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Dezvoltarea profesională continuă  
în medicina veterinară

Asociația Generală a Medicilor Vete
ri nari din România (AGMVR) „este o or
ga nizaţie ştiinţifică, profesională, apolitică, 
nonprofit şi cu o îndelungată tradiţie (1919), 
a medicilor veterinari din România – de orice 
naţionalitate, apartenenţă politică şi religie, 
care recunosc şi aderă la statutul asociaţiei”, 
ce numără peste 4000 de membri.  

La această oră, obiectivele şi atribuţiile 
sunt cuprinse în Statutul adoptat la 
Conferinţa Naţională a AGMVR din 28 
octombrie 1998. De la înființare, scopul 
asociaţiei a fost „să contribuie la progresul 
artei şi ştiinţei veterinare în România”, obiec
tiv/menire care dea lungul existenței sa 
regăsit în toate formele ei statutare.

AGMVR reprezintă interesele corpu
lui medical veterinar în faţa autorităţilor 
administrative, a forurilor ştiinţifice sau 
culturale, precum şi a oricăror instituţii 
publice sau private. Încă de la începuturile 
activităţii sale, a militat pentru păstrarea 
şi cultivarea prestigiului profesiei de medic 
veterinar. 

AGMVR este membră a Asociaţiei Mon
diale Veterinare (WVA) din anul 1971 (cali
tate preluată de la Societatea de Medicină 
Veterinară, care şia reluat activitatea la 15 
mai 1971). De asemenea, este membră a 
Federaţiei Veterinarilor din Europa (FVE) 
din 28 mai 1998.

În iunie 1992, a participat ca membru 
fondator la constituirea organizaţiei Coopé
ration et Echanges Vétérinaires EstOuest 
(CEVEO) din Lyon, Franţa. AGMVR este 
membră fondatoare a Asociaţiei Veterinare 
din Balcani şi zona Mării Negre (BaBSeVA), 
în 1992 (împreună cu asociaţiile din Bul
garia, Grecia, Rusia și țările aparținând 
fostei Iugoslavii). 

Publicațiile științifice ale asociației sunt 
Revista Română de Medicină Veterinară, cu 
apariție trimestrială (inclusă în BDI/A+) 
și Jurnalul Medical Veterinar, cu apariție 
la două luni. Sub egida AGMVR apare și 
revista noastră, Practica Veterinară.ro, 
care urmează aceleași exigențe științifice. 
Colectivele editoriale și științifice reunesc 
și includ personalități cu recunoaștere 
internă și internațională, menite a da 

girul științific și profesional al conținutului 
acestora.

Pe aceleași coordonate de exigență 
profesională, AGMVR este organizatorul 
de tradiție al Programului de pregătire și 
dezvoltare profesională continuă (anterior 
derulânduse și fiind cunoscut sub denu
mirea de Programul național de educație 
continuă/Sistemul național de educație 
continuă), care, prin conținut, formă și 
adresabilitate, vine în acoperirea nevoilor 
de cunoaștere, actualizare și upgradare a 
nivelului de pregătire al medicilor veteri
nari din România. Ca şi în anii anteriori, 
în acest sens, AGMVR organizează patru 
cursuri trimestriale de bază, cu câte două 
teme opţionale, de către filialele AGMVR, 
împreună cu consiliile Colegiului Medicilor 
Veterinari din România (CMVRo), cu spriji
nul facultăţilor de medicină veterinară din 
țară (furnizorii de educație) şi al direcţiilor 
sanitare veterinare şi pentru siguranţa ali
mentelor judeţene. Adițional, în funcţie 
de solicitările medicilor veterinari din 
diferi tele zone ale ţării, se organizează 
cursuri suplimentare (cu teme de interes 
local sau regional), în aceleaşi condiţii de 
organizare și susținere. Aceste seminarii/
cursuri/workshopuri sunt acreditate de 
CMVRo. Sistemele profesionale de dezvol
tare profesională continuă la nivel național 
se reconturează și se adaptează perma
nent, în sensul oferirii sau procedurării 
și recomandării diferitelor protocoale 
moderne de abordare clinicoterapeutică, 
în clinica animalelor de companie și a ani
malelor de rentă.

Ca for științific al profesiei medicale 
veterinare, AGMVR organizează eveni
mente specifice (conferințe, congrese, 
forumuri, simpozioane) și contribuie ca 
partener/organizator al simpozioanelor 
facultăților de medicină veterinară din 
țară și al evenimentelor științifice ale altor 
foruri științifice/profesionale (asociații/
societăți).

Prof. univ. dr.  
Mario Codreanu

Revistă de educaţie medicală continuă
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Generalităţi privind strănutul 
invers (reverse sneezing)  

la câine

In recent years, the number of dogs with brachiocephalic 
conformation has increased considerably, especially in 
the French Bulldog, Bulldog and Pug breeds (Mops). Being 
appreciated by people because of their appearance, the 
concern of veterinary medicine increases as these breeds 
are prone to numerous diseases of all physiological 
organs and systems, especially respiratory problems.
Keywords: reverse sneezing, dog

În ultimii ani, numărul de câini cu conformație brahicefalică a 
crescut considerabil, în special în cazul raselor French Bulldog, 
Bulldog și Pug (Mops). Fiind îndrăgite de oameni datorită 
aspectului, îngrijorarea medicilor veterinari crește, întrucât 
aceste rase sunt predispuse la numeroase afecțiuni ale tuturor 
aparatelor și sistemelor fiziologice, în special probleme ale 
aparatului respirator.
Cuvinte-cheie: strănutul invers, câine

Abstract Rezumat

General aspects of reverse sneezing in dog
Suggested citation for this article: Dana C, Codreanu M. General aspects of reverse sneezing in dog. Practica Veterinară.ro. 2018;31(2):6-7.

Submission date:  
12.05.2018 
Acceptance date: 
28.05.2018

Cristian Dana,  
Mario Codreanu

Facultatea de Medicină  
Veterinară București

„Brahicefalic” este termenul care face referință la 
o cavitate craniană de formă scurtă, lată, care con
duce la un aspect de față turtită. În ceea ce privește 
aparatul respirator, acesta prezintă defecte ale căi
lor respiratorii superioare ce cauzează dificultăți ale 
respirației, adesea asociate cu supraîncălzirea, apnee 
în somn și regurgitare − sindromul respirator obstruc
tiv al brahicefalicilor. Modificările scheletale cauzea
ză anormalități ale țesutului moale aferent: narinele 
stenotice și elongația palatului moale, cu îngroșarea 
acestuia, sunt principalele cauze ale afecțiunilor respi
ratorii. Alte modificări includ: eversia saculilor larin
gieni, care determină colapsul laringian de gradul I, II 
sau III și tonsile mărite în volum, trahee hipoplastică.

În ceea ce privește sindromul de „reverse sneezing” 
(strănut inversat), aspectul implicat este palatul moa
le elongat cu vălul palatin, extinzânduse posterior de 
vârful epiglotei și criptele tonsilare. Reducția diame
trului căilor respiratorii superioare determină presi
une negativă crescută a arborelui respirator pentru a 
compensa. În acest mod este posibilă elongația mai 
accentuată a palatului moale, cu patologie în reverse 
sneezing.

Sneezing (strănutul) reprezintă expirarea forțată 
(efort expirator) a aerului prin căile nazale, cauzată în 
mod obișnuit de stimularea/iritarea mucoasei nazale. 
Reverse sneezing (strănut inversat) este un spasm/
atac spontan prin care se realizează inspirarea forțată 
(efort inspirator), cu emiterea unui sunet pronunțat, 
cu scopul de a elimina eventualele corpuri străine sau 
secreții patologice acumulate posterior în cornetele 
nazale; este un act reflex normal, repetitiv, cu rol de 

protecție. Vomituriția (reflexul de vomă) se datorea
ză contracțiilor mușchilor faringieni și se realizează 
pentru a elimina acumulări lichidiene din laringe, 
faringe, trahee sau esofag. Deseori, vomituriția este 
greșit interpretată ca fiind vomă, însă este un reflex 
fiziologic nazofaringeal. 

Cea mai comună cauză este reprezentată de iritația 
palatului moale și a faringelui, inițiinduse un spasm. 
În timpul spasmului, gâtul animalului este în extensie 
și cavitatea toracică se extinde consecutiv inhalării 
forțate. Dificultatea constă în îngustarea traheii, ast
fel îngreunând pătrunderea cantității de aer necesare 
în pulmoni. Orice agent iritant faringian poate indu
ce spasmul respectiv și declanșarea strănutului. Alte 
cauze sunt reprezentate de entuziasm, deglutiție ali
mentară/hidrică, intoleranța la efort, constricția gâ
tului dată de zgardă, polen (alergeni), corpuri străine, 
parfumuri, agenți virali, agenți chimici. Poate afecta 
orice rasă de câine, dar are prevalența mai mare la cei 
cu conformație brahicefalică a craniului. 

Zgomotele respiratorii patologice produse sunt ase
mănătoare celor din colapsul traheal, aspect impor
tant în diagnosticul diferențial. Episoadele de reverse 
sneezing durează, de obicei, de la câteva secunde la 
câteva minute. După sfârșitul episodului, animalul 
revine la respirația normală. În mod obișnuit, nu nece
sită tratament. Stăpânul poate interveni prin masajul 
gâtului sau blocarea narinelor animalului cu degetele. 
Dacă episoadele se manifestă cronic și produc exte
nuarea animalului, diminuând semnificativ calitatea 
vieții, este recomandat ca stăpânul să se prezinte cu 
animalul la medicul veterinar. 
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Pentru diagnostic și pentru a exclude colapsul la
ringian, traheea hipoplastică sau alte entități patolo
gice grave, se va investiga imagistic cauza: radiografie, 
tomografie sau endoscopie. În colapsul laringian, en
doscopic se observă eversia saculilor laringieni (colaps 
de grad I). Radiografic, laterolateral, traheea hipo
plastică are diametrul vizibil îngustat. 

Ca tratament, este necesară cunoașterea etiologiei 
acestei afecțiuni. Medicul veterinar poate prescrie 
antihistaminice sau doze mici de corticosteroizi în 
cazul unor agenți alergeni favorizanți. În cazurile gra
ve de elongație a palatului moale, se poate interveni 
chirurgical prin rezecția de palat moale. Prin această 
variantă de tratament, cu siguranță se va ameliora 

respirația în ansamblu, câinele va deveni mai activ 
și calitatea vieții se va îmbunătăți considerabil.   n

Conflict of interests: The authors declare no con
flict of interests.

1. Holt DE. Upper airway obstruction, stertor, and stridor. In: King LG (ed). Textbook of 
Respiratory Disease in Dogs and Cats. Elsevier, St. Louis, pp. 35-42, 2004.
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3. Venker-van Haagen AJ. Diseases of the nose and nasal sinuses. In: Ettinger SJ and 
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Terapia adjuvantă  
în boala renală la pisici

Uremia, kidney disease and acute poisoning are some of 
the medical problems commonly encountered in cats. Acute 
kidney damage results in a rapid reduction in glomerular 
filtration due to renal ischaemia or toxic lesions at this 
level. The symptomatology in this condition often starts 
with lethargy, anorexia, vomiting, dehydration, ataxia or 
even seizures. Fast diagnosis and judicious treatment, such 
as peritoneal dialysis, can result in complete recovery.
Keywords: adjuvant therapy, cats, kidney disease

Uremia, boala renală și intoxicația acută sunt câteva dintre 
pro ble mele medicale des întâlnite la pisici. În afectarea re
na lă acută are loc o diminuare rapidă a filtrării glomerulare 
determinată de ischemia renală sau de leziuni date de to xi ce la 
acest nivel. Simptomatologia în această afecțiune de bu tea ză 
de cele mai multe ori cu letargie, anorexie, vomă, des hi dra
tare, ataxie sau chiar crize convulsive. Diagnosticul ra pid și 
instituirea unui tratament judicios, precum dializa pe ri to nea lă, 
pot conduce la o recuperare completă.
Cuvinte-cheie: terapia adjuvantă, pisici, boală renală 

Abstract Rezumat

Adjuvant therapy in renal disease in cats
Suggested citation for this article: Ștefănescu A, Vițălaru BA. Adjuvant therapy in renal disease in cats. Practica Veterinară.ro. 2018;31(2):8-10.

Submission date:  
18.05.2018 
Acceptance date: 
2.06.2018

Alina Ștefănescu, 
Bogdan Alexandru  

Vițălaru 
Facultatea de Medicină  

Veterinară București

Boala renală cronică este rezultatul unei nefropatii 
de lungă durată (glomerulonefrită sau pielonefrită) ce 
im pli că reducerea ireversibilă a numărului nefronilor 
ac tivi, compensată prin hipertrofierea altor nefroni ce 
im pli că scăderea drastică a filtrării glomerulare. Această 
afec  țiu  ne evoluează progresiv de la abatere, deshidrata
re, vomă, slăbire, halenă, ulcere bucale, febră, dureri 
ab do mi  nale, edeme ale membrelor sau chiar tulburări 
ner voase până la instalarea anuriei de stadiu final.

În boala renală cronică, dializa peritoneală are rolul 
de a ameliora semnele clinice și de a îmbunătăți calitatea 
vieții pacienților pe toată perioada terapiei. La pisici sunt 
citate cazuri de transplant renal de un real succes, însă 
nu este încă posibilă realizarea acestuia în România. În 
cazul fiecărui pacient care primește indicația de dializă 
peritoneală se efectuează un examen clinic riguros, com
pletat de analize biochimice și hematologice, precum și 
de examenul urinei. Este crucial să se cunoască evoluția 
afecțiunii, dar și existența altor afecțiuni sau medicația 
utilizată în cazul fiecărui pacient.

Dializa peritoneală a devenit o practică des utilizată 
pentru înlăturarea toxinelor dializabile (endogene și 
exogene) atât în afectarea renală acută, cât și în boa
la renală cronică. Datorită posibilității de utilizare în 
medicina veterinară în prezent și prin prisma evoluției 
viitoare, dializa peritoneală ocupă un loc important în 
terapia bolii renale la pisici, în special în cazul pacienților 
geriatrici.

Indicațiile dializei peritoneale sunt afectarea rena
lă acută și boala renală cronică, incluzând situațiile de 
hiperhidratare (prin utilizarea dializatului hiperto
nic), edem pulmonar sau intoxicații cu etilenglicol sau 
barbiturice.

Nivelurile crescute ale creatininei și ureei, hiperpota
semia, hiperfosfatemia, hipercalcemia sau acidoza me
tabolică care nu cedează la tratament se pot soluționa 
prin dializă peritoneală.

La fel de importantă precum este terapia prin dia
liză peritoneală este și combaterea semnelor asociate 
printro medicație adecvată în timpul, dar și după di
aliza peritoneală. Prin terapia adjuvantă putem com
bate: hipotensiunea, anemia, voma, hipotermia, șocul 
anafilactic sau hemoragiile. Astfel, sunt recomandate o 
terapie de susținere a funcției cardiace și administrarea 
de antihemoragice, antiacide și hidrocortizon hemisuc
cinat (HHC).

Antihemoragicele precum etamsilat, adrenostazin sau 
vitamina K sunt indicate în profilaxia și tratamentul he
moragiilor prin ruptura vaselor mici, fiind hemostatice 
ce mențin stabilitatea peretelui capilar și reduc timpul 
de sângerare fără să afecteze coagularea, nefiind însă 
vasoconstrictoare sau antifibrinolitice. Astfel, crește 
glicogenul de la nivelul plachetelor și scade timpul de 
sângerare cu 4050% după primele 30 de minute.

Antiacidele precum esomeprazol sau omeprazol inhi
bă activitatea pompei de protoni, scăzând cantitatea de 
acid din stomac și astfel neutralizând aciditatea gastrică.

Antivomitivele au un rol crucial, pe primul plan fiind 
ondansetronul, un puternic agent antagonist cu selec
tivitate ridicată pentru receptorul 5HT3, o subclasă a 
receptorilor serotoninici localizați atât pe terminațiile 
vagale periferice, cât și în interiorul CNS. Biodisponibi
litatea ondansetronului administrat oral este de apro
ximativ 60%. Medicamentul este metabolizat intensiv 
la nivel hepatic și metaboliții sunt eliminați în fecale 
și urină.
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Hidrocortizonul hemisuccinat (HHC) este un glico
corticoid de biosinteză cu acţiune antiinflamatoare și 
antialergică.

La pacienții cu insuficiență renală nu este necesară 
reducerea dozei de ceftriaxonă dacă funcția hepatică este 
normală, aceasta fiind asociată în funcție de evoluția 
globulelor albe.

Combaterea hipoalbuminemiei se poate face atât prin 
transfuzia cu sânge integral, cât și prin administrarea 
de plasmă, HES sau albumină. Anemia poate fi evitată 
prin transfuzie cu sânge integral și prin administrarea 
de eritropoietină 100 UI/kg de trei ori pe săptămână, 
asociată cu fier dextran. 

Produsele pe bază de eritropoietină (EPO) sunt frec
vent utilizate la pisici pentru tratarea anemiei. Adminis
trarea de eritropoietină sa dovedit a avea ca rezultat o 
creștere dependentă de doză a hematocritului, rezultând 
corectarea anemiei și a semnelor clinice asociate în apro
ximativ două până la opt săptămâni. Deși eritropoietina 
este eficientă în corectarea anemiei inițiale cauzate de 
boala renală cronică, dezvoltarea de anticorpi o poate 
face ineficientă. Mai mult de atât, administrarea con
tinuă, în ciuda dezvoltării anticorpilor antiEPO, poate 
pune în pericol producția endogenă de eritropoietină 
a organismului și poate lăsa pacientul dependent de 

transfuzie. Astfel, se recomandă terapia cu eritropo
ietină la pisicile cu boală renală cronică întrun stadiu 
avansat, cu semne clinice asociate anemiei și cu valoarea 
hematocritului mai mică de 22%. 

Combaterea acidozei se face prin reducția ionului bi
carbonat, după următoarea formulă: (valoare dorită 
- valoare actuală) x KG x 0,3 = mEq, diluat 1:1. Un 
sfert din deficit se administrează în 12 ore, apoi statu
sul acidobazic este reevaluat înainte de administrare. 
Odată cu combaterea deshidratării, se combate parțial 
și acidoza.

Alcalinizarea terapiei este indicată la animalele cu boală 
renală cronică în stadiile 14 atunci când nivelul pHului 
din sânge și concentrația de bicarbonat sunt sub limite 
normale. Administrarea unei diete renale cu un pH neutru 
poate ameliora acidoza. Când aceasta singură se dovedește 
a fi ineficientă, este indicată administrarea de săruri al
caline, de obicei bicarbonat de sodiu sau citrat de potasiu. 
Citratul de potasiu oferă avantajul de a utiliza un singur 
medicament pentru tratarea hipokalemiei și acidozei. Doza 
de bicarbonat de sodiu este de 8 până la 12 mg/kg greutate 
corporală, administrat oral la fiecare 8 până la 12 ore. 

Hiperpotasemia moderatseveră poate pune în peri
col viața pacienților oligurici sau anurici. Animalele cu 
hiperpotasemie severă sau cei cu oligurie persistentă 
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pot beneficia de terapii specifice suplimentare, precum: 
bicarbonat de sodiu, glucoză insulinată sau, în situații 
ce pun viața în pericol, gluconat de calciu.

