor. La palpaţia în unghiul costo-vertebral se înregistrează durere, iar la palpaţia
rinichilor se constată mărirea în volum a acestora, precum şi a bazinetului, cu senzaţie de fluctuaţie. Ureterele
pot fi palpate cu uşurinţă, fiind indurate, îngroșate, cu nodozităţi (moniliforme). Durerea locală este extrem
de intensă. Palpaţia internă determină tenesme puternice, animalele elimînînd o urină tulbure, cu aspect
hemoragic (striuri sau coaguli), coaguli de fibrină sau de puroi. Semnele funcţionale urinare sînt variabile,
depinzînd de eventuala participare a vezicii urinare. Astfel, polakiuria şi stranguria demonstrează participarea
vezicii urinare (cistita). Cantitatea de urină scade; aceasta are miros amoniacal, aspect tulbure sau roșcat
spre brun, conţine iniţial un sediment redus cantitativ, iar în faze mai avansate mai abundent, cu coaguli de
sînge şi fibrinã. Hematuria se observă cu mai multă uşurinţă decît celelalte semne, urina avînd nuanţe diferite
ale culori în funcţie de gradul hemolizei. În sedimentul urinar se mai constată leucocite, hematii, celule
bazinetale, ureterale sau de la nivelul vezici urinare. microbi intracelulari și liberi. În unele situaţii, explorți
transrectală nu permite identificarea modificărilor mai sus citate, mai ales în sadiile incipiente. La femele se
constată uneori scurgeri vaginale mucopurulente, congestive și necroze ale vaginului, mai ales în jurul
deschiderii meatului urinar.
La examenul sîngelui se evidențiază leucocitoză cu neutrofilie de intensități diferite.
Pielonefrita
s u b a c u t ă și c r o n i c ă evaluiază cu simptomatologie atipică, predominînd parezia prestomacelor, semne
de vaginită, metrită sau cistită și slabire progresivă. Semnele urinare sînt importante și trebuie reținute:
tulburarea intermitentă a urinii, în sedimentul urinar constatîndu-se neutrofile și hematii.
Diagnosticul. Se pune cu ușurință în pilonefrita acută, pe baza modificărilor de ordin general , de formă și
volum ale rinichilor și ureterelor, pe sensibilitatea crescută renală și pe baza modificarilor urinare, în mod
deosebit piuria şi hematuria. Un element important pentru diagnostic îl constituie tenesmele intense în timpul
şi după efectuarea explorației trans-rectale şi eliminarea de urină hemoragică, tulbure, cu coaguli de fibrină
şi puroi. Diagnosticul se pune cu dificultate dacă lipsește piuria (adesea intermitenta), iar modificările renale
şi ureterale sînt şterse, Predominînd semnele cistitei. Prezenţa piuriei, alături de semnele cistitei, pledează
pentru pielonefrită. Este de reținut faptul că, în perioadele cînd piuria dispare, starea generală a animalelor
se
înrăutațește,
apărînd
semnele
toxiemiei
și
slăbirea
rapidă.
Diagnosticul diferențial Se face faţă de nefrita purulentă, în care sedimentul urinar este redus şi lipsesc
modificările de volum renal. Cistita hemoragica se diferentiaza prin hematurie terminala, iar cea purulentă
prin aspectul relativ clar al urinii, cu toate că există piurie. Diagnosticul diferential trebuie facut şi faţă de
litiaza renală, în care cristaluria fără piurie și examenul radiologie ajută la precizarea diagnosticului.
Evoliția. este determinată de etiologie şi de suprafaţa renală scoasă din funcţiune. În pietoneƒrita bilaterală
evoluţia este acută, de 1-2 saptămîni, boala terminîndu-se de multe ori cu moartea. În pielaneƒrita unilaterală
(sau în pielită) evoluţia poate îmbrăca aspectul subacut şi cronic, de mai multe luni, instalîndu-se slăbirea,
anemia, încetarea definitiva a secreției lactate la femelele lactante şi intoxicatia uremică. Moartea se produce
şi
prin
complicatiile
piosepticemice.
Prognosticul. este rezervat în pielită și grav in pilonefrită ; se precizează adesea după ce s-au produs
88

suficiente modificari morfologice la nivelul bazinetului, rinichiului şi căilor urinare. Valoarea economică a
animalelor se depreciazã mult.
Profilaxia. se realizează prin tratarea corectă a afecţiunilor puerpetale, a vaginitelor, metritelor, cistitelor şi
a tuturor afecţiunilor supurative. Aceste măsuri se completează prin asigurarea unui regim alimentar
echilibrat în principalele substanţe nutritive, a unor adaposturi confortabile și a unei exploatări raționale a
animalelor.
Tratamentul. igieno-dieti, în ansablul, nu diferă de cel al nefropatiilor în general. Medicamentos se
administrează antibiotice și chimioterapice pe durată de cel puţin 10-14 zile, după efectuarea antibiogramei.
Se recomandă ,stimulente generale, ale activităţii cardiace, diuretice antihemoragice. Tratamentul se aplică
de fapt la animalele de mare valoare zootehnica, întrucît se constată frecvent recidive după întreruperea
tratamentului, motiv pentru care, la animale destinateconsumului, se recomandă sacrificarea. La animalele
mici, în cazul pilonefritei unilaterare se poate efectua nefrectomia.
NEFROPATII DEGENERATIVE
NEFROZA AMILOIDĂ (AMILOIDOZA RENALĂ)
Se caracteriziază prin depunerea în pereții arteriolelor glomerulare, în ghemul glomerular și, mai rar, la
nivelul membranelor bazale ale tubilor uriniferi, a unui metabolit cu acțiune patologică, numit amiloid care,
după fixarea cu rușu de Congo, dă o fluorescență verzuie.
Etiopatogeneză amiloidoza renală apare la animalele cu focare supurative cronice, cu procese tumorale, la
cele cu infecție tuberculoasă, cu parazitoze și toxicoze subclinice, la puii hrăniți cu rații hiperprotidice, la
animalele producătoare de seruri (mai ales la cal). În situațiile amintite mai sus se realiziază o stimulare
antigenică prelungită de ordin imunopatologic (Lapras și col., 1972), care produce o perturbare în sinteza
proteinelor, mai ales a imunoglobulinelor, de către plasmocite și alte celule din sistemul reticuloendotelial
(SRE). Consecutiv acestor perturbări în sinteza proteinelor, apare complexul mucopolizaharid-proteinic, care
se depune în arteriolele glomerulare, în ghemul glomerular și la nivelul membranelor bazale ale tubilor
uriniferi, ducînd la o creștere a permeabilității capilare. Datorită acestor modificări apare proteinuria. Cum
substanța nou apărută are și o acțiune mecanică, se produc degenerări tisulare urmate de înlocuirea treptată
a elementelor degenerate prin scleroză. Depunerea amiloidului are loc și la nivelul altor organe, amiloidoza
renală putînd să evolueze și cu amiloidoza hepatică, splenică etc.
Modificări morfopatologice rinichii sînt măriți în volum, de culoare gălbuie, cu consistență similară unui
bloc de ciară. Pe secțiune, corticala are un aspect slăninos. La microscopul electronic se constată că amiloidul
se depune între endoteliul capilar și fibrele de colagen mezangiale și în citoplasma elementelor endoteliale
(Clark, 1969). În amiloidoza medulară, în tubii uriniferi, amiloidul se depozitiază între renoepitelii și
membranele bazale și proeminînd în țesutul conjunctiv intertubular. Amiloidoza renală poate fi și corticală.
Leziunile pot interesa, de asemenea, ficatul și splina.
Simptomatologie animalele bolnave prezintă slăbire progresivă, diaree și semne de astenie. În regiunile
declive apar edeme. Se mai constată poliurie, urina conținînd albumină în cantitate mare (20-30%).
Sedimentul urinar este redus cantitativ și constă din cilindrii hialii. La examenul biochimic al singelui se
evidențiază hipoproteinemie, inversarea indicelui serinoglobulinic și, uneori, scăderea calciului.
Diagnosticul se pune pe baza poliuriei, albumunuriei, cilindrilor hialini și a testului cu roșu de Congo,
considerat specific pentru amiloidoză. Roșul de Congo se administriază pe cale i.v., în doză de 0,08 g/kg
corp, soluție de 1%. Se recoltiază sîngele după o oră, pe un anticoagulant, se centrifughiază și se examiniază
plasma. La animalele bolnave plasma are o culoare galbenă-citrină, semn că substanța administrată s-a fixat
de amiloid, în timp ce la animalele sănătoase plasma este de culoare roșie, revenind la aspectul normal doar
după cîteva ore.
Evoluția este cronică, boala progresînd pînă la cahexie.
Prognosticul este grav.
Profilaxia se realiziază prin tratarea corectă a tuturor afecțiunilor supurative sau infecțioase, alături de
asigurarea unor rații echilibrate protidic, vitaminic și mineral.
Tratamentul nu duce la vindecare, motiv pentru care animalele ,,comestibile,, se sacrifică.
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NEFROZA GRĂSOASĂ
Se întâlnește cel mai frecvent la animale și se caracteriziază prin infiltrația și degenerescența groasă a
epiteliului tubilor uriniferi.
Etiologie-nefroza grăsoasă este rezultatul acțiuni agenților toxici atît de natură endogenă, cît și exogenă.
Procesele supurative cu evoluție cronică (fistula greabănului, supurații cu localizări diferite) acționiază prin
toxinele care apoi se resorb, producînd leziuni degenerative renale. Regimurile alimentare hiperprotidice, ca
și cele hipoprotidice crează premise pentru apariția nefrozei grăsoase. Enterotoxemiile produce prin rații
hiperprotidice sînt însoțite și de tulburări renale. Păscutul pe pășuni intens fertilizate, în care iarba crește
luxuriant, poate, mai ales la cai și la mei, să determine tulburări degenerative hepatice și renale. Nefroza
grăsoasă mai poate să însoțiască atît starea de îngrășare, cît și starea de slăbire. Existența distrofiei grase în
sindromul de slăbire demonstriază transformarea albumineei celulare în grăsimi și nu depunerea grăsimii în
alte părți. La pisică, spre deosebire de celelalte animale, se întălnește în mod normal o încărcare cu excluzii
grăsoase a celulelor epiteliului renal.
Modificări morfopatologice rinichii sunt măriți în volum și de culoare gălbuie. Pe secțiune se constată
diferențierea netă a corticalei față de medulară, ultima fiind de obicei congestionată. Microscopic, se
evidențiază inițial fine picături lipidice, în vecinătatea polului bazal al epiteliului renal; Pe măsură ce aceste
picături cresc, ele migriază spre polul apical pe care-l străbat, formînd în lumenul tubilor cilindrii adipoși.
Simptomatologia animalele bolnave prezintă tulburări de apetit, slăbesc progresiv, sînt astenice, iar
producțiile se reduc. În regiunile declive pot să apară edeme discrete. Se constată poliurie, albuminurie
redusă, lipidurie și cilindrurie grăsoasă. La examenul sîngelui se evidențiază hiperlipemie, reducerea
proteinelor plasmatice. Cu inversarea raportului serinoglobulinic.
Diagnosticul se pune pe baza existenței în urină a cilindrilor adipoși, nefroza grăsoasă deosebindu-se astfel
de celelalte nefroze în care apar poliuria și albuminuria.
Evoluția este de obicei cronică.
Prognosticul este rezervat.
Tratamentul dă rezultate dacă se aplică în stediile incipiente și constă din înlăturarea focarului cauzal și în
combaterea dinsfuncțiilor renale. Pentru prevenirea nefritelor, se administriază antibiotice și chimioterapice
în doze uzuale.
RETENTIA ȘI INCONTINENȚA URINARĂ
1. Retentia urinară
Reprezintă acumularea urinei în vezica urinară datorită imposibilităţii de evacuare.
Etiopatogenia. În funcţie de cauze, retenţia urinară poate fi de natură mecanică, spastică şi
paralitică.
Retenţia mecanică are drept cauze: calculi, tumori, coaguli de sânge şi fibrină, cicatrici
stenozante, paraziţi angajaţi pe uretră, boli ale prostatei la masculi, balanopostite, modificări de
poziţie ale vezicii urinare (flexiune în partea dorsală şi posterioară, hernie perineală), invaginaţia
vezicii în vagin la femele.
Retenţia spastică este consecinţa contracturii gâtului vezicii urinare, ca urmare a stării de simpaticotonie:
colici, tetanii, cistite, inclusiv secundare urolitiazei, uretrite, peritonite, discopatii. Retenţia paralitică poate
fi: a) neurogenă - paralizia cozii de cal, sindromul medular total în
faza de debut, paralizia nervilor periferici cu distribuţie vezicală şi b) miogenă - modificări
anatomice şi funcţionale ale peretelui vezical în cistite profunde, scleroză vezicală.
Tabloul clinic se manifestă prin oligurie, strangurie, apoi imposibilitatea urinării (semnul
principal), colică, semierecţie la masculi, încercări repetate de urinare (tenesme), uneori pulsaţii ale uretrei
(la masculi) la nivelul curburii ischiatice sau distensiuni ale uretrei până la nivelul
unde se produce ocluzia sau obstrucţia.
În retenţia mecanică, la animalele mici volumul abdomenului poate fi mărit, sensibil şi
tensionat, iar vezica urinară este destinsă în mod exagerat, de consistenţă şi sensibilitate crescută.
Prin exploraţia transrectală la animale mari se poate de asemenea palpa vezica destinsă,
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dureroasă. Adesea, retenţia mecanică se complică cu ruptura vezicii urinare, situaţie în care vezica nu
se poate palpa, pereţii devin flaşti, colica dispare, dar starea generală a animalului se înrăutăţeşte
progresiv, instalându-se colapsul şi intoxicaţia uremică. În acest caz, prin paracenteză se
prelevează lichid urinos, hemoragie.În retenţia spastică, vezica urinară este moderat destinsă, iar cantitatea
de urină acumulată este mică şi se elimină după un masaj al gâtului acesteia.
În retenţia paralitică, distensia vezicii este variabilă iar eliminarea urinei se face proporţional cu
compresiunea exercitată asupra acesteia. În cazul sclerozei vezicale, eliminarea urinei se face
spontan, la mişcarea bruscă a animalului.
Diagnosticul pozitiv se stabileşte pe baza semnelor clinice, funcţionale şi pe baza datelor
obţinute prin palpaţie, cateterism, examen ecografic şi radiologie; diagnosticul etiologic necesită
investigaţii
ample.
Evoluţia este acută în cazul retenţiilor urinare mecanice şi spasmodice, sfârşind, fie prin
vindecare, fie prin ruptura vezicii urinare şi moarte datorită uremiei. Retenţia paralitică poate
evolua acut, subacut şi cronic, de multe ori putându-se complica cu cistită.
Prognosticul este favorabil în retenţia spasmodică şi rezervat sau grav, în cea mecanică şi
paralitică.
Tratamentul are drept scop evacuarea urinei, fiind diferit în funcţie de tipul retenţiei urinare.
În retenţia mecanică, de preferat după administrarea miorelaxantelor (Combelen, Rompun,
Finadyne), se efectuează cateterismul şi respingerea retrogradă sub presiune cu ser fiziologic a corpului
obstruant.
Diagnosticul pozitiv se stabileşte pe baza semnelor clinice, funcţionale şi pe baza datelor
obţinute prin palpaţie, cateterism, examen ecografic şi radiologie în schimb diagnosticul etiologic
necesită
investigaţii
ample.
Evoluţia este acută în cazul retenţiilor urinare mecanice şi spasmodice, sfârşind, fie prin
vindecare, fie prin ruptura vezicii urinare şi moarte datorită uremiei. Retenţia paralitică poate
evolua acut, subacut şi cronic, de multe ori putându-se complica cu cistită.
Prognosticul este favorabil în retenţia spasmodică şi rezervat sau grav, în cea mecanică şi
paralitică.
Tratamentul are drept scop evacuarea urinei, fiind diferit în funcţie de tipul retenţiei urinare.
În retenţia mecanică, de preferat după administrarea miorelaxantelor (Combelen, Rompun,
Finadyne), se efectuează cateterismul şi respingerea retrogradă sub presiune cu ser fiziologic a corpului
obstruant.
În retenţia spastică se administrează spasmolitice, iar în cea paralitică se va recurge la nevrostenice: vitamina
B1, 1000-1200 mg la animalele mari, 100-200 mg la animalele mijlocii, 50-100 mg la câine, 25-100 mg la
pisică; vitamina B6, 30-60 mg la animalele mari, 20-30 mg la animalele mijlocii, 10-20 mg la animalele mici
şi
medicaţie
antiinfecţioasă
pentru
prevenirea
cistitelor.
Dacă vezica urinară este mult dilatată şi există pericolul ruperii ei, se poate face puncţie
vezicală prin traversul peretelui abdominal sau prin traversul rectului, evacuîndu-se urina. Dacă
vezica urinară se rupe se impune laparatomia, spălarea cavităţii abdominale cu ser fiziologic
călduţ, eventual înlăturarea cauzelor (tumori, calculi) şi sutura pereţilor vezicali.
Pentru animalele comestibile se recomandă dializa peritoneală cu ser fiziologic în mod
repetat până la dispariţia mirosului amoniacal şi apoi valorificarea prin abator.
INCONTINENȚA URINARĂ
Reprezintă urinarea involuntară, fără ca animalele să ia poziţia caracteristică de urinare şi fără participarea
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„presei abdominale“.
Etiopatogeneză.
Incontinența urinară este produsă în marea majoritate a cazurilor de paralizii medulare (mielite, mieloze,
hematomielie, hematorahis), de paralizii periferice, după cum poate să apară consecutiv infiltraţiilor de la
nivelul gîtului vezicii urinare sau al musculaturii detrusoare, după lezarea mucoasei de către calculi sau
prin procese inflamatorii. Obstrucţiile parţiale ale uretrei pot da, de asemenea, incontinenta urinară. La
cîinii de vînãtoare se întîlneşte o incontinenţă nocturna (intermitentã), datorită vagotoniei pelvine, iar la
căţele, datorită hipoestriniei. La aceştia, eliminarea urinei se face în timpul somnului sau în momentele cînd
animalele sînt foarte liniștite, fiind vorba de `contractura musculaturii detrusoare, deci de o incontinenţă
spastică.
Simptomatologie. Apar tulburări în
eliminarea urinii. În obstruările incomplete uretrale, sau în cazul infiltratelor de col sau vezică, aceasta se
face cu tenesme, sub formă de strangurie, incontinența fiind continuă şi incompletă. În paralizii vezicale
evacuarea urinii are loc fără durere, consecutiv compresiunilor sau schimbării bruşte a poziţiei,
incontinenta fiind intermitentă şi, de regulă, totală. În afara modului de evacuare a urinii, se mai întîlnesc şi
semne în legătură cu boala primară : semnele paraliziilor medulare, semnele inflamaţiilor vezicale etc. În
cazul obstrucţiilor parţiale ale uretrei, la palpaţia vezicii urinare se constată durere, vezica fiind în
permanenţă destinsă. La examenul trenului posterior se pot constata semnele dermatozei sau dermatitei,
produse prin acţiunea iritativă a urinei.
Diagnosticul. Se pune pe baza micţiunii
involuntare, continue sau intermitențe, parțiale sau totale, făcîndu-se deosebirea faţă de polachiurie și
retenția paralitică.
Evoluția. Poate fi acută sau cronică.
Prognosticul. Diferă, în funcţie de cauză : la animalele de talie mare,cu afecţluni mednlare, prognosticul
este grav şi rezervat la animalele detalie mijlocie și mica.
Tratamentul. Constă
în aplicarea de substanţe rubefiante, vezicante, „puncte de foc“ în regiunea lombară şi sacralã, alături de
medicația nevrostenică (stricnină, Vitamină B1) şi antibioterapie, pentru prevenirea infecțiilor. Totodată, se
tratează procesele inflamatorii și obstructive ale căilor urinare. La căţeii cu „ nicturie“ se recomandă seara
atropinizare, iar la cățele administrarea dietil-stilbestrollului. Afecțiunile cutanate se tratează simptomatic.

BOLILE VIZICII URINARE
CISTITELE
Sînt inflamații ale vezicii urinare si apar la toate speciile de animale,cu frecvența cea mai mare însă la
rumegătoare și carnivore. Din punct de vedere evolutiv, cistitele se împart în acute și cronice.
1. CISTITA ACUTĂ
Etiopatogeneză. Factorii determinanți ai cistitelor sînt diferiți microbi, ca: streptococi, stafilococi,
Pseudomonas sp., Proteus sp., E. coli, Coryne- bacterium sp., bacilul tuberculozei etc. Acțiunea acestor
factori este influențată de bolile organelor învecinate cu vezica biliară,de boli generale, precum și de factorii
stressanti. Calea pe care se realizează infecția vezicii urinare poate fi ascendentă,descendentă și
directă.Infecțiile vaginale,uretrale,iritațiile locale produse prin calculi sau paraziti (Capillaria, bilharzia),
cateterismul vezical executat greșit, procesele tumorale,retențiile urinare, infecțiile generale sau de tip
metastatic, pielita,pielonefrita, traumatismele, stările congestive din cursul intoxicatiilor exo- si endo- gene,
toxiinfectiile, frigul etc. sînt tot atîtea cauze care pot determina cistitele.
Modificarile morfopatologice
Sînt multiple, în funcție de natura procesului inflamator, deosebindu-se cistita:catarală, hemoragică,
purulentă(flegmanoasă),pseudomembranoasă,ulceroasă și gangrenoasă.În orice formă de cistită peretii
vezicii urinare sînt îngroșati și retractați. În cistita catarală predomină fenomenele descumative si dispare
luciul mucoasei,intervenind o exudație leucocitară.În cistita hemoragică se constată prezența
hemoragiilor,boala fiind mai fregvantă la carnivore.Cistita purulentă se manifestă cel mai fregvent prin forma
flegmonoasă,cu infiltrație leucocitară a tuturor straturilor vizicii,ducînd la îngroșarea acestora.Prezența
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falselor membrane a ulcerelor si a necrozelor se caracterizează cistita pseudomembranoasă, ulceroasă si
gangrenoasă.