Dacă administrarea de furosemid nu crește producția 
de urină, poate fi încercată o diureză osmotică. O soluție 
de manitol 20% poate fi administrată ca doză bolus de 0,5 
până la 1 g/kg în 15 până la 20 de minute. Dacă se observă 
o creștere a cantității de urină în următoarea oră, pot fi ad
ministrate doze bolus la fiecare 46 ore sau se poate recurge 
la o administrare CRI (Continuous Rate Infusion) cu o doză 
de 12 mg/kg/min. Dozele mai mari de 24 g/kg/zi pot 
duce la o afectare renală acută și trebuie evitate. Manitolul 
poate avea beneficii suplimentare, pe lângă acțiunea diure
tică. Acesta inhibă eliberarea de renină în lumenul tubular 
datorită efectului său de hiperosmolaritate. De asemenea, 
acționează ca un captator de radicali liberi și poate duce la 
eliberare benefică de peptide. Deoarece manitolul nu este 
metabolizat, efectele sale rămân în spațiul intravascular o 
perioadă mai îndelungată decât cele ale dextrozei. 

Administrarea de dopamină a fost în mod tradițional 
recomandată pentru pacienții care suferă de oligurie sau 
anurie. Dopamina stimulează două tipuri de receptori 
de dopamină (DA1 și DA2), precum și receptorii α și 
βadrenergici. La pisicile sănătoase, producția crescută 
de urină poate apărea în urma unei potențiale stimu
lări adrenergice, care crește debitul cardiac și tensiunea 
arterială. 

Pe lângă terapia medicamentoasă și dializa peritonea
lă, un rol foarte important îl are nutriția.

Managementul nutrițional al animalelor care suferă 
de afectare renală acută, sunt anorexice și prezintă un 
risc ridicat de a ajunge subnutrite dacă refuză hrana o 
perioadă lungă de timp este extrem de important. Dife
rite consecințe asociate cu subnutriția pot cuprinde imu
nosupresia, scăderea sintezei de regenerare a țesuturilor 
(inclusiv a celulelor renale) și poate altera mecanismul 
de metabolizare a medicamentelor. Nutriția enterală, 
folosind un tub nazogastric sau esofagogastric, poate fi 
folosită la pisicile care nu prezintă vomă, în caz contrar 
fiind indicată o nutriție parenterală.

Nutriția pacienților cu nefropatii diverse este greșit 
înțeleasă ca fiind strict redusă la una hipoproteică.

O cantitate redusă de fosfor ajută la încetinirea evoluţi
ei afecțiunilor renale. Dietele renale standardizate au un 
conținut de fosfor redus substanțial și, de cele mai mult 
ori, dau rezultate bune în boala renală cronică în stadiul 
al treilea. Un aport ridicat de calorii care nu provin din 
proteine ajută la asigurarea energiei necesare și la evi
tarea catabolizării proteinei, iar o capacitate ridicată de 
tamponare a dietei ajută la neutralizarea acidozei metabo
lice. Suplimentarea cu acizi grași omega3 îmbunătățește 
circulația sangvină renală, o cantitate scăzută de sodiu 
ajută la încetinirea evoluţiei afecțiunilor renale și reduce 
retenția fluidelor în cazul afecțiunilor cardiace incipi
ente, iar o cantitate crescută de fibre reduce reabsorbţia 
amoniacului la nivel intestinal și ajută la reducerea ureei 
din sânge. În ceea ce privește complexul de vitamine B, 
o cantitate crescută poate combate pierderile ridicate de 
urină cauzate de poliurie și o suplimentare a formulei 

antioxidante superioare neutralizează radicalii liberi pen
tru a susține funcționarea rinichilor.

Dieta hidrică deține un rol extrem de important. Apa 
proaspătă și curată trebuie să fie disponibilă în orice 
moment. Multiple surse de apă încurajează consumul 
acesteia. Diferite abordări au fost utilizate pentru a 
estima necesarul zilnic de apă. Întrun mediu normo
term, majoritatea mamiferelor consumă 4466 ml/kg. 
O altă abordare ia în considerare faptul că necesarul 
de apă trebuie să fie direct proporțional cu cantitatea 
de mâncare consumată. În acest caz, necesarul zilnic 
de fluide în ml trebuie să fie egal cu energia necesară 
întreținerii animalului în kcal de energie metabolizabilă 
(ME). O a treia tehnică stabilește că aportul zilnic de apă 
să fie de douătrei ori mai mare decât aportul alimentar 
de substanță uscată. Când sunt oferite mari cantități 
de apă, animalele sănătoase își pot regla singure ne
cesarul. Deficitul de apă poate fi asociat unei creșteri 
deficitare sau unei boli. Deshidratarea este o problemă 
serioasă în afecțiuni ale sistemului respirator, urinar 
sau în afecțiuni gastrointestinale. Aceasta poate induce 
anorexie, letargie, slăbiciune, constipație și azotemie 
prerenală și poate predispune organismul animalului 
la afectare renală acută. Pierderea adițională a funcției 
renale în afectarea renală acută este o cauză extrem de 
importantă în evoluția bolii renale cronice. O sursă ne
adecvată de apă poate duce la deshidratare, care mai 
departe promovează deteriorarea funcției renale sau 
poate produce o criză uremică.

Pe termen lung, sunt recomandați chelatorii de 
fosfor, precum carbonatul de calciu și carbonatul de 
lanthan, pentru controlul hiperfosfatemiei, alcalinizarea 
alimentației, introducerea de fibre precum psyllium în 
alimentație pentru a reduce riscul afecțiunilor cardiace, 
absorbția acizilor grași din intestin și pentru a scădea 
nivelul colesterolului din sânge.

Există pe piață produse care conțin bacterii ce reduc 
azotul intestinal și psyllium, care sunt recomandate 
pentru susținerea funcției renale și scăderea ureei și a 
creatininei.

Boala renală acută sau cronică nu afectează doar ri
nichii. Prin prisma rolului extrem de important al rini
chilor, dar și al interconectării acestora la nivel umoral 
și endocrin cu celelalte organe, boala renală îmbracă o 
formă sistemică și trebuie abordată ca atare.   n
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UN NOU NIVEL AL PROTECȚIEI OFERITE 
CÂINILOR PRINTR-O SINGURĂ APLICARE, 
ÎMPOTRIVA CĂPUȘELOR ȘI PURICILOR!

Produs Rx disponibil numai la cabinetele veterinare.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să citiți prospectul.

BRAVECTO SPOT-ON PENTRU CÂINI ESTE DISPONIBIL PE PIAȚA  
DUMNEAVOASTRĂ! 

Încă mai există proprietari de câini care preferă formulele de tip spot-on (cu o singură aplicare) pentru a-i feri pe câinii lor de 
purici și căpușe. În majoritatea cazurilor, ei nu cumpără aceste ectoparaziticide de la cabinetul dumneavoastră veterinar. Noi 
ne dorim să schimbăm acest lucru. 

Prin urmare, vă prezentăm Bravecto Dog Spot-on – Primul medicament cu o singură aplicare, care oferă protecție de lungă 
durată, timp de 12 săptămâni, împotriva puricilor și căpușelor, care conține Fluralaner, o substanță sigură și eficientă – un 
produs inovativ care le oferă pacienților dumneavoastră o protecție eficientă! 
Astfel, acum aveți șansa de a vă mări profitul datorită acestui produs excelent, disponibil numai pentru medicii veterinari!

NE GĂNDIM LA PACIENȚII DUMNEAVOASTRĂ ASTFEL ÎNCÂT ACEȘTIA SĂ REVINĂ LA DUMNEAVOASTRĂ.

PROTECȚIE TIMP DE 
1 2  S Ă P T Ă M Â N I
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Medicaţia de primă intenţie  
în statusul epileptic la câine

Epileptic status is a medical emergency requiring 
patient placement in the emergency room for at 
least 24 hours. This paper presents in a synthetic 
manner the main therapeutic objectives and options 
to be taken into consideration when a patient with 
epileptic status is presented to the veterinarian.
Keywords: epileptic status, dogs, therapy 

Statusul epileptic reprezintă o urgență medicală care necesită 
plasarea pacientului în camera de urgență pentru cel puțin 
24 de ore. Lucrarea de față prezintă în manieră sintetică 
obiectivele și opțiunile terapeutice principale care trebuie 
avute în vedere atunci când un pacient cu status epileptic este 
prezentat la veterinar. 
Cuvinte-cheie: status epileptic, câini, terapie
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Epilepsia este definită ca o boală a parenchimului ce
rebral, caracterizată printro predispoziție crescută de a 
dezvolta atacuri convulsive epileptice. Epilepsia presu
pune existența a cel puțin două crize neprovocate la o 
distanță mai mare de 24 de ore. În mod normal, atacul 
epileptic, indiferent dacă este unul focal sau generalizat, 
are o durată de maximum trei minute, după care pacientul 
se recuperează complet sau manifestă deficite neurologi
ce variabile pentru o perioadă de timp. Prin caracterul 
autolimitativ temporal, nu este necesară o intervenție 
terapeutică în timpul atacului epileptic, el nefiind deci 
o urgență medicală. Există totuși situații în care atacul 
epileptic este încadrat în categoria urgențelor medicale și 
trebuie oprit negreșit. Aceste situații descriu „atacurile în 
cuiburi – clusterul epileptic” și statusul epileptic. 

Clusterul epileptic presupune existența a trei atacuri 
în ultimele 24 de ore sau a două atacuri tonicoclonice în 
ultimele 4 ore ori a trei atacuri focale în ultimele 4 ore. În 
clusterul epileptic, între atacurile convulsive pacientul 
își recapătă cunoștința, spre deosebire de statusul epi
leptic, definit ca un atac epileptic cu o durată mai mare 
de 5 minute sau ca două atacuri cu o durată mai mică 
de 5 minute, dar fără recăpătarea cunoștinței. Mai mult, 
clusterul epileptic poate evolua spre status epileptic. 

În ceea ce privește frecvența clusterului și a statusu
lui epileptic, cu toate că ea este percepută ca una destul 
de mică, în realitate, în grupul de pacienți idiopatici ea 
este surprinzător de ridicată. Un studiu realizat pe o 
populație de 406 câini cu epilepsie idiopatică arată că 
clusterul epileptic a apărut la 41% dintre pacienții luați 
în studiu (Monteiro R., 2012).

Încadrarea în grupul urgențelor medicale a statusului 
epileptic este justificată de următoarele considerente: 
atacurile convulsive prelungite determină (după peri
oada în care mecanismele de protecție sunt învinse) 

apariția unor stări patologice care pot duce la decesul 
pacientului, indiferent dacă acesta mai prezintă sau nu 
activitate convulsivă. Principalele situații fiziopatolo
gice sunt:
nn apariția citotoxicității cerebrale (crește K+ extracelular, 
crește Na+ intracelular, crește concentrația glutama
tului, hipertermia);
nn edemul cerebral, care duce la creșterea presiunii in
tracraniene și la afectarea barierei hematoencefalice ;
nn apariția hipoxiei cerebrale, ca urmare a creșterii me
tabolismului cerebral, a scăderii PaO2 și a substratului 
energetic;
nn apariția ischemiei, pe fondul scăderii perfuziei ce
rebrale. 
Menționăm că toate aceste căi patologice se întrepă

trund și se autosusțin. 

Tratamentul statusului epileptic
Diazepamul în doză de 0,5 mg/kg. Calea de adminis

trare a diazepamului poate fi intrarectală, intranazală 
și intravenoasă. 

Calea rectală este ușor accesibilă și oferă o absorbție 
ridicată a substanței active întrun interval asemănă
tor administrării intravenoase. Există însă riscul ca, 
atunci când este preluată de hemoroidalele craniene, 
substanța activă să fie metabolizată în ficat și, implicit, 
concentrația activă sangvină să fie redusă, fiind necesare 
doze multiple. 

Calea intranazală oferă aceleași beneficii ale admi
nistrării pe mucoase (absorbție rapidă), are o suprafață 
mare la câine și oferă avantaje suplimentare comparativ 
cu calea intrarectală: substanța activă nu face portaj 
hepatic și evită bariera hematoencefalică.

Midazolamul, în doză de 0,2 mg/kg, poate fi admi
nistrat pe cale intrarectală, intranazală, intravenoasă, 
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Figura 1. Protocolul terapeutic în statusul epileptic la câine

Status epilepticus

diazepam (0,5-2 mg/kg i.v. sau i.r.)

n  continuă cu bolus FB până  
la maximum 24 mg/kg/24 h i.v.,  
inclusiv doza zilnică de menținere 
(unde este aplicabil)

n  începe FB oral 2-3 mg/kg/12 ore)
sau
n  continuă cu levetiracetam  

20-60 mg/kg/8 h i.v.,  
apoi oral 10-20 mg/kg/8 ore

Convulsii oprite?

da

repetare administrare FB x 2
sau

levetiracetam 20-60 mg/kg i.v.

activitate convulsivă oprită  
după 15-30 minute?

nu

nu

n  Propofol 1-2 mg/kg bolus i.v.  
sau 0,1-0,6 mg/kg/min până la oprirea 
crizelor (maximum 6 mg/kg/h RIC)

n  Ketamină 5 mg/kg bolus i.v. urmat  
de 5 mg/kg/h RIC

sau
n Isofluran 1-2% MAC 
n  continuă cu încărcare cu FB,  

levetiracetam sau bromură

da

repetare x 2-3 ori
sau 

diazepam infuzie
(0,1-0,5 mg/kg i.v. diluat  

în dextroză salină)

fenobarbital (2 mg/kg i.v. sau i.m.)

activitate convulsivă stopată  
după 15-30 minute

danu
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dar și intramusculară. Cu toate că este un medicament 
nou folosit în medicina veterinară, studiile efectuate 
arată o eficacitate superioară diazepamului. M. Cha
ralambous (2017), urmărind rata de succes terapeutic 
a midazolamului administrat intranazal, comparativ 
cu diazepamul intrarectal, a constatat că la 70% dintre 
pacienții tratați de primă intenție cu midazolam intra
nazal, statusul epileptic a fost oprit, spre deosebire de 
doar 20% dintre câinii cu status epileptic la care a fost 
folosit diazepamul intrarectal. Datele obținute sunt 
promițătoare și pot valida atât folosirea midazolamului 
ca medicație în statusul epileptic, cât și administrarea 
intranazală ca alternativă la calea intrarectală. 

Administrarea soluției intranazal poate fi făcută cu 
un atomizor special conceput, care dispersează particule 
ce tapetează mucoasa olfactivă. Dimensiunea particule
lor este de 30100 de microni, ceea ce permite o absorbție 
rapidă a substanței active. 

Atât administrarea diazepamului, cât și cea a mida
zolamului pot fi potențate de fenobarbital în doză de 
24 mg/kg, administrat intramuscular (a se ține cont 
de absorbția sa mai lentă și de o perioadă de încărcare 
mai mare – din acest motiv, nu poate fi utilizat singur 
în tratamentul statusului epileptic). 

O altă opțiune terapeutică, pentru care însă nu există 
încă studii publicate privind eficiența pe loturi mari de 
câini, este levetiracetamul, administrat intravenos (20
60 mg/kg) sau intrarectal. 

În cazul în care atacurile convulsive nu pot fi oprite, 
se va aplica protocolul terapeutic din statusul epileptic 
refractar la tratament (figura 1).

Opțiunile terapeutice includ: 
nn administrare de ketamină, în doză de 5 mg/kg, urmată 
de 5 mg/kg în rată continuă de infuzie (RCI), sau 
nn propofol 12 mg/kg în bolus sau 0,10,6 mg/minut 
RCI, până la oprirea crizelor (maximum 6 mg/kg) 
nn izofluran 12%.
Oprirea atacului convulsiv nu este însă echivalentă cu 

terminarea terapiei. Dozarea glicemiei, alături de efec
tuarea unui profil de bază de biochimie serică (funcție 
hepatică, renală, electroliți), precum și analizele de urină 
sunt absolut necesare pentru continuarea tratamentului, 
în încercarea de a minimiza daunele produse de activi
tatea convulsivă. 

Obiectivele terapeutice poststatus epilepticus vizea
ză combaterea:
nn hipoglicemiei, dacă este prezentă 
nn presiunii intracraniene crescute 
nn încărcării pulmonare prin exces de catecolamine
nn instalării insuficienței renale acute pe fond de rab
domioliză.
La om, sa demonstrat că în timpul statusului epileptic 

miocardocitele suferă modificări morfologice, ce pot cauza 
apariția tulburărilor de ritm cardiac, care pot fi fatale. 
Întrun studiu realizat pe 39 de câini am demonstrat fap
tul că, în perioada interictală, la câinii epileptici există 
întârzieri în conducerea impulsului nervos, care sunt con
siderate factori de risc în dezvoltarea fibrilației atriale și a 
tahicardiei ventriculare (urgențe medicale) (Musteață M., 
2017). Din această perspectivă, recomandăm ca pacienții 
care au trecut printrun episod de status epilepticus să fie 
investigați imediat prin intermediul electrocardiogramei. 

Desigur, întrebarea cea mai importantă este: când e 
momentul ca pacientul care a trecut printrun status epi
lepticus să fie dispensarizat? Un studiu recent publicat, 
realizat pe 214 câini cu status epilepticus spitalizați, a 
arătat că la jumătate dintre aceștia atacurile convulsi
ve au apărut, în medie, după 7 ore (Kwiatkowska M., 
2018). Autorii studiului recomandă plasarea în camera 
de urgență cel puțin pentru 24 de ore a tuturor câinilor 
care au dezvoltat în ultimele 72 de ore atacuri în cuiburi/
status epilepticus și la care examenul neurologic a fost 
anormal înainte de prezentare. 

Prin urmare, pacientul în status epilepticus va trece 
prin pașii următori:
nn administrarea medicamentelor anticonvulsivante cu 
acțiune rapidă
nn terapia tulburărilor organice instalate
nn plasarea în observație pentru cel puțin 24 de ore.
Mortalitatea în status epilepticus este deosebit de 

ridicată (între 25% și 38%) și doar o parte din ea se da
torează simptomatologiei clinice convulsive. Abordarea 
terapeutică multimodală a pacientului canin în status 
convulsiv este singurul mod prin care putem crește rata 
de supraviețuire.   n
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Oncocercoza oculară canină

Canine ocular onchocercosis is a parasitosis produced 
by Onchocerca lupi, a filarial nematode that localizes 
in the scleral conjunctival tissue. The clinical evolution 
is acute or chronic, the clinical signs being tear leaks, 
photophobia, blepharitis, and periocular pruritus. The 
localization of adult worms in periocular tissues leads 
to the formation of subconjunctival nodules that cause 
exophthalmia and protrusion of the nictitant membrane.
Keywords: dog, ocular onchocercosis, Onchocerca lupi

Oncocercoza oculară canină este o nematodoză produsă de 
Onchocerca lupi, un nematod filaroid care se localizează în 
ţesutul conjunctival al sclerei. Evoluţia clinică este acu tă sau 
cronică, semnele clinice fiind reprezentate de scur geri lacrimale, 
fotofobie, blefarită, prurit periocular etc. Lo ca li za rea viermilor 
adulţi în ţesuturile perioculare an tre nea ză for ma rea unor 
noduli subconjunctivali care determină exof tal  mie și protruzia 
membranei nictitante. 
Cuvinte-cheie: câine, oncocercoză oculară, Onchocerca lupi
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În ultimul timp sa constatat o creștere a numărului 
cazurilor de oncocercoză canină, afecţiune produsă de un 
nematod filaroid din clasa Secernentea, ordinul Spirurida, 
familia Onchocercidae, genul Onchocerca. Onchocerca lupi a 
fost identificat prima dată în 1967 de către T.E. Rodonaja, 
la lup. Adulţii se localizează în ţesuturile perioculare la 
câine, până în prezent fiind raportate cazuri de oncocer
coză oculară canină în Ungaria, Grecia, Germania, Portu
galia, România, Spania, SUA și Canada. Recent, în SUA, 
acest nematod a fost diagnosticat și la pisici. Pe lângă 
cazurile diagnosticate la câine și pisică, nematodul O. lupi 
a fost identificat și la om. Astfel că, după diagnosticarea 
primului caz de oncocercoză oculară la om produsă de O. 
lupi, în Turcia, în 2011, în ultimii ani au fost identificate 
mai mult de 10 cazuri, în diferite țări ale lumii. 