Simptomatologie
În cistitele superficiale starea generală nu este influențată, semnele funcționale constînd din polakiurie,
turbiditatea urinii și mirosul amoniacal al acesteia. În cistitele profunde starea generală se modifică și apare
frecvent febră. Simptomatologia este, de regulă, foarte viu exprimată de animalele bolnave.Polakiuria
exteriorizează sensibilitatea adesea exagerată, a sfincterului vezical si este simptomul tipic, constant, in
cistită. Animalele bolnave iau frecvent pozitia de urinare,prezintă temezme și chiar colici.Poate,de
asemenea,să apară ștranguria sau chiar retentia urinară,produse prin obstrucția uretral. Aceste manifestări se
întîlnesc mai ales la masculi-bou,porc,cîine si cotoi-datorită prezenței ”S”-ului penian,la
rumegătoare,a”osului penian” la cîine și a diametrului foarte mic al uretrei la cotoi.Distensiile vezicii
urinare,consecutive retenției urinare,determină agravarea colicii.La palpația vezicii urinare se constată
îngroșarea pereților și creșterea sensibilității dureroase.Urina este tulbure,densă,cu mult mucus,uneori cu
puroi,sînge,false membrane,cu miros înțepător sau respingător.Cînd apare hematuria,aceasta este
terminală.Reacția urinei este în mod obișnuit alcalină.Albuminuria de filtrație apare în cantitate
mică.Sedimentul se depune rapid și în cantitate mare.La exmenul lui microscopic se constată
hematii,leucocite,săruri minerale,bacterii(atît libere cît și incluse în elemente sanguine sau epiteliale)și celule
epiteliale plate;caracteristice pentru cistită sînt celulele din stratul aldoilea al mucoasei vezicale,în formăde
molar sau rachetă.
Diagnosticul
Se precizează ținînd cont de durerea vezicală, polakiurie,hematuria terminal,albuminuria redusă și
evidentierea celulelor vezicale în sedimentul urinar. Se are în vedere, de asemenea, faptul că urina este
tulbure și sedimentează rapid,sedimentul acumulîndu-se în cantitate mare. Diagnosticul diferențial se face
cu pielita și pielonefrita, în care albuminuria este mai intensă, hematuria continuă și sînt prezente modificările
de volum ale bazinetului, rinichilor si ureterelor. Litiaza vezicală se diferențiază prin evidințierea
calculilor.Nefrita purulentă se deosebește prin tulburările de ordin general,sensibilitatea renală crescută,prin
variațiile privind turbiditatea urinei,febra de retenție și absența semnelor vizicale.Cistita acută trebuie să fie
diferențiată la female față de metritele purulente si hemoragice
Evoluția
Este de 1-2 săptămîni, survenind de cele mai multe ori vindecări. Procesul se poate insă croniciza, evoluînd
ca cistita cronică, sau se pot produce complicații în urma progresiunii inflamației în zonele învecinate. Astfel
apar pielita, pielonefrita, nefrita sau pericistita, consecutive cistitelor ulceroase sau flegmonoase, retenția
urinară, mai ales la masculi, chiar rupturi ale uretrei ori ale vezicii.
Prognosticul
Este favorabil in cistita catarală, rezervat in celelalte forme si grav în cistita gangrenoasă.În functie de sex,
prognosticul este mai grav la masculi fată de femele, datorită lungimii mai mari si diametrului mai redus al
uretrei, sau a existenței ,,s”-ului penian.
Profilaxia
Se asigură prin administrarea antiinfecțioaselor în intervențiile pe uretră sau dupa diverse solicitări la nivelul
vezicii urinare (retențiile urinare,cateterismele uretrale și vezicale,intervențiile în distocii) și prin înlăturarea
factorilor favorizanți.
Tratamentul
Igieno-dietetic se intervine prin hrănirea animalelor cu furaje de calitate,neiritante(verdeață și fînuri de
calitate superioară,morcovi,ceaiuri,lapte la animalele mici),lichidele asigurîndu-se la discreție.
Adăposturile trebuie să fie confortabile.Medicamentos,se combate durerea prin calmante de ordin
general,compresii calde în regiunea lombară sau împăturiri.Se administrează tonice generale și
cardiovasculare,întreținîndu-se
o
bună
diureză
prin
diuretice,soluții
fiziologice
glucozata,bicarbonate,clorosodice sau solutii ilectrolitice complexe(ionoser,lichid McSherry etc.).Infecția se
combate prin chimioterapie sau antibiotic,fiind utilă efectuarea,în prealabil,antibiogramei.Tratamentul
trebuie să dureze cel puțin 8-10 zile pentru a nu se crea rezistanța germenilor.În timpul tratamentului se
recomandă schimbarea pH-ului urinar, prin administrarea alternativă,timp de cite 3-4 zile,a medicației
alcaline(bicarbonate de sodiu)și acide(clorură de amoniu,fosfat mono-potasic în doză de 10-25 g/animal
93

mare,metionină).În cistitele hemoragice se adaugă medicația antihemoragică,iar în cele de natură parazitară
se aplică tratamentul antiparazitar.În cistitele calculoase se poate intervene și pe cale chirurgicală.
2 CISTITA CRONICĂ
Este determinată de diverse procese cornice locale(calculoza vezicală,tumorile vezicii urinare,paraziții
vezicali),iar la cîine și rumegătoarele mari și de tuberculoză.Fregvent,cistita cronică este continuarea
proceselor inflamatorii acute.Un loc aparte îl ocupă cistita cronică hemoragică a rumegătoarelor
mari(hematuria esențială),prezentă la subcapit.
Modificări morfopatologice.Pereții vezicii urinare sînt îngroșați pe suprafețe limitate sau în întregime.În
ansamblu,vezica urinară apare ca “o pară de cauciuc”cu consistență crescută,scleroasă.Mucoasa apare
cutată,uneori cu formațiuni polipoase sau chistice,alteori cu
hemoragii,ulcerații superficiale,depozite mucopurulente sau hemoragicopurulente.Gîtul vezicii urinare
prezintă pereții infiltrați,funcția de sfincter fiind redusă.
Simptomatologia.În cistita cronică,manifestările de ordin general lipsesc mult timp,mai ales dacă nu intervin
complicații la nivelul celorlalte segmente ale aparatului urinar.Durerea vezicală este mult atenuată.Semnul
funcțional mai important și în cistita cronică îl reprezintă polakiuria,care se datorește reducerii treptate a
elasticității pereților vezicali.Aceștia nu se mai pot destinde prea mult,urinarea apărînd astfel după
acumularea unei cantități mici de urină.În urma sclerozei gîtului vezicii urinare apare incontenență
urinară,aceasta eliminîndu-se la cele mai mici eforturi.Trenul posterior al animalelor prezintă leziuni de
dermatită,datorită acțiunii iritante a urinei.La explorația transrectală se constată că vezica urinară este de
volum mic,cu pereții îngroșați,duri sau scleroși,cu sensibilitate dureroasă mică sau absentă.Urina are un
aspect lăptos,filant,tulbure,miros amoniacal,reactie alcalină și sedimentează în repaus.Sedimentul este mai
redus
cantitativ
în
comparație
cu
cel
din
cistită
acută,dar
conține
aceleași
elemente:leucocite,hematii,bacteria,celule
vezicale
tipice,săruri
minerale(fosfați
amoniacomagnezieni).Hematuria este mai rar întîlnită,fiind terminală.
Diagnosticul se pune pe baza datelor funcționale,ale palpației și pe examenul urinii.Controlul rectal sau
taxisul extern la animalele mici este obligatoriu prin diagnostic.Sub raport etiologic,se impune controlul
alergic pentru tuberculoză.Diagnosticul diferențial se face cu pielonefrita cronică-afecțiune în care,prin
explorația transrectală,se descoperă modificările de volum la nivelul rinichiului și uretrelor,iar în sediment
lipsesc celulele vezicale tipice.În paralizia vezicală nu intervine polakiuria,iar pe lîngă semnele vezicale pot
fi prezente modificări la nivelul rectului,vulvei,regiunii periniale.
Evoluția este de luni de zile,adesea recidevantă,cu acutizări periodice.Complicațiile septice de la nivelul
celorlalte segmente ale aparatului urinar,ca și posibila retenție urinară scutează evoluția bolii.Animalele
slăbesc progresiv,pierzîndu-și valoare economică.
Prognosticul este rezervat sau grav.
Tratamentul nu diferă față de cel al cistitelor acute,însă eficiența lui este mică,motiv pentru care animalele
pentru carne se condiționează și livrează. Dacă nu s-a instalat scleroza vezicală,terapia iodurată,alături de
antibiotice și stimulente generale,poate da ameliorare clinică.În cistitele cronice neoplazice,la animalele mici
,se poate efectua cistectomia,uretrele fiind deschise în rect.
UROLITIAZA
Cunoscută și sub denumirea de calculoză urinară, litiaza sau sedimentoza urinară se caracterizeză prin
formarea la nivelul rinichilor, bazinetului sau vezicii urinare a calculilor urinari. Boala este prezentă la
rumegătoare, suine, carnivore, nurcile de fermă ș.a. întilnindu-se cu frecvența mai mare la masculi. La
berbecuții pusi la îngrașat, n mai redusa măsură la tineretul taurin supus ăngrașarii, urolitiaza poate îmbraca
o alură enzootică (U d a l l, 1958-1959 ; A d a m e ș t e a n u și col.,1969 ; С i o l o c a și col., 1972; R o s e
n b e r g e r și col,. 1970 ; D o g a r u , 1975).
Urolitiaza se îtâlneste mai ales în țările cu crștere intensivă a oilor,provocând pierderi însemnate. Se pare că
rasa Merinos este mai fregvent afectată.
Urolitiaza se poate prezenta sub forma unor grnule de dimensiuni mici (nisip urinar sau sedementoză) și
sub forma calculilor (calculoză). Prezența acestor formațiuni la nivelul căilor urinare determină atât tulburări
locale, căt și generale.