Morfologie 
O. lupi este un nematod filaroid, care are o culoare 

albicioasă și un aspect filiform. Masculul măsoară apro
ximativ 4550 mm lungime și aproximativ 150200 μm 
lățime. Extremitatea anterioară este rotunjită, iar cea 
posterioară (coada) prezintă mai multe papile dispuse în 
perechi și situate pre, para și postcloacal. De asemenea, 
la nivelul cozii, masculul prezintă doi spiculi, cel stâng, 
cu o lungime de aproximativ 200 μm, are un aspect ușor 
curbat, tubular și conic, cu vârful ascuţit, iar cel drept, 
mai larg și cu aspect cuticular în partea proximală și mai 
îngust în partea distală, are lungimea de aproximativ 91 
μm. Cuticula, cu grosimea de aproximativ 45 μm, pre
zintă striații transversale. Dimensiunea femelei este mai 
mare comparativ cu a masculului, însă până în prezent 
nu sa reușit să se stabilească lungimea reală, din cauza 
faptului că, având corpul subțire și răsucit, se rupe în 
momentul extragerii din granulomul format. Lățimea 
corpului însă sa reușit să se măsoare și la femelă, pu
tând atinge 400 μm. Cuticula viermilor adulți de sex 
feminin prezintă un aspect caracteristic, fiind alcătuită 

Figura 1. Aspect longitudinal al cuticulei unei femele de 
O. lupi, observându-se prezenţa crestelor cuticulare la 
nivelul stratului extern (săgeată) şi a benzilor pe stratul 
interior (cap de săgeată) x 10

Figura 2. Microfilarii de O. lupi obţinute în urma 
sedimentării din fragment de piele x 20
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dintrun singur strat la nivelul extremităților și din două 
straturi cuticulare distincte, separate între ele, în partea 
de mijloc ale corpului. Stratul exterior prezintă niște 
creste cuticulare transversale, proeminente, întrerupte 
pe părțile laterale al corpului, iar stratul intern prezintă 
niște benzi (striuri) transversale, câte una sub fiecare 
creastă și una între două creste învecinate (figura 1). 
Microfilariile de O. lupi se caracterizează printrun corp 
alungit, cu dimensiuni de aproximativ 110 μm lungime 
și 6 μm lățime, cu o extremitate anterioară rotunjită și 
o coadă ascuţită (figura 2).

Ciclul biologic este încă necunoscut. Pentru desfă
șurarea ciclului biologic, nematodul O. lupi are nevoie 
de un vector, care se pare a fi un artropod, dar care încă 
nu este stabilit cert. Studii recente sugerează ca posibili 
vectori artropodele din genul Simulium, cunoscânduse 
faptul că acestea transmit și alte specii de Onchocerca, 
cum ar fi O. Volvulus, care produce oncocercoza ocula
ră umană, prezentă în unele ţări din Africa, America 
Centrală și America de Sud și caracterizată prin orbire. 
Viermii adulţi de O. lupi trăiesc în ţesuturile periorbitale, 
iar femelele eliberează microfilarii care, spre deosebire 
de microfilariile altor nematode filaroide, cum ar fi Di
rofilaria immitis sau D. repens, se localizează în ţesutul 
conjunctiv subcutanat, de unde sunt ingerate de vectorul 
atropod și transmise următoarei gazde definitive.

Manifestări clinice
La câine, nematodul filaroid O. lupi poate provoca lezi

uni oculare variate, de la absenţa semnelor clinice până 
la orbire, iar granuloamele subconjunctivale reprezintă 
modificarea cea mai frecvent semnalată. În ciuda absenței 
semnelor clinice, animalele care totuși sunt diagnosticate 
pozitiv pentru microfilarii reprezintă un rezervor impor
tant de O. lupi. Manifestările clinice sunt reprezentate de 
scurgeri lacrimale excesive seroase până la mucopurulen
te, fotofobie, conjunctivită, blefarită, prurit periocular, 
pentru ca apoi să se constate apariţia de noduli cu loca
lizare subconjunctivală sau episclerală. Acești noduli au 
dimensiuni variabile și suprafață neregulată (din cauza 
aglomerării și răsucirii adulţilor), ce antrenează exoftal
mie, edem cornean sau ulcer cornean și protruzia mem
branei nictitante. Uneori, subscleral sau subconjunctival 
se pot observa mișcările viermilor adulţi, care pot ajunge 

și la exterior. Unul sau ambii ochi pot fi afectaţi. Pe lângă 
manifestările oculare provocate de localizarea viermilor 
adulţi, au fost descrise și manifestări cutanate, provocate 
de microfilariile prezente la nivelul pielii.

Diagnosticul 
nn În urma excizării nodulilor perioculari și a deschiderii 
acestora, se pot pune în evidență nematodele adulte sub 
forma unor firișoare albicioase, subțiri, fragile și puternic 
răsucite, înglobate întrun țesut granulomatos. Examenul 
microscopic al fragmentelor extrase din nodulii respec
tivi și evidențierea morfologiei caracteristice a cuticulei 
femelelor adulte ajută la orientarea diagnosticului. 
nn Pe lângă analiza morfologică a fragmentelor nema
todelor adulte recoltate din nodulii excizați, se pot 
analiza morfologic și microfilariile dermale. Pentru 
această evaluare se recoltează fragmente de piele din 
diferite regiuni corporale (frunte, interscapular sau 
lombar), fragmente care se pun întrun tub cu ser fi
ziologic la temperatura camerei și se așteaptă 24 ore 
pentru mobilizarea microfilariilor. După îndepărtarea 
fragmentelor de țesut, tuburile se centrifughează, iar 
sedimentul se examinează la microscop pentru analiza 
morfologică a microfilariilor. 
nn Diagnosticul final se stabilește prin identificarea 
moleculară a speciei implicate în producerea bolii, 
respectiv O. lupi.

Tratamentul 
nn Se recurge la excizarea chirurgicală, sub anestezie 
generală, a nodulilor perioculari identificați. 
nn Postoperator, se instituie un tratament general și local, 
prin administrarea de antibiotice, antiinflamatoare și 
macrofilaricide, în funcție de modificările prezente. 
nn Nu întotdeauna se reușește extirparea tuturor nodu
lilor perioculari, de aceea animalele trebuie ținute sub 
observație, în vederea identificării eventualelor recidive.
nn Preventiv, se recomandă administrarea de antihel
mintice cu spectru larg, de tipul milbemycin oxime, o 
dată pe lună, timp de 6 luni, în special în perioada de 
maximă activitate a vectorilor(2,12).   n
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Managementul urgenţelor 
oncologice veterinare

The emergency situation in oncology can be defined as a 
pathological condition determined by the clinical evo lu tion 
of cancerous paraneoplastic syndromes or a con sequence 
of the chemotherapy disease (metabolic, he ma to lo gical, 
neurological, motor). Assessing the diag no sis and per
for  ming specific therapy should be rapid and ad dress the 
syn dromes in the order of their severity. The diag nosis of 
the oncology patient’s emergency must be deter mined in 
the or der of priority and type of emer gen cy: mor pho lo gi cal 
or obstructive paraneoplastic syn dromes caused by solid 
tu mors with organ and/or me ta bolic com pres sion caused 
by functional failure of tis sues or or gans; chemotherapy 
di sease toxicity induced through ia tro pa thy, following the 
ad  mi  nis tration of che mo the ra py medication. The objectives 
in solving oncological emer gen cies are the diagnosis of 
the cause, the clinical and paraclinical evaluation and very 
rapid therapy. Pa ra neo plas tic syn dromes may be due only to 
primary or associated tumors of lymph node in va sion, visceral 
me tas tases, or may be the consequence of established 
the  ra pies: surgical, chemotherapy, hor mo nal. Oncology 
emer gency may be aggravated by preexisting liver disease, 
kid  ney disease, hematologic disease, neurological disease, 
di sease evo lu tion or therapyassociated. The urgency of 
on co lo gi cal the ra py is to control pain, restore blood volum, 
to amend the paraneoplastic symptoms (anemia, cachexia, 
throm bo cy to pe nia, lympho penia) and eventually restore 
the mor pho struc tu ral pal liative integrity of affected tissues. 
The choice of the ra peu tic strategy and the combination 
of techniques and methods are made personalized ac
cor ding to the cli ni cal condition of the oncology patient 
at the time of diag nosis by anamnesis, general physical 
exa mi na tion, TNM clinical staging, monitoring of vital 
func tions, histopathological type and the appreciation 
of the response to the therapies already performed.
Keywords: oncology, emergency, paraneoplastic, 
chemotherapy, disease

Situația de urgență în oncologie poate fi definită ca o afec
țiune patologică determinată de evoluția clinică a sin droa
melor paraneoplazice canceroase sau o consecință a bolii 
chimioterapice (metabolice, hematologice, neurologice, 
motorii). Evaluarea diagnosticului și efectuarea terapiei 
specifice ar trebui să fie rapide și să se refere la sindroame în 
ordinea gravității lor. Diagnosticul de urgență al pacientului 
oncologic trebuie determinat în ordinea priorității și a tipului 
de urgență: sindroame paraneoplastice morfologice sau 
obstructive cauzate de tumori solide, cu compresie de organe 
și/sau metabolice, cauzate de eșecul funcțional al țesuturilor 
sau al organelor; boala citostatică indusă prin iatropatie 
după administrarea chimioterapiei. Obiectivele de rezolvare a 
situațiilor de urgență oncologice sunt diagnosticarea cauzei, 
evaluarea clinică și paraclinică și terapia foarte rapidă. 
Sindroamele paraneoplazice se pot datora tumorilor primare 
sau asociate ale invaziei limfopatologice, metastazelor vis ce
rale sau, poate, sunt consecința terapiilor stabilite: chi rur gi
cale, chimioterapice, hormonale. Boala canceroasă poate fi 
agra vată de afecţiuni hepatice preexistente, afecţiuni renale, 
afecţiuni hematologice, afecţiuni neurologice, de evoluția 
bolii sau terapia asociată. Urgența terapiei oncologice este 
aceea de a controla durerea, de a restabili volumul sângelui, 
de a controla simptomele paraneoplazice (anemie, cașexie, 
trombocitopenie, limfopenie) și, eventual, de a restabili 
integritatea paliativă morfostructurală a țesuturilor afectate. 
Alegerea strategiei terapeutice și combinația dintre tehnici 
și metode se fac personalizate, în funcție de starea clinică 
a pacientului oncologic la momentul diagnosticării prin 
anamneză, de evaluarea generală a examinării fizice, 
stadializarea clinică a TNM, monitorizarea funcțiilor vitale, tipul 
histopatologic și de aprecierea răspunsului la terapiile deja 
efectuate.
Cuvinte-cheie: oncologie, urgenţe, paraneoplazic, 
chimioterapie, boală
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Introducere
Urgența oncologică reprezintă o condiție acută deter

minată de cancer sau de tratamentul oncologic, necesitând 
o intervenție rapidă pentru a preveni moartea sau instala
rea unor disfuncții severe permanente. Înainte de a stabili 
un plan terapeutic adecvat, se vor preciza stadializarea și 
răspunsul la tratamentul actual, precum și prognosticul 
general. În funcție de tabloul clinic, urgența poate fi da
torată unor tumori primare, adenopatiilor, metastazelor, 

tratamentului, unei noi condiții sau agravării unei condiții 
preexistente, fără relație cu boala canceroasă.

Urgențele oncologice ar putea fi clasificate în:
nn urgențe obstructive sau structurale datorate tumorilor 
înlocuitoare de spațiu (durerea);
nn urgențe datorate problemelor metabolice sau hormo
nale (cașexia, anemia);
nn urgențe secundare tratamentului oncologic (boala 
citostatică).
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Efectele terapiilor asociate (chimioterapie citostatică, 
radio, imuno, hormonoterapie, inclusiv chirurgia onco
logică) induc cumulativ agravarea unor stări patologice, 
preexistente, ca sindroame paraneoplazice, dar pot fi și 
generatoare a unora noi, sub forma efectelor secundare, 
reacţii de apărare sau adverse, în urma interacţiunii ce
lulelor tumorale sau sănătoase cu substanţele citostatice 
sau cu produșii de metabolism rezultaţi.

Rezultate şi discuţii
Urgenţe oncologice structurale şi obstructive:
nn Sindromul de compresiune venoasă
nn Sindromul de compresiune medulară
nn Boala tromboembolică.
Sindromul de compresiune venoasă (SCV) apa

re odată ce tumora comprimă vena în traseul său. 
Obstrucția venoasă poate fi datorată compresiei, in
vaziei, trombozei sau fibrozei venei. Rezultă o creștere 
a presiunii venoase centrale și apariția circulației co
laterale frecvent cu derivație. Deși este considerată o 
urgență clasică, rareori pune imediat viața în pericol, 
însă urgența poate deveni reală prin inducerea unei 
creșteri a presiunii intracraniene, cu edem cerebral. Tu
morile maligne primare, cancerele bronhopulmonare, 
limfoamele și tumorile mediastinale și metastazele sunt 
responsabile de peste 80% din toate cazurile de SCV.

Cauzele nonmaligne sunt deosebit de rare și includ: 
tuberculoza, fibroza mediastinală postiradiere sau idi
opatică, o cauză cu frecvență în creștere la pacientul 
oncologic fiind utilizarea pe scară tot mai largă a cate
terelor venoase centrale.

Diagnosticul se stabilește clinic relativ ușor; în stadi
ile inițiale, SCV poate fi confundat cu insuficiența car
diacă (trăsătura de diferențiere fiind absența pulsațiilor 
jugularelor și absența tahicardiei și a galopului).

Simptomele sugestive pentru SCV constau în edemul 
progresiv al gâtului, urmat de edemul facial și al brațului, 
dispneea asociată cu compresia traheală, edemul capului, 

gâtului și toracelui (edem în pelerină), ectazii venoase 
superficiale pe fața anterioară a toracelui. 

Proceduri care pot fi utilizate în diagnostic sunt: ra
diografia, bronhoscopia, toracotomia minimă sau tora
coscopia, venografia, examenul CT și examenul RMN. 

Dacă diagnosticul de certitudine nu poate fi stabi
lit imediat, tratamentul activ se poate amâna până la 
efectuarea unei investigații mai amănunțite. Amânarea 
este chiar indicată la tineret, la care sunt suspectate și 
alte etiologii. Inițial pacienții pot fi tratați simptomatic 
cu oxigenoterapie pentru dispnee, furosemid 2040 de 
miligrame intravenos, pentru a reduce edemul, și dexa
metazonă sau hidrocortizon în doze mari pentru redu
cerea inflamației. Odată diagnosticul stabilit, pacientul 
trebuie tratat prin:
nn radioterapie (mai ales dacă afecțiunea primară este un 
cancer bronhopulmonar nonmicrocelular) 
nn chimioterapie, dacă se presupune că tumora este un 
limfom sau o tumoră germinală.
Sindromul de compresie medulară este o adevărată 

urgență oncologică și survine la 15% din pacienții cu can
cere sistemice, atunci când tumora primară sau metasta
zele determină un efect de masă sau compresiune spinală 
cu deficit neurologic. Amânarea terapiei poate conduce la 
instalarea unei paralizii ireversibile, la pierderea funcțiilor 
intestinale și ale vezicii urinare. Aceasta, din cauza în 
special a metastazelor situate în afara durei mater (95%), 
care invadează coloana vertebrală. Localizarea cea mai 
frecventă este toracică (70%), urmată de cea lombosacrată 
(20%) și cervicală (10%). Între 10% și 40% din cazuri sunt 
multifocale, implicarea primară a spațiilor epidurale fiind 
mai puțin frecventă. Deși compresiunea medulară apare 
întro varietate foarte largă de neoplazii, cel mai frecvent 
implicate sunt: cancerul de prostată, de plămâni, metas
tazele cu punct de plecare neprecizat, neoplasmul renal, 
limfomul, mielomul și melanomul.

Primul pas în diagnosticul paraclinic îl constituie is
toricul și examenul neurologic, semnele precoce fiind: 

Figura 1. Limfom Hodgkin cu sindrom de compresie 
venoasă centrală

Figura 2. Sindromul de compresie venoasă periferică − 
edem al capului şi gâtului în limfomul malign
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durere localizată la nivelul coloanei sau al orificiilor ra
diculare (>90%), tuse, strănut, încordarea mușchilor.

În ceea ce privește semnele intermediare și tardive, 
acestea sunt reprezentate de: astenia accentuată, prece
dată sau însoțită de tulburări senzoriale, tulburări de 
mers, retenție de urină, constipație.

După apariția acestor simptome, compresiunea me
dulară progresează de obicei rapid, determinând, în lipsa 
tratamentului, paralizie ireversibilă în câteva ore sau zile.

Examenul fizic poate evidenția localizarea durerii 
la nivelul vertebrelor implicate sau al teritoriului de 
distribuție al nervului implicat, senzația de consistență 
scăzută la palpare sau percuție a splinei de la nivelul 
metastazei, astenie musculară, spasticitate, reflexe os
teotendinoase anormale, tulburări senzoriale.

Investigațiile imagistice utile sunt:
nn Radiografia vertebrală – mai mult de 66% din 
pacienții care vin cu compresiune medulară prezintă 
anomalii osoase pe radiografiile convenționale, ce 
constau în eroziuni sau dispariția pediculilor osoși, 
colapsul parțial sau complet al corpilor vertebrali, 
prezența de mase paraspinale de țesut moale.
nn Imagistica prin rezonanță magnetică – un sem
nal anormal, fără prezența spațiului corespunzător 
discului intervertebral, sugerează posibilitatea unei 
infecții, fiind eficientă evaluarea compresiunii me
dulare toracice. 
Examenul CT și mielografia confirmă diagnosticul 

clinic. 
Obiectivele tratamentului – recuperarea și men

ți nerea funcției neurologice normale, controlul local 
al tumorii, stabilizarea coloanei vertebrale, controlul 

durerii și evitarea complicațiilor. Alegerea tratamentului 
depinde de starea pacientului în momentul diagnosticu
lui, de posibilitatea obținerii diagnosticului histologic, 
de evoluția clinică a bolii, tipul de neoplazie, localizarea 
la nivelul coloanei vertebrale, stabilitatea coloanei și de 
tratamentul anterior.

Boala tromboembolică (BTE)
Tromboza asociată cancerului este recunoscută 

ca o cauză frecventă de mortalitate și morbiditate la 
pacienții cu boală malignă. Boala tromboembolică, 
cunoscută și sub termenul de tromboembolism venos 
(TEV), include un spectru larg de manifestări, de la 
cea mai frecventă – tromboza venoasă acută (TVA) – la 
cele mai severe – tromboza venoasă profundă (TVP) 
și embolia pulmonară (EP).