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Etiopatogeneză. Cu toate că urolitiza este studiată din anul 1844 ( S p o n e r), ridică și azi probleme în
privința aspectelor etiopatogenetice. Din observațiile de pâna acum reiese clar faptul că rațiile cu un conținut
crescut de siliciu, acid oxalic și fosfați sunt litiazogene. Astel, litiaza apare fregvent după hrănirea animalelor
cu cantități mari de tărâțe, uruială de porumb, sorg, semințe sau făină de bumbac, în general cu exces de
concentrate, colete de sfeclă sau ciperacee. B e n t t o (1956) mentionează, pentru ovine, o interdependența
între incidența urolitiazei și conținutul în siliciu al păunii sau canttatea de fosfor din concentrate. A d a m e
ș t e a n u si col. (1969) au stabilit un procent de înbolnăviri de 66% la mieii alimentațiicu rațiicnținând
0,26% fosfor și 73%la cei care au primit rații cu 0,33% fosfor. La meii cu rații litiazogene, P o l l și M i h a
i (1972) au găsit în sânge valori duble (față de martori) ale fosforului și magneziului, concomitent și cu o
eliminare urinară crescută (23,3 mg, față de 5,2 mg/100 ml). Este bine cunoscut faptul că la berbecuții din
îngrășătorii, hrăniți cu cantități mari de concentrate și fânuri puține ( adesea tocate), se produce un
dezichilibru al raportului de Ca/P în favoarea fosforului, apărând litiaza. F i e l d (1969) și G r o o k s h a n
k (1970) arată că, la oi, concentrația mare de ioni de fosfor este un fctor dominant în formarea de calciu
fosfatici, menționând, totodată, reducerea calculozei după introducerea în hrană a unor furaje care determină
o urină acidă. P a u l și C o ț o f a n (1979) au semnalat incidență crescută a urolitiazei la juninci din import,
careau beneficiat de concentrate la discreție.
Alături de furaje, inportanța deosebita o are apa de băut. Reuducerea cantitativă și calitatea proastă a apei
(N i c a și G h i l a, 1972), apele bogate în săruri alcalino-teroase sau mâloase sunt cauze ale urolitiazei. La
viței, W i h t i n d și col. (1958) menționează urolitiază în proporție de 80%, după cunsum de apă bogată in
siliciu.
Factorii predispozanți sunt extrem de numeroși: stabulația, sporirea concentratelor în rație și reducerea
fibroaselor (T a l o ș și col., 1971) prezența unor substanțe estrogene în iarbă (U d a l l și J e n s e n, 1958)
sau administrarea estrogenilor în scopul căstrării hormonale a tineretului la viței și mei, dublată de o
alimentație hiperfosforată. Estrogenii intervin predispozant, prin aceea că produc catar urogenital, odată cu
o cantitate mare de mucopolizaharide și lipsa hialuronidazei.
Toate procesele inflamatorii urinare (nefrite, cistie, pielite) și staza urinară favorizează producerea calculozei,
după cum un rol important îl are hipovitaminoza A și hipovitaminoza D. Sulfamidoterapia în doze mari și
prelungite, fără administrarea de bicarbonat de sodiu, poate fi o cauză a urolitiazei pentru porci si viței.
Tulburările digestive la rumegătoare (îndeosebi acidoza ruminală) pot constitui cauze ale urolitiazei. La pisici
se recunoaște și etiologia virală (J a c k s o n, 1975).
Indiferent de cauză, problema precipitării sărurilor minerale este destul de complexaă. Se știe că substanțele
minerale sunt menținute în soluție hipertonică prin coloizii naturali (mucina, acidul condoitrinsulfuric, acizii
nucleici). Schinbarea echilibrului coloizi-cristaloizi în favoarea cristaloizilor determină procesul de
cristalizare a sărurilor, deci apariția calculilor (P u t r i a n o, 1954-1955, cât. de H i e p e , 1970). pH-ul
urinar are un rol hotărâtor în procesele de cristalizare, constatându-se că alcalinizarea urinii determină
apariția de calculi. Procesul de cristaliare presupune, pe de o parte, un anumit grad de concentrație al urinii
în săruri minerale, iar pe de altă parte, un inductor de nucleație. Procesele degenerative și inflmatorii ale
aparatului urinar oferă cel mai fregvent acest inductor, prin elementele celulere descumate, prin mucusul,
puroiului sau sîngele prezente în diferite sectoare ale aparatului urinar; corpii straini, ca și cristalele deja
formate, pot constitui, de asemenea, suporturi pentru precipitarea sărurilor minerle. Procesul începe la nivelul
tubilor uriniferi și în papilele renale. Dezvoltarea calculilor urinari se face într-un timp îndelungat, un calcul
de mărimea unui bob de mazăre formîndu-se în aproximativ 11 luni.
Modificări morfopatologice. Uroliții au aspectul de nisip sau de calculi, putând fi găsiți în cantități variabile
la nivelul rinichiului, bazinetului, ureterelor, vezicii și al uretrei. În dese cazuri se aglomereazăla locul unde
luminul căilor urinare prezinta strâmbari: înaintea S-uli pepinian, la nivelul curburii îschiale a uretrei, la baza
osului penian, la nivelul apendecelui vermiroform etc. La oi, cea mai fregventă localizare este la nivelul
bazinetului, locul unde urina ănepe să se concentreze și apare mucoproteina produsă de celule epiteliale ( A
d a m e ș t e a n u și P o l l 1967).
Calculii au dimensiuni și forme extrem de diferite, la fel culoare care variază în funcție de compoziție. În
general, calclii pot fi sferici, poliedrici, muriformi, ovoizi, netezi sau rugoși, de culoare roșcată, galbenăaurie, albă-cretoasă sau cenușie. Calculii formați din urați sunt netezi, roșcați, reacționează cu acidul azotic,
nu sunt radiooopaci; se întilnesc la carnivore și vulpi argintii. Calculii formați din oxaliți au un aspect
muriform, intră în reacție cu acidul clorhidric. Calculii formați sint duri, rugoși, cu aspect cenușiu și intră în
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reacție cu acidul acetic. La rumegatoare, calculii sunt formați din fosfați sau carbonați de calciu, de amoniu
și magneziu. La formarea calculilorparticipă cistita, xantina și alte substațe, în proporții diferite. La oi, se
cunoaște o litiază renală în hipomolibdenoză, în care calculii sunt formați din xatină pură.
De cele ma multe ori, la nivelul de fixare a calculilor se descoperă zone de congestie, necroze, ulcere sau
gangrenă, apărând respectiv pielită, ureterită, cistită, nefrită sau hidronefroză. În afară de aceasta se mai
semnalează obstrucții ale uretrei și chiar ruptura vezicii urinare sau a uretrei.
Simptomatologie. Semnele urelitiazei devin evidente numai în momentul în care calculii au dimensiuni mari
și produc presiuni asupra țesuturilor unde se fixează, hemoragii, tulburări degenerative sau inflamația
epiteliului renal, a bazinetului, vizicii urinare și uretrei. În fazele îndeste present nisipul urinar, examenul
atent al smoului de păr de la nivelul furoului (lataur, bou, berbe, țap, câine), sau al sinusurilor uretrale,
descoperă nisipul urinar, semnele generale lipsind. Excepție face cotoiul, la care nisipul urinar determină
obstruția uretrei și, seundar, insuficiența urinară acută.
La berbecuții din îngrășătorii predomină formarea de sediment nisipos (sedimentoza urinară). Primele
semen de înbolnăvirea apare după 4-6 săptămâni de la introducerea unor rații litiazogene și constau din
anorexie, colici de intensitate mică. Atitudine de ,,animal nefritic”, cu coada ridicată și agitată continuu, fără
să se producă urinarea. Se mai constată tahiardie și tahipnee, durere la palpație abdomenului, îngroșirea și
ceanoza capătului distal al penisului și, uneori, chear necroza apendiciului vermifrom. Anuria se datorește
blocării uretrei de către nisipul urinar, la nivelul apendecilui vermiform, al ,,S”-ului penian, mai rar la alt
nivel al căilor urinare. Animalele bolnave prezintă o stare de abatere profundă, preferând decubetul. Ruperea
uretrei duce la apariția unui edem urinos în regiunile furoului și subabdominală, care apar tumefiate și de
culoare violete. După ruptura vizicii urinare, abdomenul se dilată, în paralel cu manifestările progresive de
uremie. Când uremia depășește 150mg/100ml apar tremurături musculare, mai intens la nivelul mușchilor
anconați și al fasierilor, deplasarea fiind aproape imposibilă.
În general, calculii de dimensiuni mari acționeazăn mod mecanic, determinând, mai ales după eforturi mari,
colici repetate, animalele prezentând atitudine de lumbago, tenesme, oligurie, strangurie sau anurie datorita
angiospasmului renal, hematurie de obicei terminală, uneori piurie și eliminarea fie de nisip urinar, fie de
calculi, după care animalele se liniștesc. Când boala evoluează cronic, pot apărea și semne de pielonifrită sau
de istită hemoragică.
La expluatarea transrectală, la animalele mari se constată prezența calculelor în vezica urinată sau la nivelul
bazinetului (crepetație), accentuându-se totodată hemoragia și diareea. Examenul radiologic pune în evidență
calculii radioopaci în bazinet, vizică sau uretră. Oprirea calculilor în uretre determină hidronefroză, iar
angajarea în uretră – obstrucția și retenția urinară. Calculii se opresc, la bou, berbec și vier, la nivelul ,,S”ului penin, la nivelul corburi ischiale la cal, sau la baza ,,osului penian” la câini. La cal, în cazul retenției
urinare, la inspecția urinei se constată pulsațiile acesteia alături de colică și poziția de urinare. La cateterismul
vezial de multe ori se reușește înlăturarea obstacolului, mai ales la femele. În cazuri grave se ajunge la ruptura
vizicii urinare; consecutiv acesteia colica dispare, abdomenul începe sa se dilate, la explorația transrectală se
constată flascitatea vizicii urinare și absența conținutului; apar, totodată, semnele retenției azotate, iar prin
abdomenoenteză se obține lichid urinos.
La păsări, blocada rinichilor prin sărurile acidului uric duce la moartea rapidă.
La examenul urinei, în sediment se evidențiază celule epiteliale, hematii, piocite, cristale în cantitate
mare, reprezentate de obicei la rumegătoare de fosfați amoniacomangazieni și, de asemenea bacterii.
Diagnosticul uroliteazei se pune pe baza semnelor generale, pe datele explorației transrectale și a palpației
externe, pe datele examenului sedimentului urinar și pe descoperirea nisipului sau calculelor urinari.
Diagnosticul obligă, totodată, la precizarea complicațiilor (cistita, pielonifrita, nefrita, retenția urinară,
ruptura vizicii urinare) cu care, dealtfel, trebuie să se facă diagnosticul se mai face cu colicile adevărate, în
care apar tulburări digestive, timpanism și coprostază (la miei). Este bine ca în toate ocaziile când se constată
la berbeci simptome necaracteristice de ordin digestiv să se facă un examen atent al aparatului urinar
Diagnosticul precoce are importanță mare pentru berbecii puși la îngrășat și constă în depistarea nisipului
sau a calculilor urinari și în dozarea fosforului din rație, sânge și urină. Creșterea fosfatemiei indică existența
uroliteazei în proporție de 80-90%. La câini, diagnosticul deferențial trebue să se facă ce adenomul,
hipertrofia sau abcesul prostetei.