Riscul crescut de tromboză este datorat eliberării 
de către tumoră a unui factor tisular cu efect pro
coagulant, responsabil pentru declanșarea cascadei 
de coagulare extrinsecă. Riscul cel mai crescut este 
asociat cu tumorile cerebrale, ovariene, pancreati
ce, prostatice, pulmonare și renale. Factorii de risc 
asociați cu BTE pot fi clasificaţi ca:

Endogeni
nn Activitate procoagulantă tumorală (ţesut tumoral, 
factor tisular)
nn Răspunsul inflamator (factorul de necroză tumorală, 
interleukina 1)
nn Anomalii de coagulare (trombocitoză, activare pla
chetară, creșterea nivelului de fibrinogen, activarea 
coagulării).
Extrinseci
nn Agenţii citotoxici, terapia hormonală, factorii de 
creștere hematopoietici (risc de TVP: 230%)
nn Radioterapia (risc de TVP: 38%)
nn Staza venoasă (compresie extrinsecă, mobilitate redusă, 
spitalizarea îndelungată)
nn Traumatismul venos sau arterial (cateterele  risc de 
TVP: 1050%, risc de EP: 15%)
nn Intervenţiile chirurgicale prelungite.
Pleurezia prezintă incidență crescută în cancerul 

pulmonar, ovarian și în limfoame maligne. Cauzele 
sunt: pleurezita carcinomatoasă sau metastazele ple
urale, care reprezintă perturbarea fluxului limfatic, 
insuficienţa cardiacă sau deficitul proteic. 

Terapia constă în administrarea de citostatice pe 
cale generală (carboplatin, gemcitabină, holoxan), 
asociate cu diuretice osmotice (manitol) sau de ansă 
(furosemid).

Oncohematopatologia 
Modificările liniei sangvine albe în limfoame
În majoritatea cazurilor, limfoamele câinelui sunt ale

ucemice, cel puţin la începutul maladiei, și nu se găsesc 
semne sangvine ale afecţiunii; pentru Parodi (1972), 
doar 20% din cazuri erau semnalate printro leucemie. 
Această leucemie e variabilă și imprevizibilă, aparent 
fără legătură cu distribuţia tumorală, cu excepţia in
filtraţiilor difuze ale măduvei osoase, care sunt invari
abil reflectate prin variaţii în sângele periferic. Întrun 

Figura 3. Sindrom de compresiune medulară 
determinată de metastaze vertebrale
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stadiu avansat al maladiei, o treime din cazurile de le
ucoză limfoidă ar fi leucemice, după Lombard (1968).

Obișnuit, numărul celulelor albe este puţin crescut 
la început, apoi se manifestă o leucocitoză modera
tă, de 20.00030.000 (Altman). Această leucocitoză 
înseamnă un răspuns exagerat al măduvei. Dar, în 
formele leucemice, numărul globulelor albe este mult 
crescut: 150.000 (Jacquier), 320.000629.000 (Concei
cao), 580.000 (De Schepper), 1.079.000 (Backgren).

Formula leucocitară suferă, de asemenea, mari 
variaţii în formele leucemice sau aleucemice. În forme
le aleucemice, formula leucocitară permite punerea în 
evidenţă a unei neutrofilii, cel mai adesea cu indicele 
Arneth deviat spre stânga.

Această neutrofilie este explicabilă printrun răs
puns exagerat al măduvei osoase la progresia tumorii 
și la fenomenul de necroză; poate, de asemenea, apă
rea o mielopoieză la nivelul splinei și ficatului, care, 
asociată activităţii măduvei osoase, explică această 
neutrofilie, mai ales în timpul perioadei de agrava
re a maladiei. Pentru Meier, această neutrofilie, care 
regresează adeseori după utilizarea antibioticelor, ar 
fi din cauza suprainfecţiilor frecvente. În celelalte 

cazuri observăm, paradoxal, o limfopenie. O limfo
citoză poate surveni izolată sau asociată neutrofiliei 
(Backgren). Howard, întro formă cutanată, constată 
o eozinofilie care atinge 31% înainte de a reveni la 
1015%. În formele leucemice, observăm o limfocito
ză foarte marcantă, aceste celule putând atinge 99% 
din celulele albe, ca întrun caz citat de De Schepper, 
cu 580.000 de globule albe. Este vorba deci, cel mai 
adesea, de limfoblaști rotunzi, voluminoși, cu nucleu 
bazofil excentric, cu o cromatină fin dispersată, fără 
condensări, cu nucleoli sau fără, a căror citoplasmă re
dusă este albastrubleu palid, putând prezenta o zonă 
Golgi perinucleară clară. Aceste celule sunt fragile și 
se sparg ușor când se realizează etalarea, dând celule 
în paner sau pete. 

Frecvent, leucocitele prezente sunt celule reticu
lare cu caractere morfologice histiocitare. Uneori, în 
cazul invadării măduvei de către celule neoplazice, 
înlocuirea acesteia cu ţesut neoplazic sau mieloptizia 
provoacă pasajul în sânge al celulelor imature, mielo
cite, metamielocite sau mieloblaști, care, în absenţa 
altor examene pentru precizarea diagnosticului, pot 
antrena o confuzie cu o leucoză mieloidă.

Figura 4. Epanşament masiv toracic în limfomul Hodgkin
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Modificările liniei sangvine roşii
Întrun stadiu avansat al maladiei, constatăm o ane

mie normocromă, normocitară; numărul globulelor roșii 
poate scădea sub 2.000.000/mm³ (Niemand). Nivelul 
hemoglobinei relevat de Backgren era inferior valorii 
de 11,5 g/100 ml la 40% dintre câini. Această anemie 
se explică printro stare proastă a câinilor, dar și prin 
faptul că serul câinilor cu limfosarcon are o activitate 
hemolitică crescută. La un câine, Wall găsește un he
matocrit de 14%.

Modificările plachetelor sangvine
În leucozele avansate, trombocitopenia este o regulă, 

numărul plachetelor poate fi foarte scăzut: 102.000/mm³ 
(De Schepper, 1974), sub 50.000/mm³ (Mac Coy, 1950). 
Această trombocitopenie explică accidentele hemoragice 
constatate în cazul limfoamelor avansate. Pentru Lom
bard (1968), această trompocitopenie nu ţine de o insu
ficienţă a trombocitopoiezei.

Viteza de sedimentare 
Este obișnuit crescută, dar moderată în limfom, o 

creștere notabilă putând atinge 100 mm la prima oră; 
poate fi pusă în relaţie cu infecţiile intercurente sau cu 
fazele evoluţiei maladiei. O viteză de sedimentare im
portantă este nefavorabilă pentru prognostic pentru că 
ea semnifică evoluţia afecţiunii sau o complicaţie in
fecţioasă asociată unei anemii intense cel mai adesea.

Terapia este de substituţie prin transfuzie de homo
grup sau prin administrare de factori specifici de stimu
lare a hematopoiezei pe linia sangvină afectată.

Urgenţele oncologice metabolice 
Sindromul de caşexie canceroasă este o manifes

tare clinică și metabolică paraneoplazică patognomo
nică a bolii canceroase în ansamblul ei, caracterizată 
prin afectări ponderale grave ale organismului în ca
uză, neimpunânduse implicarea afecţiunilor gastro
intestinale. Alterările induse de cancer în metabolis
mul energetic al gazdei sau cașexia canceroasă sunt 
probabil cele mai comune sindroame paraneoplazice 
în medicina umană și veterinară. Cașexia este speci
fică fazelor avansate, terminale, ale bolii canceroase, 
fiind determinată de o pronunţată alterare metabo
lică sistemică, având drept consecinţă afectarea me
tabolismului protidic. Este determinată în special de 
tumorile maligne cu localizare digestivă, pulmonară 
sau a aparatului reproducător. Terapia se bazează pe 
administrarea hranei speciale adecvate și a aminoa
cizilor esenţiali perfuzabili.

Modificări biochimice sangvine
Transaminazele (ALT - GPT) 
Prezintă variaţii nespecifice și neregulate. Valorile 

găsite variază de la normal la 900 U.S.F., dar cel mai 
comun dozajele permit determinarea unor niveluri de 
120400 U.S.F.

Colesterolemia 
Apare mai ales în afectările organice. Hipercolestero

lemia este frecventă, dar nu invariabilă în insuficienţa 
hepatică.

Figura 5. Modificări ale liniei 
sangvine albe în limfoame 
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Electroforeza proteinelor serice 
Pentru Guelfi, leucozele câinelui nu se asociază decât 

cu perturbări prea inconstante și variabile pentru a fi 
interesante, semnele nefiind modificate decât la sfârșitul 
evoluţiei și în cursul diverselor complicaţii.

P. Groulade, J. Groulade și C. Ollivier consideră că aceas
tă tehnică are o valoare de prognostic. Modificările sunt 
foarte discrete la început, dar în cursul unei faze evolutive 
notăm o scădere a albuminelor, acompaniată cel mai ade
sea de o creștere a α2globulinelor, în timp ce γglobulinele 
se diminuează. Groulade semnalează în cazul leucozelor 
limfoide cronice o creștere a γglobulinelor, dar această 
formă este dificil de definit clinic la câine. Howard, întro 
formă cutanată, semnalează o hipergamaglobulinemie cu 
un nivel de βglobuline la limita superioară. 

Hipoalbuminemia reprezintă principala cauză a re
ducerii nivelului seric al calciului la pacienții cu boală se
veră. Alcaloza prin hiperalcalinizare conduce la creșterea 
calciului legat de proteine și determină reducerea con
secutivă a nivelului de calciu ionizat care trebuie mă
surat. Administrarea de plasmă integrală sau compuși 
medicamentoși cu aminoacizi poate corecta deficitul de 
albumină serică. 

Glicemia 
Este normală în majoritatea cazurilor, dar uneori con

statăm o hipoglicemie netă (De Schepper, 1974), fără 
ca pentru aceasta să apară simptome legate de scăderea 
nivelului glucozei sangvine. 

Hipoglicemia. La om, tumorile din cavitatea toracică 
sau abdominală sunt asociate cu hipoglicemie, aceasta 
fiind datorată producerii unei substanţe analoge insu
linei (Somals, 1963) sau utilizării excesive de glucoză de 
către marile mase tumorale, cu un deficit în glucogeneză 
(Tashima, 1968). Această deficienţă a glucogenezei ar 
fi cauzată de o afectare hepatică, împiedicând funcţia 
glicogenică și antienzimatică antiinsulină, din cauza 
unei compresiuni a vaselor sau nervilor.

Calcemia şi fosfatemia 
Hipocalcemia este o manifestare directă a hiperfos

fatemiei, fiind definită ca un nivel al calciului seric mai 
redus de 2,1 mmoli/l; totuși, numai 10% dintre acești 
pacienți prezintă diminuarea calciului ionizat. Hipo
calcemia poate provoca uneori simptome semnificative 
clinic: spasme musculare sau, în cazurile mai grave, te
tanie, spasm laringian sau convulsii.

Hipercalcemia, definită drept creșterea concentra
ţiei serice a calciului ionizat peste limitele normale, este 
cea mai frecventă perturbare metabolică la pacienţii cu 
cancer, putând surveni în asociere cu metastazele osoa
se, dar și în absenţa oricărei afectări directe; trebuie 
diferenţiată de creșterea nivelurilor de calciu seric prin 
hiperparatiroidism.

Hiperkaliemia reprezintă principala perturbare 
electrolitică potențial fatală, definită ca o creștere a 
nivelului plasmatic al potasiului peste 5 mmoli/l, din 
cauza eliberării detritusurilor celulare prin liza celulară. 
Cele mai severe manifestări sunt aritmia ventriculară, 
creșterea amplitudinii undei T, adesea cu aspect ascuțit, 
alungirea intervalelor PR și QRS, blocuri AV și flutter.

Hiponatremia este o anomalie cu potențial letal 
cu cauze multiple. Hiponatremia prin supraîncărcare 
volemică este cauzată de acumularea de fluide în com
partimentul extracelular, prin reducerea volumului cir
culant. În cea dea doua situație, este o manifestare a 
unei varietăți de boli. Sindromul secreției inadecvate de 
hormon antidiuretic trebuie luat în considerare. 

Uremia şi creatinemia
Sunt crescute în tumori hematopoietice sau sarcoame, 

semnalând un defect de funcţionare renală, până la o 
prăbușire completă a acestor organe. Creșterea nivelului 
ureei și creatininei sangvine înrăutăţește prognosticul. 
Trebuie investigată sistematic, pentru că ele pot semnala 
o insuficienţă renală; există cazuri particulare în care se 
observă o hipercalcemie cu normofosfatemie, neasociate 
cu o tulburare de epurare renală. Este vorba de un feno
men endocrin paraneoplazic, în genul pseudohiperparati
roidismului. Aceste sindroame endocrine paraneoplazice 
au fost descrise la om în hematosarcoame și alte tumori. 
La câine, Osborne și col. (1973) au studiat acest fenomen, 
iar De Schepper semnalează un caz care poate fi asociat 
acestui sindrom. Nivelul calciului seric crescut este deseori 
asociat cu limfomul cu celule T (Putro 2001). În limfoame, 
hipercalcemia poate fi din cauza metastazelor osoase, și 
în acest caz este asociată cu o hiperfosforemie, pentru că 
osteoliza este astfel crescută, încât rinichii și intestinul 
sunt incapabili de a resorbi electroliţii sangvini. În cazul 
pseudohiperparatiroidismului, calcemia este crescută, 
dar există hipofosfatemie și fără metastaze osoase. Acest 
sindrom are loc din pricina secretării de către ţesutul tu
moral a unei particule hormonale comparabile parathor
monului. Apariţia unui asemenea sindrom înrăutăţește 
prognosticul, pentru că hipercalcemia severă  antrenează 
o hipercalciurie și tulburări renale secundare unei ne
frocalcinoze, rapid letale. Un asemenea sindrom trebuie 
diferenţiat de un hiperparatiroidism primar sau unul se
cundar, renal, deoarece conduita terapeutică va fi diferită.

Fosfatazele alcaline 
Sunt markeri tumorali sangvini indirecţi, permițând 

și aprecierea afectării hepatice; creșterea lor presupune 
și că ficatul va detoxifia atunci mai greu organismul de 
produsele utilizate pentru tratament și de produsele de 
degradare a celulelor tumorale distruse.

Lactodehidrogenaze 
Sunt crescute în limfosarcomul câinelui, mai ales frac

ţiunea LDH3. Valorile normale, care sunt 5080 U/ml, 
ajung pentru câinii limfomatoși la 125400 U/ml. Boni 
(1972) citează chiar o valoare de 1300 U/ml întrun caz.

Analizele de urină
Densitatea urinei 
În formele renale sau cu afectare renală se constată 

hipostenurie, adică o lipsă de concentraţie, care se ma
nifestă prin scăderea densităţii.

Proteinuria 
Este frecventă în afectările renale; este adesea asocia

tă cu hematurie, când leziunile renale sunt importante.
Bilirubinuria 
Apare în timpul invaziei ficatului de către procesul 

neoplazic.
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De fapt, aceste variaţii urinare semnalează disemina
rea cancerului și nu sunt caracteristice afecţiunii (Ducos 
de Lahitte, 1977).

Imunosupresia în oncologie
La o serie de afecţiuni maligne, ca de exemplu leuce

miile acute, leucemiile cronice sau mielomul multiplu, 
există imunodepresie constantă, independentă de tra
tamentul efectuat. Este de presupus că imunodeficienţa 
la aceste boli este dată de interferenţa celulelor maligne 
cu celulele corespunzătoare normale, prin producerea 
unor factori supresori de transfer (Roitt, 1994), nefiind 
vorba de obicei (în lipsa unei afecţiuni imunodepresive 
cunoscute anterior) de imunodepresie, care să preceadă 
afecţiunea respectivă. 

În cazul bolii Hodgkin există o scădere a imunită
ţii celulare încă din stadiile I și II ale bolii. Ulterior, 
se semnalează disfuncţii în activitatea macrofagelor, 
monocitelor și a celulelor B. „Imunitatea tumorală” 
este însă modificată, răspunsul în anticorpi la diverse 
antigene este scăzut. Se consideră totuși că depresia 
imunităţii tumorale este tranzitorie, putând reveni la 
normal după tratament. În ansamblu, profilul imuni
tar al bolii Hodgkin se caracterizează prin: scăderea 
capacităţii limfocitului T de a reacţiona la mitogeni, 
creșterea activităţii limfocitelor T supresoare, rapor
tul CD4/CD8 diminuat, scăderea activităţii celulelor 
natural killer. 

Limfoamele nonhodgkiene prezintă, de aseme
nea, deficit atât pe linie T, cât și pe linie B, imunode
ficitul fiind influenţat de tipul de celulă (T sau B) care 
proliferează. 

Leucemiile acute sunt caracterizate prin produ
cerea și acumularea de leucocite anormal maturate. 
Se constată blocarea maturării celulelor mieloide sau 
limfoide în stadiile primare de evoluţie, respectiv la 
nivelul stadiului de blast. Aceste celule imature se 
vor infiltra în sângele periferic, măduvă și ulterior în 
ţesuturi. Liniile de limfocite care proliferează pot fi 
T (sau preT), limfocite B (sau preB) în aproximativ 
80% din cazuri sau limfocite nule în 20% din cazuri. 
Deficitul imun se instalează progresiv, mai ales prin 
înlocuirea clonelor normale de limfocite cu clone tu
morale, care sunt alcătuite din limfocite imature, in
capabile de exercitarea funcţiei lor imunitare. Există 
și presupunerea că ar fi inhibate clonele normale de 
cele tumorale prin factori supresori. 

În leucemiile cronice, imunodeficitul este cel mai 
puţin bine exprimat, din cauza proliferării mai lente a 
clonelor (sau clonei) tumorale, precum și a faptului că 
celulele care proliferează sunt blocate din dezvoltare 
în fazele imature. În cazul leucemiei limfatice cronice, 
în 90% din cazuri, proliferarea este a limfocitelor B, 
celulele anormale reprezentând o singură clonă. De 
cele mai multe ori, se poate întâlni reducerea valori
lor imunoglobulinelor M, urmată de reducerea IgG și 
IgA. Deficienţe în funcţionalitatea limfocitelor T și B 
sunt frecvente. Există tendinţa de a dezvolta și alte 
tipuri de cancere. 

Urgențele secundare tratamentului oncologic – 
boala citostatică:
nn Sindromul de icter indus
nn Emeza
nn Sindromul enteric
nn Nefrita interstițială acută
nn Sindromul de cistită hemoragică
nn Sindromul hematocitotoxic central 
nn Sindromul hematocitotoxic periferic
nn Imunosupresia citostatică
nn Trombocitopenia
nn Sindromul lizei tumorale acute.
Boala citostatică reprezintă totalitatea sindroamelor 

patologice induse de medicaţia citostatică organismului 
canceros. Întregul complex de simptome care apar con
secutiv acţiunii neselective asupra întregului organism a 
terapiei citostatice a fost denumit prin analogie cu efectele 
bolii de iradiere. Tratamentul cu chimioterapice citostatice 
presupune doze mari, la limita toxicității minime pentru 
fiecare drog, determinând o boală citostatică cu simptoma
tologie și intensitate diferită: slabă, moderată sau severă.

Sindromul de icter indus reprezintă sindromul de 
acumulare în exces a bilirubinei conjugate în țesuturi 
sau în curentul sangvin. Clinic se evidenţiază icter la 
nivelul pielii pigmentate, mucoaselor, scleroticii și pa
latului moale.