Evoluția este în general cronică, recidivantă, animalele putându-se vindeca uneori spontan, după eliminare
calculilor (mai ales când sunt mici), sau după schimbarea regimului alimentar. Iarba verde (pășunea),
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apăparea corectă sau schimbarea apei de băut duc la vindecări în proporții însemnate. Boala poate fi pusă
prin complicații: cistie, pielonifrite, obstrucții uretrale și ale sfincterului vizical, retenția urinară. Moarte se
produce în urma retenției urinare, a rupturii vizicii urinare sau a uretrei, la un interval de 24-48 ore, prin
intoxicație uremică.
Prognosticul este diferit, în funcție de specie, sex, forma și mărimea calulelor, prezența complicațiilor. Poate
fi favorabil, rezervat sau grav. Important pentru aprecierea prognostiului este nivelul azotomiei.
Profilaxia se reazizează prin tratarea corectă a bolilor aparatului urinar, asugurarea unui regim alimentar
echilibrat în privința sărurilor minerale, respectarea igienică furajării și a adăpării, cu evitarea furajelor
înămolite, alterate, a apelor neigienice, suplimentarea carbonatului de calciu când se dau în consum cantități
mari de colete și frunze de sfeclă, administrarea vitaminei A. Raportul Ca/P trebuie să fie 1/1 la ovine și de
½ la celelalte animale.
În îngrășăturile de berbecuți cu incidență mare a urolitiazei dau bune rezultate lucerna de calitate,
considerată un bun furaj antiurolitiazic, suplimentarea eventual cu clorura de sodiu a rațiilor până la o
concentrație de 3-5%, cu clorură de amoniu sau de potasiu – substanțe care acedifiază urina și măresc diureza.
Se mai recomandă aspirina, oxitetraciclina în cantitate de 20g/tonă de furaj, sau compuși sulfurați cu o
anumită eficiență profilactico-cutarivă. Adăparea se va face cu apă de bună calitate. Se va evita
supraaglomerația și, dacă tehnologia permite, se va asgura misarea animalelor. Pentru carnivore, se impune
alcalinizarea apei sau a alimentelor prin bicarbonat de sodiu.
Tratamentul curativ este complex, deoarece se adresează mai multor entități morbide. Se recomandă
spasmolitice sau tranchilizante, producând, pe lângă liniștirea animalului și relaxarea svincterelor, fapt ce
permite sondajul uretral și vezicular, și respingerea calculelor angajați la nivelul uretrei. Îndepărtarea
calculilor (sau nisipului urinar) de l extremitatea uretrei se poate face prin presiune sau prin amputarea lui
,,processus urethralis”. Concomitent cu amputarea, se administrează preparate cu hialuroidază, la început
300 de unitați, iar următoarele 7 zile câte 75 de unitați. Diureticele se folosesc cu multă prudență și numai
atunci când rinichiul funcționează. Metodele cele mai eficace pentru rezolvarea obstrucțiilor uretrale sunt
cele chirurgicale. Se practică uretrotomia subischiadică la berbecuți, tauri și boi, uretromia retroscrotală la
taurine, plaga rămânând deschisă pentru eliminatrea urinei. Cistotomia, nefrotomia și nefrectomia se aplică
doar în cazuri izolate și la animalele de mare valoare economică. Dealtfel, adresa, întrucât reducând azotemia
dispare mirosul amoniacal al cărnii, carasa putând fi valorificată în întregime. La miei și rumegătoarele mari
cu infiltrații urinare este indicat și dializa peritonială, timp de câteva zile, pentru reducerea azotomiei și
recondiționarea cărnii. Complicațiile inflamatorii necesită administrarea antibioticilor sau a
chimioterapicelor. Tratamentul medicamentos în litiaza vițeilor produsă prin sulfamidoterapie constă în
dializă peritonială, administrarea de bicarbonat de sodiu și mărirea diurezei prin soluții electrolitice. La vaci
de poate folosi fosfatul de sodiu monobazic, în cantitate de 16g, de 3 ori oe zi. La câini, în litiaza uratică se
alcalinizează urina cu bicarbonat de sodiu, iar în cazul calculilor formați din oxalați sau carbonați, urina se
acidifiază cu acid fosforic sau acid clorhidric.

BOLILE SISTEMULUI NERVOS
COMOȚIA ȘI CONTUZIA CEREBRALĂ
Comoția cerebrală este o ,,zguduire” (zdruncinare) a encefalului, determinată de lovituri pe craniu sau în
alte regiuni (căderi, lupte, izbiri etc.), fără producerea de plăgi craniocerebrală. Prin ,,vibrațiile” encefalului,
prin modificările vasculare, coloidale, ale presiunii L.C.R. etc., imediat după traumatizm se produce inhibiție
cortico-subcorticală, exprimată clinic prin nesiguranța în stațiune și mers, cădere, perderea cunoștinței, a
motilității, sensibilității, tulburări vegetative (aretmii cardiorespiratorii, midriază ș.a.); După câteva minute
sau ore, simptomatologia se reduce în intensitate, animalul revenindu-și la normal ,,accidentatul” necesită
îngrijiri igienice, eventual tratament simptomatic (excitante, liniștitoare). Buttgereit (1977) relatiază rezultate
încurajatoare în comoție cerebrală (cu perspective și pentru alte encefalopatii traumatice sau funcționale) cu
un hidrolizat de encefal (cere brolysin).
Contuzia cerebrală presupune soluție de continuitate cranio-cerebrală, cu striviri de țesuturi sau hematoame
la nivelul pielii craniului și al encefalului. Contuzia se manifestă ca și comoția, cu deosebire că ,,trezirea”
animalului este adesea incompletă, persistând depresiune nervoasă, sau se instaliază alte simptoame de focar
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ulterior, datorite hemoragii cerebrale. În anumite situații, după traumatizm nu apar simptoame nervoase sau
acestea sunt pasagere, semnele de focar (hemiplegii, mișcări forțate etc.) apărând mai târziu, datorită
dezvoltării ulterioare a unor cicatricii sau enostoame craniene. Tratamentul este identic cu cel al comoției și
hemoragei cerebrale.
INSOLAȚIA ȘI ȘOCUL TERMIC
Insolația este efectul radiațiilor calorice asupra organismului în general, dar mai ales asupra sistemului
nervos. Se produce prin expunere la soare în zilele toride de vară.
Șocul de căldură(termic, caloric) se datorește supraîncălzirii, mai ales dacă intervine și umeditatea crescută,
lipsa de curenți, transportul și în general eforturile fizice, îngrășarea, adăparea insuficientă sau alti factori
care perturb termoreglarea.
Aceste accidente se întîlnesc la porci (mai ales la sroafe gestante sau care au fătat decurînd), la animale de
tracțiune, dar și în crescătoriile de animale pentru blană, la rațe. ș.a.
Patogeneza. Prin modificările biofizice și metabolice, supraîncălzirea incefalului determină o hipofuncție
(paralizia) corticală, a centrelor termoregulatori, cerculatori, respiratori etc, responsabile de manifestări
specific.
Leziunile encefalice sunt reprezentate de congestie meningoencefalică, uneori însoțită de edem și puncte
hemoragice, alături de leziuni asfixice generali(ectazia vasculară, singe negricios), eventual de congestie
sau de edem polmunar ș.a.
Simptomatologia este marcată prin abatere, privire îngrijorată, tremurături, transpirația, nesiguranța în
mers, vertij și chiar cădere(decubit) tahipnee, dispnee, tahicardie cu modificarea calităților pulsului,
mucoasei palide, mai tîrziu congestionate(ceanotice).Uneori apar si vomitări sau crize de excitație
nervoasă, ectazia venelor superficial semne de congestie și edem pulmunar, apoi de colaps circulator, cu
pierderea cunoștinței și chiar moarte. Temperatura centrală crește, mai ales în șocul termic pînă la 42-45 C,
scăzînd doar după agravarea șocului.
Deagnosticul clinic se precizează considerînd simptomatologia nervoasă și condițiile de apariție.
Diferențierea se face față de alte encefalopații circulatorii sau inflamatorii, de stările septicemice, de
congestia și edemul pulmonar cu altă etilologie.
Evoluția poate fi fulgerătoare, de cîteva ore sau zile, efectele putînduse prelungi chiar după ce animalele au
fost sustrase condițiilor determinate.
Prognosticul se consider rezervat sau grav.
Profilactic se va instrui personalul de îngrijire sau însoțire a animalelor pentru asigurarea condițiilor
favorabile de adăpostire, umbrarelor la pășune sau în mijloacele de transport, a ventilațiilor spațiilor
închise, adăpări atente pet imp călduros, la nevoie chiar practicarea de aspersiuni sau amenajarea de bazine
pentru îmbăiere, evitarea transporturilor și deplasărilor în orile cu soare torit de vară etc.
Terapeutic se recomandă adăpostire în locuri răcoroase, umbrite și ventilate, aspersiuni cu apă rece pe
corp(mai ales pe cap) clizme reci, purgative, alcaline, glucoză, procaină (i.v sau i.p) în prima fază, chiar
vensecție mai ales cînd intervine și congestia pulmonară iar calitățile pulsului nu sunt evident
modificate.Dacă manifestările corticale sînt pronunțate se administrează, după caz, liniștitoare sau
excitante( analitice).
HEMORAGIA CEREBRALĂ
Apare în cazul diatezelor hemoragipare (toxice, infecțioase, alergice etc.), datorită congestiei encefalice,
hipertensiunii arteriale, arteritelor etc. Boala este adesea declanșată de factori ocazionali: efort, traumatisme
craniene, tuse, vomitare sau accese convulsive. Mai poate fi consecutivă rupturilor vasculare de către larve
de paraziți, abcese, tumori sau în cazul unor plăgi. Hematoamele, produse prin ruptură vasculară sau prin
eritrodiapedeza, acționează anoxic, reflex, biochimic și prin perturbări circulatorii colaterale. Ele duc astfel
la prăbușirea tonicității funcționale a întregului encefal, sub farmă de atac (ictus) apopleptic. În cazurile
norocoase, efectele nocive se restrâng, după trecerea atacului apoplectic, la zonele invadate de sânge, fapt
exprimat prin ,,faza de reacție”.
Morfopatologic, sunt caracteristice cheagurile de sânge sau punctele hemoragice (hematoamele)meningiene
și din substanța nervoasă; L.C.R. apare de multe ori roșcat. Hemoragiile mici se pot evidenția adesea doar
prin control histologic. În funcție de cauze, la examenul necropsic se descoperă și diferite leziuni
extraencefalice.
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Simptomatologia debutează apoplectic, prin pierderea bruscă a cunoștinței și a motelitații voluntare, cu
cădere, alături de perturbări evidente reflexe și vegetative (dispnei periodice, bradipnee, bradicardie), cu
posibilitatea morții.
La supraviețuitori urmează faza de reacție, caracterizată prin simptome de focar: hemiplegie,
hemianestezie,paralizii de nervi cranieni etc., dependent de funcțiile centrilor invadati.Simptomele de focar
se reduc în timp sau rămân definitive.Recidivele sînt posibile.
Diagnosticul diferențial se face față de sincopă (cu alte semne cardiace sau respiratorii). Celelalte
encefalopatii manifestate depresiv, comatos, se deosebesc prin aceea că depresiunea nervoasă se instalează
progresiv sau nu este urmată de o fază de reacție.