Icterul se prezintă sub forma:
nn Prehepatică – determinată de anemie autoimună 
hemolitică
nn Hepatică – determinată de supradozarea medicamen
toasă a citostaticelor din grupa alkilanţilor
nn Posthepatică – indusă de tumori ale vezicii biliare
nn Extrahepatică – determinată de stenoza compresivă 
a canalului coledoc.
Emeza reprezintă simptomul caracteristic de reflux 

al conținutului gastric, determinat de afectarea tubului 
digestiv. Aceasta poate fi:
nn Precoce – determinată de administrarea unui citostatic 
pe cale orală cu absorbție digestivă (ciclofosfamidă)
nn Tardivă – se declanșează în urma unor tratamente 
îndelungate cu antimetabolitul 5fluorouracil
nn Ultraprecoce – se bazează pe reflexul pavlovian în 
urma experienţelor avute înainte de administrarea 
citostaticelor.
Sindromul enteric se bazează pe existența a două 

acțiuni la nivelul tranzitului intestinal: diareea și 
constipația. 

Diareea apare consecutiv acțiunii iritative locale a 
unor citostatice sau tratamente parenterale în doze 
mari și pe perioade îndelungate, care accentuează 
peristaltismul.

Constipația apare în urma tratamentului cu antimi
totice, determinând tulburări ale tranzitului intestinal.

Nefrita interstiţială acută
Histologic, se constată proliferare limfoplasmoci

tară și rare granulocite periglomerular, peritubular și 
perivascular. În spaţiul capsulei Bowman apare uneori 
material proteic, iar în glomerul, proliferare endotelială.
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Sindromul hematocitotoxic central 
Efectul depresiv asupra celor trei sisteme hematofor

matoare, respectiv mielomonocitar, limfo și megacario
citopoietic, constituie un indicator obiectiv al aprecierii 
efectului terapiei citostatice asupra celor stem. Substan
ţele medicamentoase citostatice, inhibitoare ale mitozei 
în special, au un efect limitat asupra celulelor sangvine 
mature diferenţiate (eritrocite, granulocite, monocite, 
trombocite, limfocite) circulante.

Sindromul hematocitotoxic periferic
Evaluând modificările citologice din sângele periferic 

comparativ cu cele de la nivelul măduvei hematopoie
tice, se observă o evoluţie în oglindă. Astfel, numărul 
granulocitelor din sângele periferic este în scădere după 
administrarea fiecărui citostatic, iar fenomenul recon
versiei este vizibil după 48 de ore de la tratament (prin 
mobilizarea rezervelor celulare din limfonoduri, pentru 
ca după 11 zile alterările să fie mai dramatice).

Sindromul de cistită hemoragică reprezintă sin
dromul patogenic determinat de administrarea în doze 
mari și repetate a ciclofosfamidei ca agent alkilant, iar 
degradarea oxidativă a acesteia determină apariția unor 
metaboliți urotoxici la nivel hepatic sub formă de acro
leină și cloroacetaldehidă.

Imunosupresia citostatică reprezintă un sindrom 
care afectează inițial imunitatea mediată celular și apoi 
cea mediată umoral, fiind datorată unor mecanisme 
precum: inhibarea proliferării la nivelul celulelor stem, 
distrugerea celulelor imunocompetente circulante sau 
fixe, diminuarea concentrației de anticorpi circulanţi.

Trombocitopenia este determinată de citoliza mega
cariocitară la nivel medular central prin efect inhibitor 
metabolic. Clinic, se manifestă printrun sindrom de 
purpură hemoragică, consecutiv administrării de ciclo
fosfamidă sau busulfan.

Sindromul lizei tumorale acute reprezintă un sin
drom postterapeutic citostatic observat la câine consecutiv 
polichimioterapiei citostatice, tumorilor maligne volumi
noase, limfoamelor nonhodgkiniene în stadiul IV, cu vis
ceralizare și leucemii în stadii avansate. Se datorează lizei 
rapide a celulelor tumorale, care eliberează cantităţi mari 
de potasiu și fosfor în circulaţia generală. Se caracterizează 
prin aspecte de tip anafilactic, iar manifestările cuprind: 
colaps cardiovascular, bradicardie, tahipnee, deshidratare.

Concluzii
Urgenţele oncologice se diferenţiază de cele obișnuite 

din cauza gravităţii extreme a bolii, sindroamele parane
oplazice suprapunânduse peste efectele bolii citostatice.

Alterările metabolice oncologice sunt direct propor
ţionale cu stadiile evolutive ale bolii.

Hematopatologia neoplazică se caracterizează prin 
anemie, trombocitopenie și granulocitoză, asociate cu 
imunosupresie.

Cașexia canceroasă este sindromul asociat stadiilor 
clinice avansate, fiind cel mai complex, însumând toate 
sindroamele paraneoplazice metabolice, insuficienţa he
patorenală fiind de obicei urgenţa majoră a pacienţilor 
cu neoplasme maligne în faze terminale.   n
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Ecografia la delfin  
(Tursiops truncatus) −  
limite și perspective

Ultrasound in captive marine animals involves particular 
procedures and intermediate stages, modulated by 
infra structure, by the extent to which the examined 
patient is cooperative in the preemergence steps and 
the type of apparatus used. As in all mammals, structural 
injuries to internal organs are accompanied by volume 
changes, ecostructure, ecogeneity and/or topography, 
aspects that can be identified and quantified by 
ultrasound, gaining important diagnostic significance.
Keywords: ecography, features, dolphin

Ultrasonografia la animalele marine ținute în captivitate pre su
pune proceduri și etape intermediare particulare, mo du late în 
funcție de infrastructură, de măsura în care pacientul examinat 
este cooperant în demersurile premergătoare și în funcție de 
tipul aparatului folosit. Ca la toate mamiferele, injuriile struc
turale ale organelor interne sunt însoțite de modificări de vo
lum, ecostructură, ecogenitate și/sau topografie, aspecte ce pot 
fi identificate și cuantificate ecografic, căpătând sem ni ficație 
diagnostică importantă. 
Cuvinte-cheie: ecografie, caracteristici, delfini
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Ficatul este cel mai mare organ din corp, fiind loca
lizat în cavitatea peritoneală adiacent feţei viscerale a 
diafragmului. Greutatea medie a ficatului este de 23% 
din greutatea totală a unui delfin. Dacă un delfin adult 
din specia Tursiops truncatus cântărește 300 kg, atunci 
ficatul acestuia ar putea cântări între 6 și 9 kg.

Ficatul poate fi localizat la nivelul treimii inferioa
re a spaţiului intercostal 69, în regiunea hipocondrică 
dreaptă, în regiunea epigastrică și în regiunea hipocon
drică stângă a abdomenului. La delfini, ficatul poate avea 
culoarea albastru închis până la violet. Ficatul are două 
părţi, una care aderă la diafragm (partea diafragmatică; 
figura1) și o parte viscerală, localizată în cavitatea peri
toneală (partea viscerală; figura 2). Suprafaţa diafrag
matică aderă complet la toată suprafaţa diafragmului, cu 
care este conectată printrun pliu peritoneal. Suprafaţa 
diafragmatică urmărește cu exactitate forma diafragmu
lui. Partea dorsorostrală a ficatului este destul de groasă 
și aproape proeminentă. De fapt, una dintre caracteris
ticile principale ale ficatului la delfini este convexita
tea pronunţată a suprafeţei diafragmatice și a marginii 
dorsale, datorită formei specifice, poziţiei diafragmei și 
volumului relativ scăzut al cavităţii peritoneale. Ficatul 
poate fi explorat pe animalul în viaţă folosind tehnica 
ecografică (figurile 1 și 2). 

La delfini, rinichii sunt polilobaţi, de formă ovoidă, 
situaţi în poziţie retroperitoneală. Topografic, rinichiul 
stâng este legat de stomac, ansele intestinale și de ficat, 
iar cel drept, de ficat, ampula duodenală și intestine. 
Un rinichi poate măsura 13 cm lungime și 6 cm lăţime, 
cântărind aproximativ 186 g. 

Rinichii sunt acoperiţi de o fascie renală, subţire și 
fibroasă, care nu aderă la lobii renali. Toate mamiferele 
au rinichi metanefros. 

Figura 1. Aspectul ecografic al ficatului (lob stâng). Se 
prezintă sub forma unei structuri parenchimatoase, de 
aspect omogen, cu ecotextură relativ fină și ecogenitate 
moderat-înaltă
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Figura 4. Rinichiul drept (săgeată). Se evidențiază ca 
o structură distinctă, adiacentă lobului hepatic drept 
(săgeată punctată)

Figura 5. Rinichiul drept. În centrul imaginii se identifică 
un lob renal. Este vizibilă delimitarea corticomedulară 
(săgeată punctată)

Figura 2. Aspectul ecografic al ficatului (lob hepatic 
stâng). Ficatul se caracterizează printr-un aspect 
omogen, cu eco structură caracteristică (săgeată). 
Parenchimul he pa tic este traversat de structuri 
canaliculare (ductusuri bili are)

Figura 3. Aspectul ecografic al rinichiului stâng. Se 
prezintă sub forma unei structuri polilobate de aspect 
ovoid, cu cortex slab reprezentat, medulara mult mai 
bine reprezentată (hipoecogenă)
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Figura 6. Interfața reno-splenică. În dreapta imaginii se 
identifică rinichiul stâng (săgeată) – cu netă delimitare 
corticomedulară. În stânga sus se identifică splina 
(săgeată punctată)

Figura 7. Splina. Se prezintă sub forma unui organ 
parenchimatos, cu ecotextură fină (săgeată punctată), 
ecogenitate moderat crescută. Capsula splenică bine 
evidențiată (săgeată)

Figura 8. Splina normală. Se caracterizează printr-un  
aspect omogen (săgeată), înalt ecogen, structură paren-
chi matoasă net delimitată de structurile adiacente prin 
capsula splenică (ecogenă)

Figura 9. Stomacul. Se prezintă sub forma unui organ 
cavitar. Perete cu aspect caracteristic, se distinge 
net interfața lumen-mucoasă (săgeata întreruptă). 
Componentele parietale specifice pot fi identificate și 
apreciate cu ușurință
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Figura 10. Stomac normal (componentele parietale 
specifice se delimitează net – săgeata punctată), destins 
prin conținut (săgeată), hipoecogen, cu particule 
alimentare în suspensie

Figura 12. Intestin subțire. Se prezintă sub forma unui 
organ cavitar. Peretele intestinal (săgeată) respectă 
arhitectura parietală specifică, lumenul moderat 
evidențiat prin conținut

Figura 13. Intestin gros. Se prezintă sub forma unui 
organ cavitar tubular, cu perete a cărui arhitectură este 
bine reprezentată, lumenul cu ecogenitate crescută 
(săgeată)

Figura 11. Interfața gastrosplenică. În partea stângă 
se evidențiază splina (săgeată). În dreapta imaginii se 
evidențiază stomacul (săgeata punctată), moderat 
destins prin conținut
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La multe mamifere marine, precum și la delfini, 
rinichii sunt multilobaţi, unde fiecare lob are compo
nentele unui rinichi metanefros. Această caracteristi
că este asemănătoare cu cea a rinichiului multilobat 
de bovină, doar că rinichiul delfinilor prezintă mai 
mulţi lobi de dimensiune mai mică.

La cele mai multe specii de delfini, zona corticală 
este mai subţire decât zona medulară, comparativ cu 
speciile de mamifere terestre. Între zona corticală și 
cea medulară se află un brâu fenestrat, acesta fiind 
unic la cetacee. Funcţia acestui brâu nu a fost încă 
elucidată complet, însă datorită poziţiei reușește să 
cureţe rapid medulara de urină. 

Ca la toate celelalte mamifere, unitatea funcţională 
a rinichiului este nefronul, care produce urina. Fiecare 
nefron este alcătuit dintro componentă de filtrare, 
localizată în capsula Bowman, și un sistem de tubuli 
specializaţi în absorbţie și secreţie.

Splina delfinilor este impresionant de mică, repre
zentând doar 0,2% din greutatea corpului, comparativ 
cu cea a animalelor terestre. Are o formă discoidală 
plată, culoarea fiind de roșualbăstrui închis. La un 
adult, splina nu depășește 1520 cm în diametru.

Splina este legată de marea curbură a primului sto
mac prin marele epiplon și este localizată, în general, 
în partea stângă a cavităţii abdominale. Aceasta este 
acoperită de o capsulă groasă, fiind reprezentată de 
tunica fibroasă. 

Delfinii sunt animale poligastrice, ce derivă din
tro singură mărire a tubului gastric primitiv; ar putea 
fi spus că singurul stomac al delfinului este împărţit 

în mai multe camere. Cele trei camere ale stomacu
lui sunt alcătuite dintro primă cameră, sau primul 
stomac, care este aglandular și se crede că nu are loc 
nicio absorbţie în această parte, a doua cameră, sau 
stomacul propriuzis, aici având loc producţia de suc 
gastric, și a treia cameră, numinduse și stomac pilo
ric. Complexul stomacal poate fi observat la animalul 
în viaţă prin tehnica ecografică. 

Peretele stomacului este căptușit cu o mucoasă sim
plă de culoare rozviolet. Se poate observa prezenţa 
pliurilor, având o direcţie neregulată, acoperite de 
un mucus. Structura mucoasei gastrice este similară 
cu cea a mamiferelor monogastrice și conţine glande 
gastrice cu celule piramidale, cu rol în secreţia mucu
sului, celule parietale, care secretă acidul clorhidric, 
și celule fundice, cu rol în secreţia pepsinogenului.

O caracteristicăcheie macroscopică a intestinului, 
întâlnită la familia Delphinidae, este absenţa generală 
a subdiviziunilor externe. După stomac, intestinul 
apare ca un tub continuu răsucit, care se termină în 
anus. Nu există o delimitare evidentă între intestinul 
subţire și cel gros și nu există nici apendice vermi
form. Această dispunere aparent simplificată este un 
rezultat al dietei, care este alcătuită în mare parte din 
proteine, toate de origine animală. 

Vezica urinară ia naștere din porţiunea proxi
mală a alantoidei, iar uretra, din sinusul urogenital. 
Structura vezicii urinare nu este diferită faţă de cea 
a mamiferelor terestre, prezentând un epiteliu pse
udostratificat și un mușchi striat circular situat în 
apropierea deschiderii uretrei. 

Caracterul limitativ al posibilităților de expunere și 
contenție a delfinilor în vederea efectuării examene
lor ecografice restricționează considerabil realizarea 
investigațiilor imagistice în absența antrenorilor și 
respectiv a dresorilor, iar timpul extrem de limitat 
al expunerii pacientului în vederea aplicării sondelor 
ecografice pe ariile ecotopografice specifice presupune 
efectuarea acestor investigații doar de către specialiști 
cu experiență, care pot realiza eficient și expeditiv 
investigația ecografică.   n
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Figura 14. Vezică urinară moderat destinsă prin con-
ți nut. Perete fin ecogen, lumen cu conținut omogen 
transsonic (săgeată)
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Aspecte imagistice  
în afecţiunile sistemului 

ventricular cerebral

The accumulation of cerebrospinal fluid (CSF) at the cerebral 
and the ventricular system level leads to the occurrence of 
hydrocephalus, being a multifactorial disorder with a variety 
of pathophysiological mechanisms. The identification and 
classification of the hydrocephalus type is a challenge due 
to a variety of ventricular volumes from a wide variety of 
dog breeds with different conformations. The diagnosis 
of hydrocephalus is based on the identification of clinical 
signs complemented by brain imaging, using advanced 
imaging techniques such as magnetic resonance imaging.
Keywords: hydrocephalus, MRI, CSF

Acumularea lichidului cefalorahidian (LCR) în interiorul cra niu
lui și la nivelul sistemului ventricular conduce la apariția hi dro
cefaliei, aceasta fiind o tulburare multifactorială, cu o varietate 
de mecanisme fiziopatologice. Identificarea și clasificarea ti pu
lui de hidrocefalie reprezintă o provocare datorită unei game 
variate a volumelor ventriculare de la o mare varietate de rase 
de câini cu diferite conformații. Diagnosticul de hi dro cefalie se 
bazează pe identificarea caracteristicilor clinice, completată cu 
aspectele imagistice ale creierului, folosind tehnici imagistice 
avansate, cum ar fi rezonanța magnetică.
Cuvinte-cheie: hidrocefalie, IRM, LCR
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Sistemul ventricular cerebral este alcătuit din patru 
ventriculi (I și II laterali, III și IV), fiecare ventricul co
municând cu celălalt prin diverse canale. La acest ni
vel, în patologia canină, se constată apariţia asimetriei 
sau dilatației ventriculare, care poate fi cauzată de o 
varietate de factori sau mecanisme fiziopatologice(2). Hi
drocefalia, tulburare multifactorială, cu o varietate de 
mecanisme fiziopatologice, este descrisă ca o acumulare 
anormală de lichid cefalorahidian (LCR) în interiorul 
craniului(5,10). 

Patogeneză 
LCR este produs la nivelul plexului coroid(10). Această 

producție este independentă de presiunea hidrostatică 
din sistemul ventricular, dar este influențată de pre
siunea osmotică a sângelui(10). După producere, acesta 
circulă prin sistemul ventricular, trecând prin cei doi 
ventriculi laterali, al treilea ventricul, apeductul mezen
cefalic, apoi prin al patrulea ventricul și, în cele din urmă, 
prin deschiderile laterale, în spațiul subarahnoidian al 
creierului și al măduvei spinării(10). Mecanismul major 
al drenajului LCR presupune absorbția prin vilozitățile 
arahnoide (situate în sinusurile venoase)(10), dar și prin 
suprafața arahnoidiană, pereții capilarelor și sistemul 
limfatic extracranian(15). Echilibrul între viteza de for
mare și rata de absorbție asigură volumul normal de 
LCR în interiorul craniului(10). Absorbția LCR depinde 
de diferența de presiune în vilozitățile arahnoide, care 
acționează ca un sistem de supapă pentru a menține pre
siunea intracraniană în limite normale. Când presiunea 

intracraniană scade sub 7 cm H2O, viteza de circulaţie a 
LCR se diminuează, antrenând o reducere a absorbţiei 
acestuia, iar consecutiv apare hidrocefalia. Sa raportat 
că perturbarea absorbției LCR este legată de durata in
stalării hidrocefaliei(10,14).

Clasificare și cauze
Hidrocefalia poate fi clasificată în diferite mo

duri(5,10). În funcție de locul unde LCR se acumulează, 
poate fi internă (unde lărgirea ventriculară este apa
rentă) și externă (când este lărgit spațial subarahno
idian)(5). Volumul crescut al LCR în hidrocefalie este 
mai degrabă cauzat de o resorbție scăzută (subdezvol
tarea vilozităților arahnoidiene sau procese inflama
torii) decât de creșterea producției de LCR (aparent 
în tumori la nivelul plexului coroid)(5). În funcție de 
etiologie, clasificarea generală împarte hidrocefalia 
în forme congenitale sau dobândite(5). Hidrocefalia 
congenitală este cel mai frecvent întâlnită la câinii din 
rasele: Bulldog, Mops, Pomerania, Yorkshire Terrier, 
Chihuahua, Lhasa Apso, Pudelul, Boston Terrier și 
Pechinez(3,7,14). Cauzele sunt diverse și includ factori 
genetici, anomalii de dezvoltare intrauterine, infecții 
prenatale sau sângerări la nivelul creierului(9). Cu toate 
acestea, lărgirea ventriculilor cerebrali și asimetria 
observate la aceste rase sunt independente de for
ma capului(3,14). Hidrocefalia congenitală apare întro 
gamă largă de anomalii ale sistemului nervos, inclu
zând meningomielocelul, maladia Chiari, sindromul 
DandyWalker și hipoplazia cerebrală(10). Hidrocefalia 
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mai poate fi cauzată de un blocaj al fluxului de LCR, 
așanumita hidrocefalie obstructivă. Obstrucția în 
sistemul ventricular sau la ieșirea prin deschiderile 
laterale se numește hidrocefalie necomunicativă, de
oarece nu există comunicare între sistemul ventricular 
și spațiul subarahnoidian(5). 

Semne clinice 
În cazul acumulării excesive de LCR crește presiunea 

intracraniană ,determinând compresiunea parenchimu
lui cerebral și consecutiv apariția manifestărilor neuro
logice(11,12). De asemenea, atrofia cerebrală sau anoma
liile de dezvoltare pot duce la simptome neurologice(11). 

Figura 1. Yorkshire, 2 ani, femelă, imagini în plan transversal T1 (A) și respectiv T2 (B) − sistem ventricular cerebral normal

Figura 2. Bulldog francez, 2 ani, mascul, imagini în plan sagital T2 (A) și respectiv T1 (B) − se observă acumularea de LCR 
la nivelul ventriculilor cerebrali laterali (I, II), III și IV

Figura 3. Bulldog francez, 2 ani, mascul, imagini în plan dorsal FLAIR (A) și respectiv în plan transversal T2 (B) − se 
observă acumularea de LCR la nivelul ventriculilor cerebrali laterali I și II
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Semnele clinice variază de la asimptomatic la mani
festări grave, din cauza unei acumulări mari de LCR, 
care compresează parenchimul cerebral, traduse prin 
depresie, hiperexcitabilitate, tulburări de conștiință, 
tulburări vizuale și auditive, necoordonare în mers și 
convulsii(1,11), constatânduse că intensitatea semnelor 
clinice este direct proporțională cu presiunea intracra
niană crescută(10). 

Diagnostic
Diagnosticul de hidrocefalie se bazează pe identifi

carea caracteristicilor clinice, completată cu aspectele 
imagistice ale creierului, folosind tehnici imagistice 
avansate, cum ar fi imagistica prin rezonanță magne
tică (IRM).

Imagistica prin rezonanță magnetică a revoluționat 
diagnosticul malformațiilor intracraniene în practica 
veterinară pentru animalele de companie(4,6). Aceasta 
permite diagnosticarea eficientă a asimetriei ventricu
lare și a hidrocefaliei, precum și a cauzelor acestora(1). 
Principalul dezavantaj al acestei tehnici este necesitatea 
unei anestezii generale, care prezintă riscuri, în special 
pentru animalele cu tulburări cardiopulmonare(5). Avan
tajul metodei constă în obţinerea de imagini multiplane, 

de o calitate superioară. IRM permite evaluarea corectă 
a dimensiunii ventriculare, a gradului de atrofie corti
cală, precum și a leziunilor focale care pot fi observate 
în hidrocefalie. Mai mult decât atât, IRM este mai sen
sibilă decât CT în imagistică, observânduse și leziuni 
focale de mici dimesiuni(10). Semnele IRM în hidrocefalie 
includ îngustarea treptată a spațiului subarahnoidian, 
dilatarea progresivă a ventriculilor cerebrali și subțierea 
cortexului cerebral(15). Acumularea anormală a LCR apare 
hiperintensă pe imagini T2 ponderate, hipointensă în 
imagini T1 ponderate și atenuată în FLAIR(5,6,8). Dacă 
examinarea LCR evidenţiază prezenţa celulelor anor
male sau a proteinelor, ca în cazul inflamaţiei sau a he
moragiei intraventriculare, pe imaginea IRM poate fi 
observată modificarea intensităţii semnalului.

În concluzie, imagistica prin rezonanță magnetică 
permite obţinerea unui sistem complex dar eficient de 
imagini, care are o varietate de indicaţii clinice, direct 
legate de diagnosticul modificărilor de la nivel cerebral 
orientând medicul în alegerea terapiei corespunzătoare 
la animalele de companie.   n
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Figura 4. Bulldog francez, 5 ani, mascul, imagini în plan transversal T2 (A) și respectiv T1 (B) − se observă acumularea 
excesivă de LCR la nivelul ventriculilor cerebrali laterali I și II, care compresează parenchimul cerebral
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Elemente patologice generale 
ale iguanidelor  

întreţinute în captivitate

Most Iguanidae species have a rapid somatic development 
that draws attention to the multiple needs that we 
need to consider when deciding to buy and take care 
of an iguana. These needs relate both to nutritional 
requirements (diet during growth and maturity), as well 
as to the microclimate conditions that have to come 
closer to the characteristics of the natural environment. 
The correct identification of the iguana as a species will 
mean also the knowledge of the environment from which 
it comes, so the breeder has at its disposal a series of 
bioecological data: temperature, humidity, vegetation, 
soil, social characteristics etc. For Iguanidae, vital space 
is particularly important, with many limb or tail traumas 
being caused by inadequate dimensions of terrariums or 
endowments that create dead angles to form true traps. 
Many species (common iguanas, bearded iguanas, anoles, 
water dragons) are arboreals, requiring the terraces to be 
endowed with climbing places, branches or even small trees. 
Their lack obliges them to stand on the ground or to the 
desperate and obstinate attempt to climb the walls of the 
terrarium, ending with severe trauma to the extremities.
Keywords: iguanids, pathology, diseases, diagnostic, 
treatment

Majoritatea speciilor de Iguanidae prezintă o dezvoltare 
somatică rapidă ce atrage atenţia asupra necesităţilor multiple 
pe care trebuie să le avem în vedere atunci când neam hotărât 
să procurăm și să îngrijim o iguană. Aceste necesităţi se referă 
atât la exigenţele nutritive (dieta alimentară în perioada de 
creștere, cât și în perioada de maturitate), precum și la condiţiile 
de microclimat, care trebuie să se apropie cât mai mult de 
caracteristicile mediului natural. Identificarea corectă a iguanei 
ca specie va însemna, totodată, și cunoașterea mediului din 
care provine, crescătorul având astfel la dispoziţie o serie 
de date bioecologice: condiţii de temperatură, umiditate, 
vegetaţie, sol, caracteristici sociale etc. Pentru Iguanidae 
spaţiul vital este deosebit de important, multe traume la 
nivelul membrelor sau cozii fiind determinate de dimensiunile 
necorespunzătoare ale terariilor sau ale unor dotări ce creează 
unghiuri moarte, formând adevărate capcane. Multe specii 
(iguanele comune, iguanele cu barbă, anolele, dragonii de apă) 
sunt arboricole, necesitând în mod expres dotarea terariului 
cu locuri de căţărat, ramuri sau chiar copăcei. Lipsa acestora 
obligă la staţionarea pe sol sau la încercarea disperată și 
obstinată de a se căţăra pe pereţii terariului, ajungânduse la 
traumatisme grave ale extremităţilor.
Cuvinte-cheie: iguanide, patologie, boli, diagnostic, terapie

Abstract Rezumat

General pathological features of iguanids maintained in captivity
Suggested citation for this article: Tudor L. General pathological features of iguanids maintained in captivity. Practica Veterinară.ro. 2018;31(2):36-41.
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Iguanidaele, aceste șopârle cu aspect preistoric, vegeta
riene și atât de frumos colorate, sunt tot mai frecvent cres
cute și chiar reproduse în captivitate. Majoritatea speciilor 
prezintă o dezvoltare somatică rapidă, ce atrage atenţia 
asupra necesităţilor multiple pe care trebuie să le avem în 
vedere atunci când neam hotărât să procurăm și să îngri
jim o iguană. Aceste necesităţi se referă atât la exigenţele 
nutritive (dieta alimentară în perioada de creștere, cât și în 
perioada de maturitate), precum și la condiţiile de micro
climat, care trebuie să se apropie cât mai mult de caracte
risticile mediului natural. Identificarea corectă a iguanei ca 
specie va însemna, totodată, și cunoașterea mediului din 
care provine, crescătorul având astfel la dispoziţie o serie 
de date bioecologice: condiţii de temperatură, umiditate, 
vegetaţie, sol, caracteristici sociale etc.

Iguana verde (Iguana iguana) este specia cea mai cu
noscută în captivitate, însă aceasta este legată de alte 
700 de specii de iguanide, inclusiv iguana deșertului (Di
psosaurus) și chuckawalla (iguana deșertului mexican și 

din deșerturile americane de sudvest), iguana comună 
(Ctenosaura) din America de Nord și Centrală, iguanele 
de Galapagos (iguana marină − Amblyrhynchus și iguana 
terestră − Conolophus). Tot în această familie sunt incluși 
cameleonii de pădure sau iguanele arboricole (Corytopha
nes) și iguanele cu creastă (Laemanctus) din America Cen
trală și de Sud, Roca și iguanele rinocer care trăiesc pe 
insulele Caraibe, precum și o serie de iguanide de pe insule 
ca Madagascar (specii incluse în genurile Chalarodon și 
Oplurus) și Fiji (genul Brachilophus). Dacă avem în vedere 
toate speciile, familia Iguanidae este larg răspândită în 
întreaga Lume Nouă, care se întinde de la sudul Canadei 
până la sudul Argentinei, de la Galapagos până la Indiile 
de Vest. Familia iguanidelor include încă patru genuri: 
anolele (Anolis), șopârlele spinoase sau cu barbă (Scelopo
rous), șopârlele de deșert cu coada curbată (Leiocephalus) și 
șopârlele de stâncă din insulele din America de Sud (Liolae
mus). Unii cercetători consideră că iguanidele sunt specii 
evoluate din agamidele din Lumea Veche, care include 
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șopârle precum dragonii africani (din Africa de Nord și 
Orientul Mijlociu), șopârlele de deșert (Uromastyx spp.) 
și dragonii de apă filipinezi și chinezi (Physignathus spp.); 
alţi cercetători sunt de părere că, din contră, agamizii au 
evoluat din iguanide. Indiferent dacă iguanidele au evolu
at din agamide sau agamidele din iguanide, sau dacă sunt 
un exemplu clasic de evoluţie convergentă, important este 
faptul că foarte multe specii ale acestor familii au început 
să fie întreţinute sau chiar reproduse în captivitate. Peste 
100 de specii dintre acestea sunt în prezent frecvent între
ţinute în captivitate ca animale de companie. Condiţiile 
de mediu și sistemele de cuști, voliere sau terarii sunt în 
multe situaţii inadecvate, incorect construite sau echipate 
necorespunzător, astfel că frecvent se constată afecţiuni 
care nu apar în mod natural la reptilele libere.

Pentru Iguanidae, spaţiul vital este deosebit de impor
tant, multe traume la nivelul membrelor sau cozii fiind 
de ter minate de dimensiunile necorespunzătoare ale tera
riilor sau ale unor dotări ce creează unghiuri moarte, for
mând adevărate capcane. Multe specii (iguanele comune, 
iguanele cu barbă, anolele, dragonii de apă) sunt arboricole, 
necesitând în mod expres dotarea terariului cu locuri de 
căţărat, ramuri sau chiar copăcei. Lipsa acestora obligă la 
staţionarea pe sol sau la încercarea disperată și obstinată 
de a se căţăra pe pereţii terariului, ajungânduse la trau
matisme grave ale extremităţilor. Identificarea corectă 

a iguanei ca specie va însemna, totodată, și cunoașterea 
mediului din care provine, crescătorul având astfel la dis
poziţie o serie de date bioecologice: condiţii de temperatu
ră, umiditate, vegetaţie, sol, caracteristici sociale etc. Prin 
prisma acestor cunoștinţe se poate construi un terariu sau 
acvaterariu care prin dotările și modalităţile constructive 
optime să asigure în mod real condiţiile de creștere și în
treţinere ale iguanei. Cel mai frecvent, la iguanele tinere 
sunt diagnosticate deficienţe metabolice determinate de 
condiţiile de mediu necorespunzătoare. În general, ultra
violetele reprezintă elementul central din orice vivariu 
sau acvaterariu pentru șopârle. Când nu se asigură sursa 
luminoasă cu ultraviolete (în special UVB) la intensitate 
adecvată și pentru o perioadă de 810 ore pe zi, se induc un 
nivel tot mai scăzut de vitamină D circulantă și dereglarea 
raportului calciufosfor.

Majoritatea speciilor au o creștere accelerată, astfel 
încât, dacă iniţial un pui de iguana măsoară aproximativ 
1517 cm în lungime și 1520 de grame în greutate, după 
doi ani sau doi ani și jumătate va atinge peste 1 metru în 
lungime și peste 1 kg în greutate. Creșterea rapidă atrage 
atenţia asupra necesităţilor multiple pe care trebuie să le 
avem în vedere atunci când neam hotărât să procurăm 
și să îngrijim o iguană. Aceste necesităţi se referă atât 
la exigenţele nutritive (dieta alimentară în perioada de 
creștere, cât și în perioada de maturitate), precum și la 
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condiţiile de microclimat, care trebuie să se apropie cât 
mai mult de caracteristicile mediului natural. Este im
portantă amenajarea unui spaţiu corect de cazare care 
să corespundă necesităţilor speciei. În linii generale, un 
terariu este asimilat unei incinte din sticlă sau material 
plastic, având dotări minimale: un vas cu apă, o ramură 
fasonată sau un trunchi din lemn și o sursă calorică (de 
obicei, un bec cu incandescenţă de 40 W). Acest gen de 
terariu este, de fapt, o cușcă ce poate fi utilizată pentru 
transportul iguanelor sau în cazuri deosebite se pot utiliza 
ca spaţii de întreţinere pentru scurte perioade de timp.

Un terariu mai complex va cuprinde, pe lângă dotările 
minimale, și o zonă cu sol (pietriș sau nisip de râu), o plantă 
verde (alegerea oprinduse către o specie vegetală netoxică 
pentru iguane), iar unul dintre pereţi, precum și capacul 
să fie din plasă de sârmă cu ochiuri mici (în funcţie de 
mărimea corporală a iguanei). Pentru speciile de anole (de 
exemplu, Anolis sagrei), care sunt căţărătoare, terariul se 
amenajează „pe verticală”, în mijloc fixânduse un copăcel 
mai înalt și rămuros, asigurând în acest fel consumarea 
instinctelor de căţărare și prevenind „stresul de terariu”. 
Crescătorii care au resurse materiale și de spaţiu mai mari 
pot concepe un terariu sau acvaterariu de tip „volieră”. 
Acest gen de terarii sunt obligatorii în cazul întreţinerii în 
captivitate a iguanelor adulte (de exemplu, iguana verde 
care a depășit 150 cm în lungime și 3 kg în greutate) sau 
care doresc să reproducă cuplurile de iguane. În aceste ti
puri de terarii sau acvaterarii se poate asigura sol fertil 
plantat cu gazon sau alte graminee care prin vegetare să 
formeze un covor verde uniform. Este mai greu de întreţi
nut deoarece dejecţiile iguanelor sunt acide și permanent 
trebuie stropite plantele pentru a nu se usca. În cazul în 
care se dorește reproducerea unui cuplu de iguane, obli
gatoriu se asigură o zonă (cutie sau lădiţă) cu nisip, având 
grijă ca substratul să fie permanent umed și călduţ pentru 
a atrage femelele în pontaj. În general, aceste terarii trebu
ie ferite de curenţi puternici de aer sau de scăderi bruște 
de temperatură. Umiditatea relativă trebuie păstrată la 

nivelul de 8587%, iar atunci când scade sub aceste valori, 
se pot folosi pulverizări fine de apă călduţă. Temperatura 
de confort este situată în intervalul 2732oC, majoritatea 
speciilor acceptând temperaturi de încălzire înainte sau 
după alimentaţie (ante sau postprandial) de 3839oC. În 
niciun caz temperatura nu trebuie să scadă sub 19oC, iar 
la sub 17oC moartea poate surveni în câteva minute. Ilu
minatul artificial nu este obligatoriu decât atunci când 
lumina naturală este insuficientă. Este bine să fie utilizate 
tuburi cu fluorescenţă care emit lumină albă, asigurând 
o durată de aproximativ 8 ore de lumină artificială. Nu 
trebuie ca durata de lumină artificială să fie mai mare de 
12 ore, deoarece poate deveni obositoare, generând cel mai 
adesea „stres de terariu”.

Hrănirea iguanelor constituie încă un element im
portant, care favorizează în cele mai multe situaţii 
dezechilibrele metabolice. La șopârlele erbivore, în 
special la iguanele terestre crescute în captivitate, un 
element nutriţional suplimentar ce favorizează insta
larea distrofiilor metabolice este raţia dezechilibrată. 
În multe situaţii, iguanele sunt hrănite cu cantităţi 
mari de fructe, ce determină fermentarea în compar
timentele digestive, formarea de alcooli secundari care 
ajung în circuitul metabolic hepatic, determinând dis
trofii evolutive și acidoză metabolică. În alte situaţii, 
iguanele sunt hrănite cu diferite formule de furaje pe
letate folosite în dietele câinilor sau pisicilor, ce conţin 
cantităţi mari de grăsimi și proteine animale (inclusiv 
suplimente vitaminice), favorizânduse dezechilibre 
ale metabolismului proteic.

Este evidentă implicarea condiţiilor de mediu și în
treţinere în bolile metabolice, dovadă fiind și faptul că, 
în mod natural (la iguanele din mediul natural), bolile 
metabolice nu au fost descrise niciodată. La iguanele din 
captivitate, cel mai frecvent, problemele metabolice se 
corelează cu metabolismul vitaminei D. Nivelul sangvin 
scăzut de vitamină D determină hipofuncţia paratiroide
lor, care încearcă să compenseze deficienţa metabolică, 
în timp producânduse hipovitaminoză D cu hiperpara
tiroidism secundar. Această deficienţă conduce în timp 
la o serie de patologii osoase: modificări osoase evidente 
sau fracturi spontane, consecutiv osteodistrofiei gene
ralizate, demineralizarea oaselor, care avansează uneori 
până la fragilizarea matricei, cu apariţia oaselor casante 
(„oase de sticlă”). O problemă destul de des întâlnită în 
captivitate la iguana verde sau iguanele comune (Iguana 
spp.), la iguanele cu coadă spinoasă (Sceloporus spp.), la 
anole (Anolis spp.) și la dragonii de apă (Physiognathus 
spp.) este necroza avasculară a cozii (NAC). Mulţi spe
cialiști consideră că aceste afecţiuni sunt determinate 
exclusiv de condiţiile de creștere și în special de între
ţinerea în cuști sau terarii mici, necorelate cu dimen
siunile iguanelor. În alte situaţii, necroza avasculară a 
cozii este secundară, fiind determinată de disfuncţii 
metabolice generale (în forme finale ale osteodistrofiei 
metabolice sau în faze avansate de acidoză metabolică), 
ce reprezintă o consecinţă a dietelor necorespunzătoare, 
în special hrănirea exclusivă cu salată sau utilizarea în 
exces a fructelor.

Figura 1. Cifozarea evidentă a zonei lombo-sacrale –  
extensie forţată a membrelor pelviene, brevignatism 
inferior
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În unele situaţii, necroza avasculară evoluează atipic, 
fiind iniţiată de la jumătatea cozii în ţesutul cutanat 
dorsal. La un prim consult, aparenţa este de traumatism 
local, asociat cu lezionarea repetată a pielii (frecvent se 
presupune cazarea în spaţiu vital redus sau amplasarea 
de obiecte sau accesorii pe care iguanidele le lovesc cu 
coada). Examinarea amănunţită, inclusiv prin examen 
microscopic, poate releva parazitoze care determină o 
necroză cutanată locală; lipsa terapiei specifice va permi
te cronicizarea, sunt distruse ţesuturile (inclusiv vasele 
de sânge din zonă), necroza avansând în ţesuturile subi
acente. În toate aceste situaţii, necroza avasculară este 
favorizată și de o disfuncţie metabolică generalizată.