Evoluția atacului apoplectic este de câteva minute, ore sau zile, iar a fazei de reacție sau a complicațiilor
(encefalite, encefaloze,complicații decubitale), mai indelungată. În cazul eritrodiapedezei ictusul este adesea
de scurtă durată, iar semnele de focar puțin întinse, pe când hemoragiile prin ruptură vasculară produc un
atac prelungit, paralizii (motorii, senzitive) intinse sau chiar moartea în cursul atacului.
Prognosticul este în general grav.
Tratamentul include adăpostirea animalului în loc liniștit, comprese reci pe craniu, venisecție sau medicație
hipotensivă, dacă pulsul are calitățile nemodificate. Totodată, când ieste posibil, se aplică tratamentul etiotrop
(hemostatice, antitoxice etc.) și măsuri pentru evitarea recidivelor sau complicațiilor. În faza de reacție se
ajută resorbtia hematoamelor prin derivative interne (purgative, diuretice) și locale (vezicatie la ceafa); în
același timp, se combat paraliziile (stricnina, vitamina B1, masaje electrice pe grupele de mușchi paralizate)
sau contracturile (ganglioplegice, tranchilizante). Legat de plăgile decubitale, se intervine prin toaleta locală,
antiinfecțioase, fixarea animalului în aparatul de suspensie sau întoarcerea lui frecventă de pe o parte pe alta
etc.

ENCEFALOZELE
Diagnosticul clinic al encefalozelor se bazează pe predominare manifestărilor depresive și de focar
encefalice, în lipsa febrei.
Diagnosticul diferențial se face față de anemie și congetie pasivă encefalică, de meningoencefalite și
encefalite.
Diagnosticul etiologic se conduce după tipul manifestărilor, după condițiile de apariție (alimentație, toxicoze
ș.a.) sau după datele examenelor paraclinice. În afara de acestea, se are în vedere că, la cai, este mai frecventă,
hidrocefalia (prin colesteatoame sau melanoame), la rumegătoare cenuroza și tuberculoamele, la tineretul
rumegătoarelor necroza cerebrocorticală (hipovitaminoza B1), iar la miei și ataxia enzootică (hipocrupoza),
la purcei angilozele nutriționale, la pui encefalomalacia nutrițională ș.a.
Evoluția depășește rareori 1-5 zile, fiind adesea mortală. Encefalozele subacute se desfășoară cu perioade
de ameliorare și agravare sau în accese de tip intermitent inițial, după care perioadele depresive se prelungesc
treptat. Între complicații se situează traumele, bronhopneumonia „ab ingestis”, cetoza secundară,
hipoglicemia (adesea fatală) la purcei sau infecțiile intercurente.
Prognosticul este în general grav.
Profilaxia se impune cu deosebire de direcția encefalozelor toxice, carențiale și parazitare (cenuroză).
Tratamentul igieno-dietetic constă din condiții cât mai corespunzătoare de mediu și de alimentație, în cazul
anorexiei prelungite sau disfagiilor impunîndu-se alimentație artificială. Simptomatic, se intervine cu
excitante (analeptice) și rareori, în sindromul hepatoencefalic sau în alte cazuri de excitație intensă, cu
depresoare nervoase.
Tratamentul etiologic diferă după caz: vitaminizarea, terapie cu microelementele în cauză, antitoxice,
terapia bolilor de organ primare, puncție suboccipitală în hidrocefalie (la nevoie, repetată la 1-3 zile),
intervenție chirurgicală în cenuroză sau tumori, derivație la ceafă (abces de fixație, substanțe vezicătoare).
În unele forme de durată (hidrocefalie, cicatricii etc.) au dat rezultate satisfăcătoare implantele osoase sau
terapia cu extracție tisulare. Dealtfel, stimulentele nespecifice se recomandă în general.
DIAGNOSTICUL EPILEPSIA
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Este uşor de stabilit în atacul complet, relatat chiar anamnetic, dar mai dificil în atacul incomplet sau în
echivalente, în cate se bazează pe apariţia manifestărilor sub formă de crize.
În cazuri nesigure, se poate încerca declanşarea atacului prin contenţie brutală, zgomote, sau o injecție de
pentetrazol. Diferențierea între epilepsia esenţialăşimanifestarileepileptoide se bazează pe alte semne ale
bolii primare în ultimile, şifegvenţa crescută a crizelor, epilecsia esenţială apare iniţialrar, la mai multe zile
sau săptamâni, incidenţa crizelor crescîndprogresiv.
TRATAMENT Presupune supravegherea epilepticilor, în condiții de adăpostire care să evite traumele:
adăpost fără stănoage, cu aşternutul gros etc.
În cursul atacului, se recomandă comprese reci pe craniu, morfină sau fenobarbital (4-10 mg la câine). Între
atacuri, mai ales în zilele ce se apreciază că preced un nou atac, se recomandă venisecție la cal, barbiturice
(preferabil fenobarbital), împreună cu o hidantoină (difenilhidantoină 5-10mg, chiar 100mg sau mai mult la
câini mari; efecte după o săptamînă, prin cumulare) sau o dionă (primidon 30-40 mg/kg la câine), polibromuri
(de potasiu, sodiu, calciu stroniţiu camfor 30 -50 g la animalele mari, în nutreț sau apă şi 0,3 -2 g la animalele
mici). Acţiuneaantiepileptică a medicației poate fi atropină. Aplicate concomitent sau independent de această
medicație ,dau unele rezultate şi vitaminele A şi B, sărurile de calciu, dihidrotahisterolul, stimulentele
nespecifice ( implante, extracte tisulare,Yatren), produsele progesterinice, uneori castrarea. În manifestările
epileptiforme ,se va face şi tratamentul boli primare .
STRESSUL
Din 1936, când H.Selye a precizat înţelesul noţiunilor de stres, stressor şi de sindrom general de
adaptare, aceşti termeni au fost şi sânt folosiţi extrem de frecvent, uneori abuziv şi eronat.
Este necesară precizarea sensului acestor noţiuni, precum şi a conţinutului lor, deoarece, în funcţie
de acestea, se orientează nu numai o seamă de măsuri profilactice şi metafilactice, ci însăşi tehnologiile de
creştere.
Noţiunile de stres şi stressor.
Menţinerea unui echilibru interne mediul intern al organismului şi cel extern, în funcţie de foarte
numeroşi factori, se realizează printr-o seamă de mecanisme extern de delicate, care sânt eficiente doar între
limite strânse. Totalitatea factorilor exogeni (uneori chiar endogeni) cu acţiune specifică, sau cel mai adesea
nespecifică, asupra organismului se numesc „stressori”. Ei pot fi reprezentaţi de excitaţii fiziologice (foame,
sete), psihice (emoţii, teama), factori de mediu (termici, meteorologici, macro- şi microclimaterici) şi chiar
noxe veritabile (fizice, chimice, biologice).
Acţiunea stressorilor asupra organismului declanşează o serie de reacţii nespecifice, relativ
stereotipe, care, în totalitatea lor, poartă numele de „stress”. Sindromul de stress reprezintă, prin urmare,
suma tuturor reacţiilor nespecifice, stereotipe, declanşate în organism de acţiunea unui (unor) stressor(i),
indiferent de natura lor.
Sindromul general de adaptare (S.G.A.). SGA reprezintă succesiunea în timp a reacţiilor
neuroendocrine determinate în organism de starea de stress, trecând prin cele trei faze: reacţia de alarmă,
stadiul de rezistenţă şi stadiul de epuizare. În centrul sindromului general de adaptare se găseşte sistemul
hipotalamo-hipofizo-suprarenal.
Desfăşurarea SGA implică o seamă de reacţii neuroendocrine, menite să asigure, în esenţă,
supravieţuirea organismului. În cazul în care stressorii sânt deosebit de brutali sau persistenţi capacitatea de
adaptare a organismului este depăşită, rezultatul fiind uneori chiar moartea, care poate surveni mai ales în
prima şi ultima fază, sau instituirea unor boli, denumite boli de adaptare.
Prima fază, reacţia de alarmă, corespunzând cu ceea ce Cannon (1928) denumea „stările de urgenţă”,
rezidă în principal în succesiunea rapidă a unor evenimente neuroendocrine, constând în secreţia sporită de
adrenalină şi noradrenalină (hormonii stressului). Acestea din urmă asigură, prin reacţiile vasculare şi
metabolice pe care le determină, supravieţuirea organismului. În cazul când intensitatea stressorilor este
exagerată se poate institui şocul clinic fatal, care întrerupe, prin deznodământul său, evoluţia ulterioară a
SGA.
Morfologic, în acest prim stadiu al SGA se constată iniţierea hipertrofiei corticosuprarenale,
involuţie limfoidă (inclusiv timică) şi ulcere gastroduodenale.
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În cazul când starea de şoc este depăşită, se instituie aşa-numitul „contra-şoc”, în care fenomenul
predominant este începutul hipersecreţiei corticosteroizilor sub acţiunea excesului de ACTH. Concomitent,
sânt de notat creşterea rezistenţei specifice şi a celei „incrucişate” (nespecifice).
Stadiul de rezistentă coincide cu deplasarea centrului reacţiilor la nivelul corticosuprarenalei.
Excesul de ACTH, care poate fi provocat atât pe cale nervoasă central (corticală), cât şi prin acţiunea directă
a adrenalinei asupra hipotalamusului, provoacă a hipersecreţie persistentă de corticosteroizi. Morfologic, are
loc o depunere masivă de lipide şi hipertrofia marcată a corticosuprarenalei. Rezistenţa specifică este
considerabilă, iar cea nespecifică începe să diminue. Concomitent cu secreţia crescută de ACTH are loc însă
diminuarea secreţiei altor hormoni hipofizari, cum ar fi STH, prolactina, hormonii gonadotropi.
În stadiul de epuizare are loc o reducere masivă a lipidelor din suprarenale, scăderea rezistenţei
specifice sub nivelul iniţial şi apariţia unor simptome clinic foarte asemănătoare cu cele din reacţia de alarmă.
Desigur, această prezentare a reacţiilor din SGA este foarte schematică. Ea nu detaliază o serie de
modificări locale şi generale, determinate de natura specifică a stressorilor. Cu toate acestea, trebuie reţinut
că SGA are loc indiferent de natura stressorului, deci constituie un răspuns stereotip al organismului în
încercarea sa de supravieţuire.
Concepţia despre stress şi SGA, aşa cum a fost formulată de Selye, nu este necriticabilă. Se
apreciază astfel că, în condiţii naturale şi chiar experimentale, nu se ajunge la o veritabilă epuizare a
suprarenalelor prin stările din stress. Într-adevăr, o asemenea situaţie este proprie numai şocului clinic (vezi
Bolile cardiovasculare), în timp ce în condiţii naturale, chiar sub acţiunea persistentă a unor stressori, nu se
ajunge la un hipocorticism real. În această lumină, existenţa adevărată a „bolilor de adaptare” devine ea
însăşi chestionabilă, cel puţin în aparenţă. Prin boli de adaptare, Selye a înţeles iniţial acele stări care se
instituie în stadiul de epuizare al SGA, cum ar fi unele boli cardiovasculare (periarterita nodoasă, infarctul),
gastrointestinale (ulcerele), artritele şi altele.