Agravarea dezechilibrelor metabolice și mai ales conse
cutiv distrofiilor hepatice determină dereglări ale apetitului 
(apetit selectiv, pică, iar în formele avansate inapetenţă), 
fiind necesară hrănirea artificială. Modificările osoase con
duc la deformări ale oaselor lungi (radioulnar, humerus, 
femur sau fibulă) și chiar la deformări grave ale coloanei 
vertebrale (scolioză, lordoză). În unele cazuri sa constatat 
fracturarea vertebrelor sacrolombare, cu cifozarea zonei. 
Modificările osoase, ligamentare și musculare conduc la 
adoptarea de posturi anormale (uneori chiar ciudate), cu 
ridicarea exagerată a capului în mers, mers înţepenit, ex
tensie forţată a membrelor, ridicare exagerată a capului, 
contracţii spontane sau poziţie de „statuie” (tetanie hipo
calcemică). Toate aceste modificări, care conduc în final la 
modificările evidente ale matricei osoase, sunt încadrate 
ca boală metabolică osoasă sau „osteodistrofie metaboli
că”, medical: hiperparatiroidism nutriţional secundar. În 
majoritatea cazurilor, osteodistrofia metabolică se aso
ciază cu transformări grave ale musculaturii (periostită 
fibroasă, care degenerează în miozită distrofică fibroasă 
sau chondrofibroasă), evidenţiată ca îngroșare (chiar aspect 
balonizant) a musculaturii membrelor sau mandibulare. 
Am constatat la multe cazuri de osteodistrofie metabolică 
asocierea în fazele avansate a prolapsului cloacal parţial, 
ușor reponibil, determinat de hipocalcemia severă.

Unele cazuri de osteodistrofie mandibulară cu gon
flarea maseterilor (miozită fibroasă) au rămas cu seche
le în dezvoltarea structurii anatomice, la vârsta adultă 
prezentând brevignatism inferior avansat. Modificările 
mandibulare se corelează cu dificultăţile în hrănire, ast
fel încât iguana devine pentru toată viaţa dependentă 
de tocarea vegetalelor din raţia zilnică. 

Intervenţia terapeutică include două direcţii: intervenţia 
de urgenţă pentru simptomatologia acută și refacerea me
diului de viaţă, concomitent cu restabilirea hrănirii cu raţii 
echilibrate nutriţional. Prima categorie implică intervenţii 
medicale extrem de diverse. În cazul fracturilor nu este 
niciodată recomandată intervenţia chirurgicală (de regulă, 
medicii nu corelează fractura spontană cu osteodistrofia 
metabolică generalizată, se intervine în special în fractura
rea oaselor lungi, prin osteosinteză, cu pironire centrome
dulară). Osteosinteza chirurgicală nu remediază fractura, 
dimpotrivă, de multe ori am constatat la cazuri care au fost 
operate o agravare a situaţiei. În osteodistrofia metabolică, 
oasele sunt casante și orice mișcare poate conduce la fisura
rea longitudinală a osului pe care sa intervenit chirugical, 

Figura 2. Osteodistrofie metabolică – deformarea zonei 
lombo-sacrale 

Figura 3. Osteodistrofie metabolică, cu miozită fibroasă 
a musculaturii maseterine

Figura 4. Osteodistrofie metabolică – deformări osoase 
generalizate şi demineralizare
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determinând periostită și reacţii supurative care obligă la 
intervenţia prin amputare de urgenţă. În unele cazuri de 
intervenţie chirurgicală am constatat că imobilizarea arti
culară pre sau postfocală a condus la fractura spontană a 
altui os. În toate situaţiile de osteosinteză chirurgicală cu 
pironire centromedulară am constatat radiografic perios
tită generalizată, cu agravarea miozitei fibroase, artrită și 
necroza cartilajelor intraarticulare, probabil provocate de 
modificarea biomagnetismului local, reptilele reacţionând 
mai intens decât păsările sau mamiferele la interacţiunea 
curenţilor de inducţie magnetică. 

În toate cazurile de fractură, cel mai corect este să 
se intervină prin restrângerea spaţiului vital (cazarea 
de lungă durată întro cutie sau cușcă de transport cu o 
dimensiunea corespunzătoare), animalul fiind practic 
imobilizat. Nu este o metodă barbară, deoarece, chiar 
în mod autoconservativ, iguanele cu osteodistrofie me
tabolică sunt aproape inerte, preferând să nu se miște în 
mod voluntar. În paralel cu imobilizarea iguanei, trebuie 
intervenit prin reglarea metabolismului fosfocalcic. O 
greșeală frecventă în aceste situaţii este administra
rea injectabilă a unor doze mari de calciu gluconic sau 
gluconolactat de calciu și magneziu. Imposibilitatea 

metabolică de utilizare a calciului și necorelarea ra
portului fosfocalcic conduc la excreţia renală intensă, 
uneori cu blocarea renală sau distrofie renală severă. 
În toate cazurile, după evaluarea radiografică genera
lă (o radiografie a ansamblului scheletic), prin care se 
evidenţiază gradul de demineralizare, se intervine prin 
administrarea de vitamină D3 (doze de 300400 UI/kg) 
intramuscular. 

Se recondiţionează condiţiile de mediu prin asigura
rea unor cantităţi corespunzătoare de radiaţie UV, cu un 
echilibru între UVA și UVB – aceasta din urmă fiind 
radiaţia responsabilă pentru sinteza și metabolismul 
vitaminei D3, prevalent se va asigura o doză mai mare, de 
circa 80%. Concentraţia mare de UVB este dăunătoare 
pentru om, de aceea orice manipulare sau intervenţie 
umană în vivariu se va face după oprirea sursei de ultra
violete. În fazele iniţiale se asigură un program prelungit 
de 1012 ore/zi de radiaţie, iar după aproximativ 6 luni 
de la instituirea terapiei se poate asigura un program mai 
redus, de 8 până la 10 ore de radiaţie zilnic. Umiditatea 
se va regla la 8085%, de regulă prin aspersare de apă 
pe așternut sau prin aerosolizare periodică în vivariu. 
Temperatura se va regla la 3032oC (pentru iguane mari 
se poate asigura chiar un nivel de 3435oC, timp de 68 
ore/zi, asigurând o reglare metabolică rapidă, în circa 
34 luni de tratament). 

Metabolismul fosfocalcic se susţine prin administrarea 
orală a unor doze mici de calciu gluconic (50 mg/kg) îm
preună cu un complex fosfat multimineral (3035 mg/kg) 
și complex polivitaminic. Este recomandabil ca doza zilni
că să fie divizată în două administrări (la interval de 1012 
ore), facilitând absorbţia digestivă și prevenind spasmele 
intestinale determinate de ionii de calciu. Administrarea 
complexului vitaminomineral se face timp de 34 săptă
mâni, asigurând la fiecare 10 zile o doză de 300400 UI de 
vitamină D3/kg, injectată intramuscular. O bună reglare a 
metabolismului fosfocalcic se asigură prin administrarea 
de calcitonină (similară salmon calcitoninei utilizate în 
osteoporoza umană). Se administrează două doze a 50 UI 
calcitonină/kg intramuscular, la interval de două săptă
mâni. Administrarea trebuie făcută numai după evalua
rea nivelului de calciu plasmatic, în caz contrar se induce 
tetanie hipocalcemică, uneori cu efect letal. 

După intervenţia de urgenţă, care reprezintă de fapt 
stabilizarea metabolismului fosfocalcic, se trece la in
tervenţia de durată: refacerea condiţiilor de mediu și 
hrănirea cu raţii echilibrate. Este important ca 34 luni 
să se asigure un nivel optim de radiaţii UV, temperatu
ră și umiditate, fără oscilaţii, deoarece orice variaţie a 
condiţiilor de mediu, chiar pasageră sau de foarte scurtă 
durată, conduce rapid la dezechilibre metabolice. În toată 
perioada trebuie asigurate raţii alimentare echilibra
te. În general, după prima lună de tratament cu soluţii 
complexe vitaminominerale administrate oral și după 
refacerea condiţiilor de mediu, iguanele depășesc faza de 
inapetenţă și încep să prezinte chiar tendinţe bulimice. 
Hrănirea trebuie făcută preponderent cu plante verzi 
(în general, frunzele acestora) și legume, fructele fiind 
introduse doar pentru a asigura palatabilitatea. O raţie 

Figura 5. NAC la Iguana iguana (mascul, 1,9 ani), cu 
evoluţie atipică – în mai multe zone la jumătatea cozii 
s-a necrozat pielea, procesul avansând la ţesuturile 
subcutanate

Figura 6. NAC la Iguana iguana (mascul, 1,7 ani), cu 
evoluţie tipică de la vârful cozii către bază
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cu 6065% plante verzi și leguminoase, 2530% legume 
(inclusiv bulbi și rizomi roșii sub formă de tăiţei subţiri) 
și maximum 10% pulpă de fructe (bucăţi de fructe cu 
coajă) oferă un echilibru de nutrienţi și asigură o digestie 
confortabilă. Raţia este bine să fie divizată în două sau 
trei tainuri, prevenind oxidarea și iniţierea unor procese 
de fermentare (în special a fructelor). În fiecare zi se va 
suplimenta hrana cu 50 mg/kg carbonat de calciu, 30 
mg/kg complex fosfat și săptămânal se asigură oral câte 
300 UI/kg de vitamină D3. Respectarea strictă a condi
ţiilor terapeutice stabilite asigură refacerea metabolică 
în 46 luni și restabilirea unei structuri osoase normale.

În cazul în care nu se intervine în corectarea con
diţiilor de mediu sau a spaţiului vital de cazare, simp
tomatologia se agravează. În multe situaţii, evoluţia 
este insidioasă, apare necroza avasculară generalizată, 
care se corelează cu brunificarea și necroza uscată, ce 
se manifestă iniţial în vârful cozii (în multe situaţii, și 
extremitatea distală a unuia sau mai multor degete, de 
regulă de la nivelul membrelor posterioare). Dacă nu se 
determină rapid cauza și nu se intervine cu o conduită 
terapeutică adecvată, necroza avansează spre baza cozii 
(respectiv, în cazul membrelor, spre articulaţiile meta
tarsofalangiene). În cazurile cronice avansate se ajunge 
la hipotrofia cozii și la delimitarea falangelor în zonele 
articulare proximale (de multe ori, degetul sau degetele 
necrozate se desprind spontan în timpul efortului lo
comotor), uneori suprainfecţiile putând genera forme 
septicemice și exitus.

În formele evoluate de necroză avasculară a cozii am 
constatat fractură spontană direct pe unul din corpii 
vertebrali coccigieni și paralizia secundară a cozii. Te
rapia în NAC este strict condiţionată de diagnosticul 
corect. Ca primă intervenţie este recomandată amputa
rea chirurgicală a porţiunii necrozate la nivelul primei 
vertebre neafectate (pielea corespunzătoare zonei este 
colorată normal și prezintă flexibilitate). După secţiona
re, ţesuturile se lasă nesuturate, deoarece la iguanide, în 
mod fiziologic, apar fenomene de regenerare a structu
rilor anatomice (desigur, nu se reface coada în forma și 

structura originală, ci se dezvoltă în câteva săptămâni 
o prelungire mai butucănoasă, scurtă și cu flexibilitate 
redusă).

Este recomandabilă doar bandajarea superficială a 
zonei secţionate (în prima și în a doua zi postoperator), 
putând fi apoi folosite sprayuri ce formează pelicule pro
tectoare. Plaga se pudrează cu diferite produse ce conţin 
antibiotice sau sulfamide, care menţin zona uscată și 
stimulează burjeonarea. În cazul în care hemoragia post
operatorie este redusă (volum mic și limitată la câteva 
minute), se poate presupune că intervenţia chirurgicală 
sa efectuat pe o vertebră deja afectată de NAC, fiind 
recomandabilă reintervenţia, îndepărtarea următoarei 
vertebre, în caz contrar, necroza recidivează în scurt 
timp de la operaţie. Nu este necesară administrarea de 
antibiotice sau chimioterapice pe cale generală deoarece 
solzii periferici se închid rapid peste plaga operatorie, 
formând un scut foarte eficient. Sunt importante reme
dierea condiţiilor de mediu (redimensionarea și dotarea 
cuștii sau terariului) și tratarea cauzelor care au generat 
NAC: refacerea parametrilor metabolici (intervenţia te
rapeutică specifică în cazul diagnosticării osteodistrofiei 
metabolice) și asigurarea unei diete corecte și diversifi
cate pentru a combate acidoza metabolică. În cazurile de 
necroză avasculară consecutivă micozei localizate, admi
nistrarea de antifungice a condus la limitarea afecţiunii, 
refacerea ţesuturilor moi afectate, iar în timp (după mai 
multă năpârlire) sa reușit inclusiv refacerea structurilor 
cutanate.   n
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Figura 7. Necroză avasculară la Iguana iguana (mascul, 
2,4 ani), iniţiată la membrul posterior drept – afectarea 
articulaţiilor interfalangiene şi necroza perifocală a unghiei

Figura 8. Coadă regenerată postoperator (intervenţie 
chirurgicală în NAC) la Iguana iguana (femelă, 2,4 ani) la 
6 luni de la operaţie
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Comunicarea  
medic − client (pacient)  

în clinica veterinară
Dezvoltarea şi exercitarea abilităţilor de co-
municare ar trebui să formeze o parte in te-
gran tă a procesului de formare pro fe sio nală 
a unui medic veterinar. Din studiile ulti mi lor 
ani rezultă că îmbunătăţirea comunicării me-
dic veterinar − client/pacient influenţează 
în mod direct actul medical, gradul de sa tis -
facţie al clientului/pacientului, precum şi re-
du ce rea numărului de procese de mal praxis. 
Din păcate însă, educaţia formală pune prea 
puţin accent pe comunicare.

Cristi Mătură
Di-Vet

Apar frecvent discrepanțe între mesajul comunicat 
de medic și cel primit (descifrat de client/pacient), 
chiar dacă este evident că relaţia medic veterinar − cli
ent/pacient este importantă și influenţează orice act 
medical, de la simpla măsurare a temperaturii până la 
consiliere comportamentală sau chirurgie oncologică. 
Specialiștii care au analizat fenomenul consideră că 
există o oarecare supraevaluare din partea medicilor 
veterinari a abilităţilor de comunicare, dar și o creș
tere constantă a așteptărilor/pretenţiilor din partea 
clienţilor/pacienţilor. Un studiu realizat în SUA a ară
tat că, în timp ce 70% dintre medicii veterinari con
sideră că au comunicat la un nivel mulţumitor, doar 
25% dintre clienţi/pacienţi evaluează relaţia întrun 
mod similar.

Dincolo de cifre, nevoia de comunicare este evi
dentă, la fel ca și cerinţele clienţilor/pacienţilor con
temporani de a primi mai multe informaţii și întro 
manieră mult mai bine structurată. Prin urmare, prac
ticienii nu se mai pot baza doar pe abilităţile naturale 
de comunicare, ci au nevoie de o abordare „știinţifică” 
a procesului de comunicare și relaţionare cu pacien
ţii. Aceasta implică cunoștinţe, abilitatea de a obţine 
informaţii de la pacienţi, capacitatea de relaţionare 
interpersonală pentru a înţelege și răspunde la grijile 

și emoţiile pacienţilor. Comunicarea nu include doar 
cuvinte, elementele care contează fiind mai multe: 
numărul cuvintelor, gesturile și poziţia corpului, dis
tanţa și poziționarea în cabinet, privirea și fizionomia, 
empatia etc.

Comunicarea este parte integrantă și complexă a 
interacţiunii umane și implică toate simţurile. Este 
nevoie de mult mai mult decât cuvinte pentru a expri
ma ceea ce dorim. Este posibil să îmbunătăţim comu
nicarea prin concentrarea asupra calificărilor noastre. 
Ascultarea activă, folosirea de materiale pentru suport 
vizual sau scris și cunoașterea și utilizarea limbajului 
trupului întrun mod prietenos și deschis reprezintă 
comunicare. Comunicarea îmbunătăţită creează an
gajaţi fericiţi, clienţi fericiţi și, nu în ultimul rând, o 
afacere de succes. 

„Cei mai de succes oameni pe care iam cunoscut sunt 
cei care ascultă mai mult decât vorbesc”, spunea Bernard 
Baruch.

Membrii echipei trebuie să fie capabili să comunice 
ușor cu clienții și să aibă ceea ce denumim „abilităţi 
de comunicare”  scrise și vorbite. 

Anumite cuvinte pot fi alese când vorbim cu clienţii 
pentru a proiecta imaginea profesională a clinicii. To
nurile vocale joase fac membrii echipei să se prezinte 
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mai încrezători și autoritari, în timp ce tonurile înal te 
dau o notă de instabilitate și imaturitate. Prin exer
ciţiu, tonurile joase pot fi stabilite, îmbunătăţind va
loarea fiecărui membru al echipei. 

Voi încerca în acest articol să descriu în parte și 
comunicarea la telefon, și tonurile vocale eficiente. 
Rapiditatea cu care vorbim poate să ne afecteze con
versaţia. Percepţia clientului începe atunci când un 
apel telefonic are loc în clinică și este în mod cert afec
tată de tonul conversaţiei. 

Oricât de neverosimil ar părea, o asemenea ati
tudine ca aceea a recepţionerei din imagine poate fi 
percepută de la „celălalt capăt al firului”. Şi nu întrun 
mod foarte plăcut. 

Mulţi angajaţi nu realizează de câte ori sunete pre
cum „uhmm” sunt prezente în propoziţie, până în mo
mentul în care acestea sunt numărate. Fiecare dintre 
membrii echipei ar trebui să se înregistreze în timp ce 
poartă o conversaţie și să asculte ulterior conversaţia 
singur sau împreună cu ceilalţi colegi.

Ascultândune unul pe celălalt am putea avea un in
strument extraordinar de training. Reducerea numă
rului de „umuri” întro propoziţie va spori încrederea 
și maleabilitatea clientului. Consolidând abilităţile 
verbale ale echipei, vom crește performanţa indivi
duală și a echipei.

Clienții vor avea întotdeauna întrebări în legătură 
cu îngrijirea medicală a animalelor lor. Este impor
tant de reținut că aceste întrebări sunt puse de către 
clienți pentru că nu cunosc răspunsurile. De aceea, 
membrii echipei nu trebuie să judece clienții pentru 
întrebările puse. Membrii echipei uită că subiectele, 
fundamentale pentru echipă, sunt lucruri noi pentru 
un proprietar de animale. Echipele nu trebuie să de
vină frustrate răspunzând la aceste întrebări pentru 
clienți. Un manual de clientservice este chiar sugerat 
pentru a veni în ajutorul membrilor noi ai echipei, 
pentru ca aceștia să învețe răspunsurile corespun
zătoare la întrebările clienților. Manualul include 
exprimarea corectă, pronunția corectă și abilitatea 
de a răspunde la asemenea întrebări. Membrii echi
pei trebuie să stăpânească explicațiile și indicațiile 

necesare a fi oferite în cazul celor mai des întâlnite 
boli și proceduri relevate în clinică. Acest fapt va ajuta 
la îmbunătățirea comunicării cu clientul.  

Odată ce un membru al echipei a acumulat ex
periență și cunoștințe despre medicină veterinară, 
încrederea acestuia este imediat percepută de către 
client.

Clienții încep să simtă că pot avea încredere în in
formația oferită și vor dezvolta o relație bazată pe în
credere cu acel membru din echipă. Încrederea întrun 
membru al echipei este un instrument deosebit pentru 
clinică și trebuie să constituie o primă prioritate în 
educație pentru toți angajații.

Înfățișarea profesională, de asemenea, ajută la îm
bu nătățirea încrederii; uniformele curate, ne și fo na
te, vor ajuta la proiectarea în exterior a autorității și 
credibilității. 