În realitate însă, chiar dacă aceste boli nu coincid cu o epuizare a suprarenalelor, ele sânt strâns
legate de desfăşurarea SGA, ca şi multe alte stări de boala la animale care vor fi prezentate mai departe. Se
poate spune că bolile de adaptare există, dar că ele nu corespund decât rareori cu epuizarea
corticosuprarenalei, ci mai curând cu excesul prelungit de corticosteroizi, deci cu o adevărată stare de
hipercorticism, însoţită de toate consecinţele morfofuncţionale ale acestui exces.
Implicaţiile stressului şi SGA la animale. Intensivizarea şi industrializarea creşterii animalelor, care
răspunde unor majore necesităţi economice şi sociale, corespund cu întreţinerea animalelor în condiţii din
ce în ce mai artificiale. În aceste împrejurări, cunoaşterea cât mai exactă a factorilor stressanţi, precum şi a
capacităţii de reacţie a organismelor la acţiunea acestor factori, constituie o necesitate nu numai din punctul
de vedere al apărării sănătăţii animalelor, ci şi din punctul de vedere al asigurării unor tehnologii care să
îngăduie obţinerea producţiilor maxime.
Din multiplii factori care au efect stressant în creşterea intensivă şi industrială, unii sânt mai bine
cunoscuţi, cum ar fi transporturile, mutările, lotizările, cântăririle; stressul de stabilire a „ierarhiei” de grup;
umiditatea, te4mperetura şi gazele nocive; chiar manoperele sanitare-veterinare; alimentaţia (unul din factorii
stressanţi cei mai severi); densitatea excesivă a animalelor în adăpost etc. Mult mai numeroşi sânt însă factorii
de stress care rămân încă necunoscuţi, unui fiind, neîndoielnic, însăşi întreţinerea în stabulaţie a unor animale
care, filogenetic, au fost adaptate la existenţa în condiţii naturale.
Este unanim acceptat că stressurile implică o reducere a capacităţii productive cel puţin la bovine,
porcine şi păsări.
La vacile de lapte există o serie de stressori care afectează producţia acestora. Între ei, menţionăm
temperatura şi umiditatea; zgomotele neobişnuite, anxietatea în cadrul suprapopulării, izolarea şi transportul;
alimentaţia excesivă sau exclusivă cu porumb însilozat, care după ce iniţial provoacă o secreţie sportivă de
glucocorticoizi, determină în timp o reducere a rezistenţei la stress. Stările de stress se soldează, la juninci şi
vaci, cu importanţe tulburări de reproducţie.
La tineretul bovin la îngrăşat sânt cunoscuţi ca factori stressanţi, extrem de puternici: transportul
(putând duce la boli condiţionate, cum ar fi „shipping fever” – boala de transport), mutările, cântăririle,
lotizările, supraaglomerarea. La această categorie de animale, „stressul de grup” care să fie mai puţin sever
ca la alte specii.
Efectele umidităţii şi temperaturii asupra producţiei de lapte
la unele rase de taurine
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Temperatura (0C)
24
24
34
34

Umiditatea
relativă, %
scăzută (38)
ridicată (76)
scăzută (46)
ridicată (80)

Holstein,
%
100
96
63
41

Jersey,
%
100
99
68
56

Brună elveţiană,
%
100
99
84
71

Ca boli de adaptare propriu-zise, la această specie ar fi de menţionat, pe lângă bolile respiratorii ale
tineretului, artropatiile cronice ale animalelor supuse la îngrăşat, în oarecare măsură cetonemiile, parezia de
parturiţie, poate şi ulcerele gastrice atât de frecvente la animalele cu diareea neonatal şi hipotrepsie.
Ovinele suferă în general faţă de condiţiile de stress asemănătoare cu cele de la bovine. În condiţiile
îngrăşării intensive, datorită adăpostirii prelungite a tineretului ovin în spaţii limitate, se pot înregistra
tulburări de comportament, cum ar fi alotriofagia şi, mai ales, malofagia.
Porcinele sânt o specie extrem de sensibilă la stress. Se înregistrează cel puţin 3 categorii importante
de consecinţe: scăderea sporului de creştere, mergând până la hipotrepsie; tulburări de reproducţie, încluzând
aici şi scăderea sau suspendarea lactosecreţiei şi lactoejecţiei; modificări ale calităţii cărnii, mai ales după
transporturi, sub forma „cărnii palide şi exsudative” (PSE).
Între bolile de adaptare, la porcine se pot include agalaxia puerperală a scroafei, ulcere
esofagogastric, carnea PSE, hipotrepsia şi hipertermia malignă.
Factorii stressanţii care acţionează la această specie sânt în general cei menţionaţi la bovine, cu
deosebirea că porcinele sânt extrem de sensibile la stăssurile emoţionale şi la stressul de grup.
Destul de bine cunoscute la păsări, condiţiile stressante, cum ar fi: umeditatea excesivă, deficitul de
oxigen, temperaturile extreme; deficitul de hrană şi de apă; contenţiile, sortarea şi transportul şi, în mare
măsură, stressul de grup, implică pagube importante, reprezentate de lipsa de spor în creştere, scăderea sau
neiniţierea ouatului, diferite tulburări de comportament (cum ar fi canibalismul) etc.
La toate speciile menţionate, stressurile repetate sau prelungite determină reducerea rezistenţei
nespecifice şi specifice, lăsând cale liberă bolilor condiţionate, determinate de agenţi biotici condiţionat
patogeni, care dobândesc adesea un caracter enzootic.
Mijloace de prevenţie a stressului. Prevenirea stărilor de stress ar izbuti de o manieră ideală în
condiţiile unor tehnologii de creştere adaptate integral particularităţilor fiecărei specii, vârste, rase şi
destinaţiei în parte. Cu toate că o asemenea situaţie este încă un deziderat, rămân încă decât de cunoaşterea
la perfecţie a fiziologiei, nutriţiei şi zooigienei, şi nu în ultimul rând de iniţiativă. Cu toate acestea rămân o
seamă de împrejurări când anumite stressuri nu pot fi evitate, cum ar fi înţărcarea, transportul, cântăririle,
lotizările, manoperele sanitare-veterinare şi altele. În preajma şi în timpul unor asemenea situaţii este necesar
să se ia unele măsuri de natură să atenueze consecinţele productive şi chiar sanitare ale acestora.
Necunoaşterea conţinutului noţiuni de „stress” şi a desfăşurării sindromului general de adaptare a
făcut ca adesea să se recurgă la unele medicaţii denumite eronat „antistress”, dar care nu au în fond nimic
comun cu SGA, devenind ele însele factori stressanţi (de exemplu, administrarea subcutană de suspensii cu
tetraciclină).
Raţional, s-ar impune administrarea antistress a unor tranchilizante, cum ar fi fenotiazinicele (în
doză de 0,5 mg/kg m.c.) sau rezeprina (în doză de 2,5 -5-10 mg/kg furaj la păsări) sau acidul ascorbic (câte
100 mg/animal pe zi la porcine; 150 mg/kg furaj combinat la viţei; 120 mg/kg furaj la păsări) etc.
Este foarte important suplimentarea hranei la toate speciile cu ingredientele care să-i asigure un
nivel calitativ corespunzător; pentru cazurile speciale există premixuri antistress, care pot conţine vitamine,
antibiotice şi tranchilizante în cantităţi adaptate fiecărei specii. De asemenea, respectarea factorilor de
zooigienă constituie unui din mijloacele antisteress cele mai eficiente.

MENINGOENCEFALITELE
Meningoencefalitele Inflamaţia foiţelor meningiene şi ale creierului poate evolua, fie concomitent ca
meningoencefalite, fie sub formă de pahimeningită (inflamaţia durei mater) şi leptomeningită (inflamaţia
arahnoidei şi a piei mater). Etiopatogenie. În marea lor majoritate, meningoencefalitele sunt produse de
agenţi specifici (bacterieni şi virali):
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1)bovine:
- infecţii bacteriene (Listeria monocytogenes, Haemophilus somnus, infecţii clostridiene consecutiv
ecornării viţeilor, mai rar tuberculoza şi listerioza); -infecţii virale (febra catarală malignă, encefalomielita
sporadică bovină, encefalopatia spongiformă bovină, virusul rinotraheitei bovine);
2)cabaline: -infecţii bacteriene (gurmă, Manheimia haemolytica – măgari şi catâri);
- infecţii virale (encefalomielita infecţioasă ecvină, boala de Borna, virusul rinopneumoniei ecvine, anemia
infecţioasă);
- encefalomielite produse de protozoare;
3)ovine:
- infecţii bacteriene (melioidoza, Staphylococccus aureus, subspp. aureus la mieii nou-născuţi, Manheimia
haemolytica la miei);
- infecţii virale (encefalomielita infecţioasă, scrapie, Visna-Maedi);
4) suine: -infecţii bacteriene (boala Glasser, Salmonella şi Erysipelotrix insidiosa, Streptococcus suis tip 2,
rar Listeria monocytogenes); -infecţii virale (pesta porcină clasică, boala Aujeszki, boala de Teschen,
encefalomiocardita virală, encefalomielita purceilor cu v. hemaglutinant);
5) câine:
- infecţii bacteriene (Pasteurela multocida, Staphylococcus intermedius, Streptococccus spp., E. Coli şi,
mai rar Proteus, Pseudomonas, Salmonella, Klebsiella);
- infecţii virale (turbare, boala Carré); -encefalite protozoarice: toxoplasmoză (Toxoplasam gondii),
neosporoză (Neospora caninum), sarcocistoză (Sarcocystis spp.)
6)comune (toate speciile):
- infecţii bacteriene la animalele de fermă nou-născute (E. Coli la viţei, Str. zooepidemicus şi
2 Str. suis la purcei, Str. zooepidemicus la miei); -infecţii virale (turbare, boala Aujeszki, encefalita
japoneză de tip B a calului);
- toxoplasmoză. Se menţionează meningoencefalita tromboembolică infecţioasă a taurinelor supuse
îngrăşării, atribuită septicemiei cu Haemophilus somnus, cu focare encefalice necrotico-hemoragice, care
duce la moarte subită sau în 1-2 zile. La carnivore, majoritatea bolilor inflamatorii ale sistemului nervos
central care afectează meningele, encefalul şi/sau măduva spinării, au origine infecţioasă şi parazitară.
Celelalte sunt grupate sub denumirea de „meningoencefalomielite neinfecţioase - MEMNI”.