Membrii echipei care sunt plini de compasiune, 
îngrijorați și interesați despre pacienți sunt văzuți a 
fi mai încrezători de către clienți șii vor stimula pe 
aceștia să pună mai multe întrebări.  

Când dăm vești proaste clienților, trebuie să o fa
cem întrun mod diplomat și profesional. Membrii 
echipei trebuie să fie empatici și să se aștepte din 
partea clienților la reacții emoționale (de supărare 
sau furie). Fiind pregătit pentru situație, membrului 
echipei îi va fi mai ușor să atenueze aceste reacții. De 
cele mai multe ori, medicul veterinar are sarcina să 
comunice aceste vești, dar membrii echipei trebuie 
să fie pregătiți în cazul în care trebuie săi țină locul 
doctorului.  

Membrii echipei trebuie să vorbească cu ton scăzut 
și să asculte răspunsul clientului. Clientul poate să nu 
înțeleagă pe deplin conversația, așadar poate să fie ne
cesar să i se repete informația. Informația scrisă tre
buie, de asemenea, să fie înmânată clienților, pentru 
a ne asigură că au înțeles ceea ce lea fost prezentat.

Comunicarea scrisă include toate materialele 
educaționale destinate clienților. Există multe idei 
care ajută la creșterea maleabilității clientului, dar 
trebuie repetat faptul că aceasta începe odată cu 
educația clientului.

Atitudine necorespunzătoare a recepționistei, cu impact asupra relației client – medic/cabinet veterinar
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Dacă un client nu înțelege o procedură sau nu are o 
relație bazată pe încredere cu spitalul veterinar, reco
mandările nu vor fi urmate. Educația pedagogică poate 
să fie prezentă întro diversitate de forme: vorbind cu 
clientul, scriind informația și/sau printând informația 
pentru client.

Marea majoritate a clienților vor căuta aceste in for
ma ții pe Internet. Internetul din ziua de azi este plin cu 
in formații, de cele multe ori incorecte.  

Clinicile veterinare trebuie să înțeleagă un client ori
entat în căutarea de informație pentru animal și o clini
că veterinară trebuie să îmbrățișeze ideea și să filtreze 
informația oferită.  

Oferirea de materiale printate clienților va duce la 
îmbogățirea cunoștințelor lor și totodată la creșterea 
încrederii pe care o au față de clinica veterinară. Cu 
cât primesc mai multă informație din partea clinicii 
veterinare, cu atât mai puțin vor căuta pe Internet. 
Clienții nu își vor aduce aminte toată informația pe 
care au primito ca sfat, în timp ce erau în clinică.  

Când primesc informație printată, o vor reține și de 
îndată ce ajung acasă o vor revizui. Membrii echipei tre
buie să fie disponibili să răspundă la întrebările de bază 
ale clienților. Când clientul a câștigat destulă experiență 
întrun subiect anume, medicul veterinar va trebui să fie 
pregătit pentru a răspunde unor noi întrebări.  

Clinicile pot printa broșuri personalizate, conspec
te și instrucțiuni personalizate pentru clienți, pentru 
a oferi clienților cea mai corectă și actuală informație. 
Programele de software veterinar au materiale edu
cative. Acestea se pot printa personalizat, cu numele 
clientului și al medicului, și pot fi oferite clientului. 
Multe manuale educative pentru client sunt, de ase
menea, disponibile pentru achiziționare. Aceste ma
nuale sunt în general prost legate; informația de care 
este nevoie poate fi înlăturată și copiată, apoi reata
șată. Clinicile, de asemenea, produc broșuri care sunt 
unice pentru clinica individuală. Designerii de grafică 
pot crea broșuri profesionale la un preț convențional.  

Membrii echipei cu experiență în design pot folosi Mi
crosoft Publisher pentru a produce broșuri profesionale 

și pentru a le printa la birou, utilizând o imprimantă 
color, mai mică. Numai un număr mic de broșuri trebuie 
printate, pentru ca schimbările să poată fi modificate în 
broșuri odată cu schimbarea procedurilor din decursul 
anului.  

În privința clientului, este nevoie de repetarea me
sajelor pentru a fi reținută informația. Clienții tind să 
fie afectați din cauza încărcăturii emoționale pe care o 
aduce informația primită în clinica veterinară. De aceea 
este imperativ ca informația să fie concisă, corectă și 
ușor de citit.

Studiile evidențiază că 90% din informația nouă, 
asimilată, va fi pierdută în 30 de minute dacă nu va fi 
consolidată.

Repetați, repetați, repetați! Cu cât clienții aud 
și citesc mai mult un mesaj, cu atât mai ușor vor reține 
informația. 

De asemenea, producătorii oferă o varietate de poste
re profesionale care au legătură cu subiectele medicale 
actuale; acestea ajung fără niciun cost în clinicile care 
le folosesc produsele. Aceste postere pot fi schimbate în 
baza unei scheme obișnuite, oferind clienților o nouă 
înfățișare a clinicii de fiecare dată când aceștia sosesc.

Clienții trebuie să primească materiale printate la 
fiecare vizită făcută la clinică:  
nn După examinarea puilor, clienții trebuie să primească 
materiale informative despre paraziți interni și scheme 
de vaccinare.
nn Clienții care își aduc animalele pentru examinări în 
urma tratamentului trebuie să primească informații 
referitoare la nutriție, prevenirea obezității, afecțiuni 
dentare, precum și informații despre beneficiile ste
rilizării. Pacienții examinați anual pot avea nevoie 
de educație cu privire la programele de slăbit sau 
la problemele de comportament. Pentru pacienții 
geriatrici, informațiile privind importanța monitori
zării analizelor de sânge și a examinărilor frecvente 
sunt deosebit de importante. Fiecare client trebuie 
să primească o fișă de raportare, explicânduise re
zultatele normale și anormale ale animalului său de 
companie și ce proceduri sau tratamente ulterioare 
sunt recomandate.  
nn Pentru pacienții operați, trebuie oferite la externare 
instrucțiuni privind terapia și îngrijirile postoperatorii. 
Aceste instrucțiuni pot varia în funcție de procedură, 
dar toți clienții trebuie să fie informați cu privire la 
orarul de hrană, medicație și activitate.  
nn Clienții care au animalele internate vor aprecia pri
mirea fișei de raportare, care să includă informații cu 
privire la apetitul animalului, nivelul de activitate și 
atitudine.  
nn Pentru orice pacient al cărui diagnostic este cert, 
trebuie oferite pentru acasă informații cu privire la 
boală și tratamente disponibile. Dacă clienții au orice 
fel de întrebări, ei pot să sune la clinică și să verifice 
informația, înainte de a fixa o programare pentru 
tratament.  
Este extrem de important ca membrii echipei să 

dețină abilități excelente la scris. Vreți să vă mai explic 

Atitudine corespunzătoare și profesionistă a medicului 
în raport cu clientul
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importanța completării fișelor medicale întro manieră 
lizibilă și profesională? Nu cred! O știți și o apreciați 
zilnic.

Membrii echipei trebuie să fie capabili să comunice 
verbal clienților procedurile, iar instrucțiunile la exter
nare trebuie să fie clare pentru proprietari.  

Țelul comunicării scrise este acela de a preîntâmpina 
o comunicare greșită, defectuoasă, de a împiedica propri
etarul să pună de mai multe ori aceleași întrebări, de a 
prezenta businessul la adevărata sa valoare și, nu în ulti
mul rând, de a crește vânzările și serviciile profesionale.

Membrii echipei trebuie să fie capabili să scrie scri
sori eficiente pentru diferite aspecte care privesc clini
ca. Scrisori privind adaptarea sau colectele de bani sau 
scrisori privind reacțiile la vaccin sunt exemple pe care 
un doctor le poate face.  

O scrisoare poate să fie cerută de către conducerea 
orașului sau județului pe motivul neconformității clien
tului cu legea. Liniile aeriene pot cere o scrisoare de aco
modare, precizând că un animal este suficient de sănătos 
să zboare la temperaturi sub 5°C sau mai mari de 28°C.

Acestea sunt câteva exemple. Şi încă ceva, nu „umflați” 
scrisoarea, făcândo mai lungă decât trebuie!

Problema trebuie să fie adresată odată cu soluția ei. 
Apoi, doctorul poate semna scrisoarea. Scrisorile trebuie 
să fie scurte și la obiect. 

Calculator, smartphone... Email, bineînțeles! Dar 
cum alegem titlul? Corespondența prin email a deve
nit deja de mult timp o alegere populară de comunicare 
printre clienți. Titlul emailului este la fel de important 
precum scrierea unei scrisori și abilitățile verbale. Trebu
ie întotdeauna de reținut că acel email poate să ajungă 
oriunde și la oricine. Prin urmare, emailurile trebuie 
păstrate întrun format scurt și concis. 

Dacă o consultație este necesară, clientul trebuie să 
fie sfătuit să facă o programare la un medic veterinar, 
pentru a discuta cazul. Clienții pot lua sugestiile din 
email drept insulte, urmând un schimb de replici care 
afectează comunicarea. Emoțiile nu pot fi citite în email, 
așadar, o vizită față în față este mult mai benefică. Pe 
latură de business a emailului, amintițivă și că nu ta
xați clienții pentru timpul pe care echipa sau medicul 
ve terinar îl petrece pentru a răspunde la emailuri. Și 
timpul înseamnă totuşi bani! 

Însă esențial, în permanență, este să rămânem 
în acord cu clientul, în consonanță cu acesta. Acor-
dul clientului este un punct esențial în tot ceea ce 
ține de comunicarea cu acesta, de „păstrarea” lui 
alături de noi, de clinică, de deciziile medicale.  

Există multe metode ce contribuie la „acordul cli
entului”. Cum am putea defini această consonanță? Să 
spunem că o putem defini prin procentul de clienți ce 
acceptă recomandările făcute de echipa medicală vete
rinară. Aptitudinile verbale și scrise, mementourile și 
reapelările, marketingul, educația și înțelegerea nevoilor 
pacientului și clientului sunt doar câteva aspecte care 
contribuie la acordul clientului.  

Pentru aceasta trebuie lucrat și la „maleabilitatea 
clientului”!  

Înainte ca maleabilitatea să se poată dezvolta, 
clienții trebuie să primească servicii excelente. Ei au 
nevoie de un motiv pentru a se reîntoarce la clinica 
veterinară. Încrederea, satisfacția și calitatea servi
ciului trebuie să fie stabilite, iar relația medic vete
rinarclient poate să dureze o viață și să deservească 
o varietate de animale. Atitudinile pozitive ale mem
brilor echipei care cred în medicina pe care clinica o 
oferă radiază către clienți. Încrederea clientului poate 
fi încurajată, rezultând o maleabilitate sporită din 
partea lui. Medicina excelentă și o clinică veterinară 
cu o echipă bine închegată oferă satisfacție clientului 
și servicii de calitate întotdeauna.  

Maleabilitatea și acordul clientului pot fi crescute prin 
comunicate verbale și scrise. Informând clienții despre 
boli și protocoale de tratament, încurajăm proprietarii 
de animale să accepte recomandări. Această informație 
vine întro formă verbală, prin discuțiile purtate cu cli
entul, la fel de bine ca și orice alt material educațional 
disponibil. De asemenea, urmărind până la capăt cazul, 
acest fapt poate duce la creșterea maleabilității clientu
lui, odată cu mementourile carei sunt trimise în mod 
obișnuit. 

Mementouri şi sisteme de reapelare
Multe programe de software veterinar pot genera au

tomat mementouri și apeluri pentru echipa veterinară. 
Clinicile mai mici pot scrie de mână mementouri, după 
un program lunar stabilit. Mementourile sunt simple. 
Acestea reamintesc proprietarilor că animalele au o dată 
scadentă la o anumită procedură. Clinicile pot alege să 
trimită mementouri pentru o varietate de servicii, cum 
ar fi: examinările anuale, vaccinările anuale, testarea 
pentru viermi cardiaci, examenele coproparazitologice 
și nu numai. 

Clinicile, de asemenea, pot să trimită mementouri 
pentru analizele anuale de laborator, incluzând teste 
pentru hipotiroidism, nivelul fenobarbitalului sau al aci
zilor biliari, pentru pacienții care sunt în tratament me
dicamentos de lungă durată și care pot dezvolta reacții 
adverse în cazul în care nu sunt monitorizați îndeaproa
pe. Dintro perspectivă de marketing, clinicile veterinare 
pot trimite mementouri cu privire la îngrijirea medicală 
a pacienților geriatrici sau cu privire la o anumită lună 
dedicată îngrijirii orale. 

De asemenea, comunicatele pot fi trimise să le rea
mintească clienților să își refacă stocul de medicamente 
pentru animalele lor, incluzând aici medicația profilacti
că pentru viermii cardiaci, medicații care tratează hipo
tiroidismul sau hipertiroidismul, crizele și/sau alergiile. 
Mementourile trebuie să fie clare, concise și la obiect. 
Dacă un client face o programare pentru un consult, 
mementoul trebuie să indice clar această necesitate, alt
fel clientul ar putea veni la clinică fără o programare 
pentru un consult. 

Gramatica și ortografia trebuie să fie corecte, iar 
mesajul îmbietor. Un simplu memento poate ajuta la 
întreținerea relației la care clinica a muncit atât de greu 
să o stabilească cu un client. 
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Mementourile sub formă de cartonașe pot fi co
mandate de la o mulțime de companii de software 
sau depozite. Unele sisteme pot pretinde un anumit 
tip de carton pentru a se potrivi sistemului sau impri
mantei și, oricum, avem la dispoziție o varietate de 
posibilități de a alege. Câini, pisici, căței și cai, pozând 
în diferite ținute și realizând diferite trucuri, ar trebui 
să capteze atenția unui client.

Producătorii se aprovizionează, de asemenea, cu 
mementouri pentru propriile produse sau servicii. 
Mulți dintre ei ne pot aproviziona cu aceste memen
touri de tip cartonaș, pentru vaccinurile, medicația 
de profilaxie pentru viermii cardiaci și produsele 
proprii. Mementourile pot să se prezinte sub forma 
apelurilor telefonice. Clienții trebuie să fie sunați cu 
o zi înaintea programărilor, pentru a le reaminti de 
procedurile chirurgicale sau de programările la care 
au fost înscriși. De asemenea, clienților le poate fi 
reamintit protocolul pentru intervenții chirurgicale 
pe care trebuie să îl urmeze. Proprietarii ale căror ani
male au dată scadentă pentru consult anual, analize 
de laborator și vaccinări trebuie apelați telefonic, și 
acest lucru constituie un memento prietenos. Dacă 
un client are nevoie să facă o reprogramare, se poate 
face atunci, acest lucru permițând echipei să acopere 
timpul programării anulate cu un alt pacient. 

Sistemele de reamintire (manuale sau sisteme au
tomate) trebuie să fie programate pentru a șterge 
din sistem pacienții care au decedat. Pentru un client 
care a pierdut animalul de companie, primirea unui 
memento este o suferință emoțională, mai ales dacă 
decesul a avut loc în spitalul veterinar. Nu este deloc 
neobișnuit pentru un animal să moară brusc acasă, iar 
proprietarul să nu informeze spitalul despre moartea 
animalului, până în momentul în care proprietarul 
primește un memento pentru o programare. Membrii 
echipei trebuie să fie empatici, să își ceară scuze și săi 
garanteze proprietarului că nu va mai primi o astfel 
de notificare. 

În lumea de azi, ultramodernă, clinicile veterinare 
pot trimite notificări și mementouri prin email, SMS 
și telefoane mobile. Acest mod de comunicare nu este 
costisitor și le reamintește clienților serviciile la care 
sunt programate pe viitor animalele lor. Sistemele 
software de pe calculator pot fi programate să trimită 
fie cartonașe printate cu rol de memento, fie emailuri 
prin care clienții sunt notificați, permițând trimiterea 
mai multor mementouri în același timp. Notificările 
de pe parcurs pot fi generate pentru aceia care nu răs
pund la prima notificare. 

Reapelările pot fi liste generate de către sistemele 
de software veterinar, pentru a reaminti echipei să 
apeleze telefonic anumiți clienți pentru programa
rea animalului lor. Reapelările pot fi create pentru 
pacienții care au fost operați, vaccinați sau tratați 
în clinică pentru o perioadă. Sistemele de software 
permit membrilor echipei să seteze un număr specific 
de zile pentru ca reapelarea să fie generată. Anumite 
servicii cu taxă, de asemenea, pot fi conectate către 

un generator de apeluri, drept urmare inițiind o re
apelare de fiecare dată când unul din acele servicii 
este accesat. 

În fiecare zi, echipele de recepționiști pot printa lis
te și pot apela clienții pentru a se interesa de evoluția 
pacienților. Acesta este un moment minunat pentru a 
ne asigura că acel client a fost satisfăcut de serviciile 
oferite. Dacă acel client are orice alte nelămuriri sau 
animalul nu a făcut progrese precum ne așteptam, 
o programare poate fi făcută, la un anumit medic, 
pentru un reconsult. Întotdeauna, notează în fișă 
conversația telefonică și modul în care animalul se 
recuperează. Acest lucru permite membrilor echipei 
să urmărească acel caz, dacă respectivul client trebuie 
să se întoarcă pentru un reconsult. 

Manualul cu liste de reapelare poate fi creat de 
către clinici care nu folosesc un program special de 
software. O listă poate fi păstrată întrun caiet mic, 
cu informații despre client și cu o scurtă notiță despre 
procedură. Acesta reprezintă un mod bine organizat, 
prin care putem urmări pe parcurs clienții. Din nou, 
programările pot fi făcute în acest timp dacă este ne
cesar și aceste conversații trebuie să fie înscrise în 
fișa medicală. Tehnicile de marketing sunt folosite 
de fiecare clinică în parte, după un anumit program 
zilnic. Marketingul orientat către clienți înseamnă 
identificarea și analizarea continuă și cuprinzătoa
re a așteptărilor clienților, transpunerea acestora 
în realizarea serviciilor, în modul de desfășurare 
a interacțiunii cu clienții, cu scopul dezvoltării și 
menținerii unor relații pe termen lung și bineînțeles 
economic avantajoase pentru client și clinică. 

Educarea clientului este o formă de marketing ase
menea mementourilor (scrise și vorbite). Siteurile 
web sunt construite pentru a informa atât potențialii, 
cât și actualii clienți despre serviciile pe care clinica 
le oferă, prin materiale educaționale și linkuri către 
organizații sau companii recomandate. Marketingul 
indirect include curățenia clinicii, precum și autenti
citatea membrilor echipei. Managerii clinicii pot dez
volta programe de marketing pentru a atrage clienții 
în clinică, pentru servicii particulare, dar un spirit 
de echipă dinamic și pozitiv poate fideliza clienții. 

Clinicile trebuie să folosească oportunitatea de a 
oferi clienților servicii excepționale, educație și me
dicină de înaltă calitate. Comunicarea contează! 
Comunicarea facilitează crearea unei relații de încre
dere medic veterinar − client/pacient, a unei adevă
rate alianțe, cu scopul îmbunătăţirii calitătii vieții și 
stării de sănătate a pacientului și, de ce nu, a creșterii 
prestigiului medicului. Relația medic veterinar − cli
ent/pacient se bazează pe o comunicare adevărată și 
autentică. Comunicarea autentică implică o ascultare 
în care ești atent la cuvintele, valorile și lumea inte
rioară a celuilalt. 

Şi, ca să închei, aș folosi un citat celebru, atrăgându
vă atenția că: „Principala problemă în ceea ce privește 
comunicarea este iluzia că ea a avut loc” (Albert Ein
stein).   n R
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