În cadrul MEMNI se pot distinge următoarele entităţi patologice, clasificate după criterii clinice şi de
laborator a lichidului cefalorahidian în:
• meningoencefalomielita granulomatoasă a câinelui (M.E.M.G.);
• meningoarterita supurativă aseptică (M.A.S.A.);
• meningoencefalomielita neinfecţioasă cu specific de rasă (Beagle, Bouvier bernois, Yorkshire,
Bichon maltez etc.);
•
meningoencefalomielita
eozinofilică
a
câinilor
şi
pisicilor;
•
meningoencefalomielita
nesupurativă
şi
poliencefalomielita
câinelui;
• meningoencefalomielita medicamentoasă (antiinflamatorie nesteroide: Ibuprofen, Azatioprime; antibiotice:
penicilină sau sulfamide);
• meningoencefalomielita paraneoplazică. În etiologia meningoencefalitelor mai intervin:
- diverse procese supurative, (podale, mamare, ombilicale, genitale, reticulo-peritoneale etc.);
infecţii
din
vecinătate
(otite,
sinuzite,
flebite,
periflebite
supurative);
- infestaţii parazitare cu coenurus, cisticercus, toxoplasma; la câine, encefalita parazitară este consecinţa
migraţiilor ale larvelor unor paraziţi: Dirofilaria immitis, Angiostrongylus vasorum şi cantonensis (convulsii,
deficit vizual, mioză, depresie, manej, incoordonări în mers, tetrapareză) Ancylostoma caninum, Cuterebra
spp.,
Cysticercus
cellulosae,
Baylisascaris
procyonis;
- micotoxicoze produse de Aspergillus, Mucor, Nocardia, Absidia etc.; la câine, cea mai frecventă infecţie
micotică a encefalului o reprezintă criptococoza, produsă de Cryptococcus neoformans, izolat la aproximativ
5,6 % din câinii cu meningoenecefalită. La nivelul sistemului nervos, Cryptococcus neoformans efectează,
îndeosebi, emisferele cerebrale şi, în special, bulbul olfactiv, exprimate clinic prin convulsii, modificări
comportamentale şi stări
de depresie corticală.
- intoxicaţii exoendogene: sare, plumb, enterotoxiemii;
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- stări alergice postinfecţioase / postvaccinale. În apariţia meningoencefalitelor ricketsiene, agenţii etiologici
implicaţi sunt reprezentaţi de Rickettsia rickettsii, Ehrlichia caniş, transmişi la câine prin intermediul
căpuşelor din gen. Dermacentor şi Rhipicephalus. Aceste meningoencefalite apar mai frecvent primăvara şi
vara, iar semnele neurologice sunt reprezentate de convulsii, depresie, parapareză sau tetrapareză, sindrom
vestibular, hiperestezie localizată sau generalizată, tremor, comă. La câinii de pe coasta de vest a Pacificului
a fost descrisă o formă de leptomengită ca urmare a consumului de somon infestat cu Neorickettsia
heminthoeca.
Factorii favorizanţi sunt reprezentaţi de vârsta tânără, debilitate, stres, frig, eforturi mari, traumatisme
craniene. Pătrunderea agenţilor cauzali se poate realiza pe cale hematogenă (cea mai frecventă), prin contact
de la ţesuturile limitrofe, cale limfatică, transcranian consecutiv traumatismelor, ascendent de la nivelul
măduvei şi pe calea nervilor. Depăşirea barierei hematoencefalice, hematolichidiană care protejează
encefalul, duce la însămânţarea germenilor patogeni şi la declanşarea meningoencefalitelor.
Tulburările circulatorii exsudative şi trofice locale determină presiuni, irita- bilitate crescută asupra centrilor
nervoşi, iar ulterior, infiltraţii leucocitare şi alterări gliale, care conduc la fenomene de tip inflamator şi
degenerativ (cario- liză, cariorexă, cu modificări citoplasmatice sau ale prelungirilor neuronale), urmate de
efecte paralitice ale diverşilor centri nervoşi. Tabloul clinic. Simptomele diferă în funcţie de faza de evoluţie
(acută, cronică), de întinderea leziunilor şi de intensitatea de acţiune a agenţilor cauzali. Astfel, în
meningoencefalita
acută
generalizată
se
constată:
- semne generale (febră mare, tahipnee, tahicardie, congestia, hiperemia tunicii conjunctivale);
- simptome nervoase (în faza de excitaţie corticală, animalele sunt neliniştite, agitate, prezintă halucinaţii,
agresivitate, antero-, retropulsie, opistotonus, nistagmus, midriază sau mioză, ataxie, astazie, hiperestezie,
hiperreflectivitate- zgomotele sau simpla atingere a craniului sau a coloanei vertebrale duce la amplificarea
simptomelor; după faza de excitaţie urmează faza de inhibiţie corticală cu hiporeactivitate, hiporeflectivitate,
hipoestezie, respiraţii periodice). Moartea se produce din cauza opririi respiraţiei şi/sau a cordului. Paraclinic
se constată leucocitoză neutrofilică (infecţii bacteriene), leucopenie sau număr normal de leucocite cu
limfocitoză (infecţii virale), leucopenie (micotoxicoze), iar LCR prezintă albuminorahie peste 100 mg/dl;
globulinorahie.
În meningoencefalita acută localizată (circumscrisă), apare febră, căreia i se adaugă semne nervoase
corerespunzătoare
sectorului
afectat
după
cum
urmează:
• afectarea bazei encefalului: trismus, nistagmus, spasmul cefei, mioclonie maseterină, urmată de ptoză
mandibulară şi palpebrală;
• afectarea părţii convexe a encefalului: tulburări de cunoştinţă, hemipareze, hemiplegii;
• afectarea ventriculului encefalic: mişcări forţate, ataxie, astazie;
• în meningoencefalita cerebrospinală, iniţial predomină hipertoniile cervicale (opistotonus, torticolis), apoi
hipotoniile şi paraliziile cervicale.
Meningoencefalita cronică poate continua pe cea acută, dar cel mai des este de natură tuberculoasă sau
micotică şi se caracterizează prin simptomele sindromului de imobilitate, mişcări forţate, hipermetrice,
uneori crize epileptic- forme şi/sau diferite semne de focar. La câine, ca forme particulare (encefalite
idiopatice) sunt descrise:
- meningoencefalita granulomatoasă, apare mai frecvent la câinii din rasele de talie mică (Poddle, Terrier)
de ambele sexe (cu predilecţie la femele); poate evolua sub formă diseminată (incoordonări în mers, ataxie,
căderi, hiperestezie cervicală cu torticolis, nistagmus, paralizia nervilor (facial şi trigemen), manej, convulsii,
depresie, uneori febră cu neutrofilie) şi focală, datorată leziunilor de la nivelul regiunii pontomedulare şi a
emisferelor cerebrale;
- meningoenecefalita necrozantă, descrisă la câinii din rasele Yorkshire terrier, Maltez, în a cărei etiologii,
deşi incerte este suspicionată infecţia cu herpesvirusul de tip alfa (61) evoluează clinic cu convulsii, depresie,
manej, sprijină capul pe diferite obiecte, cecitate cu reflex pupilar prezent, strabism, rigiditatea regiunii
cervicale, opistotonus, ţipete;
- meningoenecefalita piogranulomatoasă afectează câinii adulţi din rasa Pointer şi se manifestă clinic prin
rigiditatea regiunii cervicale, cifoză, incoordonări în mers, torticolis, nistagmus spontan, convulsii;
- meningita supurativă aseptică (sindromul poliartritic juvenil) al câinilor din rasa Beagle, cu vârsta cuprinsă
între 8-18 luni, posibilă şi la alte categorii de vârstă (4 luni - 7 ani) se manifestă clinic cu febră recurentă,
anorexie, hiperestezie, rigiditatea regiunii cervicale, cifoză. Modificările morfopatologice constau în leziuni
104

congestivo-hemoragice meningoencefalice, prezenţa în encefal a unor zone de necroză, abcese, chişti,
îngroşarea meningelor, chiar hidrocefalie, cu modificări de aspect şi compoziţie a LCR. Diagnosticul pozitiv
în
meningoencefalita
acută
se
stabileşte
clinic
şi
paraclinic.
5 Diagnosticul în meningoencefalita cronică se face mai dificil, fiind totuşi ilustrat de o stare de inhibiţie
corticală, mergând până la imobilitate, eventual de semne de focar (tabelele 19-20).
Evoluţia este acută (5-7 zile), mai rar subacută şi cronică.
Prognosticul este grav datorită mortalităţii ridicate, iar supravieţuitorii rămân, de regulă, cu sechele, infirmi.
Profilaxia constă în tratarea la timp şi corectă a tuturor proceselor supurative, măsuri de profilaxie specifică
virozelor şi bacteriozelor neurotrope.
Tratament. Igieno-dietetic se va asigura repaus, loc liniştit, întunecos, răcoros (dar nu rece), ferite de
zgomote sau alţi excitanţi externi; aşternut gros, dacă e posibil pereţii vor fi protejaţi cu baloţi de paie; lichide
la discreţie; administrarea de furaje, alimente uşor digerabile şi laxative; la nevoie alimentaţie artificială,
orală şi/sau parenterală.
Medicamentos se recurge la administrarea de:
- antibiotice (streptomicină, penicilină 100-500 U.I./ml în cantităţi de 30-40 ml la cabaline şi bovine, 2-6 ml
la animalele mijlocii şi mici) pe cale generală sau epidural după extragerea prealabilă de LCR, în asociere cu
corticosteroizi (Cortisol, Hidrocortizon hemisuccinat), sulfamide (Trimetox, Norodine),
cefalosporine (Cefazolin, Cefquinom, Cobactan);
- tranchilizante în stările de excitaţie sau medicaţie nevrostenică în stările depresive (vit. B1, B6);
- anticongestive meningoencefalice prin aplicarea de comprese reci pe cap, purgative (sulfat de sodiu, sulfat
de magneziu), ceaiuri cu efect diuretic (cozi de cireşe, mătase de porumb), diuretice (Nefrix, Furosemid);
stimularea troficităţii sistemului nervos cu vitaminele complexului B; stimulare generală nespecifică
(Polidin). Se recomandă asocierea dintre un antibiotic şi o sulfamidă, împreună cu bicarbonat de sodiu (până
la 0,1 g/kg m.c./zi), complex B (B1 10 mg; B6 l-2 mg; B12-10 gamma), vitamina C. În MEMNI, tratamentul
cu corticoizi are următoarea posologie: 2 mg/kg/zi în două prize, timp de 10 zile, după care doza se reduce
progresiv, astfel:
- la o săptămână = 1,2 mg/kg/zi, în două prize;
- la două săptămâni = 0,8 mg/kg/zi, în două prize;
- la patru săptămâni = 0,4 mg/kg/zi
- la şase săptămâni = 0,4 mg/kg, la două zile;
- la opt săptămâni = 0,4 mg/kg, la două zile, doză care se menţine până la finalul tratamentului (3 luni).
6 În meningoencefalitele subacute sau cronice se recomandă antiinfecţioase asociate cu iodurate (Iodură de
potasiu, Iodură de sodiu, Iodisept) şi corticoizi; nevrostenice; abcese de fixaţie sau vezicante; stimulente
generale (vitaminoterapie, extrase tisulare).
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