
 

Elementele nervoase colinergice ale stratului fibroelastic sunt în mare măsură orientate paralel cu fibrele 
de colagen şi elastice ale periostului. În jurul vaselor sanguine de calibru mic putem urmări reţele 
rarefiate de nervi colinergici, iar o parte din vase sunt însoţite de fibre colinergice solitare. Concentraţia 
maximă a nervilor colinergici se observă în periostul feţelor palmară şi plantară ale autopodiilor de la 
nivelul epifizelor şi în jurul orificiilor de nutriţie a oaselor. 
La nivelul capsulelor articulare se evidenţiază fascicule nervoase ale căror ramificaţii participă atât 
la formarea reţelelor colinergice paravazale, cât şi la inervaţia substratului fibroelastic. Chiar dacă 
topografic se creează impresia unei delimitări între straturi, legăturile între ele sunt multiple. 
Extinzându-se în substratul tisular, unii nervi se duc în profunzime, alţii – participă la formarea 
structurilor terminale, care au diferite configuraţii. Se poate de presupus că o parte din terminale au 
funcţia de recepţie, iar alta – funcţia efectoare. Dacă neuronul aferent şi elementele lui de percepţie 
înregistrează starea şi nivelul proceselor metabolice în ţesuturi, atunci conductorilor efectori 
colinesterazopozitivi le aparţine funcţia de reglare a acestor procese. 
 
CONCLUZII 
1. În distribuţia nervilor adrenergici în formaţiunile fibroase, dominanta îi aparţine 
complexului perivascular, iar de la dânsul pornesc o mulţime de ramificaţii, care formează în 
grosimea substratului tisular o reţea nervoasă adrenergică clar evidenţiată. 
2. Sistemul nervos intraorganic al capsulelor articulare şi periostului oaselor autopodiilor la 
bovine se caracterizează printr-o răspândire largă a conductorilor adrenergici, în special pe traiectul 
vaselor sanguine intraorganice, prin prezenţa luminescenţei catecolaminice şi acumularea 
veziculelor, care conţin catecolamine în prelungirile protoplasmatice şi în sinapse. Astfel, în 
formaţiunile fibroase ale autopodiilor la bovine, distribuirea fibrelor simpatice care conţin 
catecolamine e similară cu cea a fibrelor parasimpatice, conţinând colinesterază sumară activă.  
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ABSTRACT: Parasitic arachnoses, through their serious evolution, have anthroponotic characters 
with economic, sanitary and social implications. Infestation with arachnids diminishes considerably 
the quality of life of domestic animals, causing them metabolic diseases, scratching, stress, allergies 
and leads to the development of bacterial dermatoses. Fipronil is an acaricidal and stable remedy 
that lasts longer. The purpose of this study was the control of the efficacy of acaricide of the 
Demoged-Forte pharmaceutical product in order to combat the ectoparasites in cats and dogs, 
conditioned by the company Euro Prime Farmaceuticals LLC. The product is very effective in 
combating sarcoptoses and notoendrosis (98-100%) in dogs and cats. In the treatment of 
otodectoses, the product demonstrated an efficacy of 99%, and in demodicoses was found a result 
of about 90-92%. Thus, Demoged-Forte independently, without complexs therap, demonstrated a 
high efficacy in the treatment of sarcoptoses, notoendrosis, otodectoses and demodicoses, ranging 
between 92-99%, which confirms that we can treat animals without putting their lives in danger. 
Key words: arachnoses, fipronil, diflubenzuron, testing, treatment, efficacy. 
 
INTRODUCERE 
Ectoparaziții sunt larg răspândiţi în mediul ambiant, provocând o serie de parazitoze frecvente la om 
și animale. Afecțiunile pe care le produc sau le transmit ectoparaziții se grupează în: vezicante, 
urticante, veninoase, iritante, invadante, tisulare, vectoare, iar rolul patogen direct fiind ințepătura [9, 
14].  
Arahnozele parazitare prin evoluţia lor gravă, prezintă caractere antropozoonotice, având implicații 
economice, sanitare și sociale (sarcoptozele, psoroptozele, demodecozele, paralizia de căpușe). 
Infestarea cu arahnide diminuează considerabil calitatea vieții animalelor domestice, atacându-le, 
provoacă boli metabolice, scărpinat, stres și alergii. Deschizând porțile pentru infecții, ectoparaziții 
dereglează funcția de barieră a integumentului comun conducând la dezvoltarea dermatodozelor 
bacteriene. Cu atât mai mult, prin rolul lor de vector, mulți ectoparaziți pot transmite mecanic sau 
pot fi gazde intermediare ale altor agenți patogeni (bacterii, viruși, protozoare, paraziți) [5, 6, 21].  
Pentru practica dermatologică veterinară o importanță deosebită o au arahnozele: sarcoptoza, 
notoedroza, otodectoza, demodicoza. Aceste maladii afectează atât câinii, cât și pisicile, dar cu o 
infestare diferită. Astfel, sarcoptoza și demodicoza sunt mai frecvente la câini, iar notoedroza și 
otodectoza la pisici [4, 10, 21]. 
Sarcoptoza sau râia sarcoptică este foarte contagioasă, cu potențial zoonotic, exematoasă și 
pruriginoasă, frecvent întâlnită la câini. Agentul cauzal este acarianul Sarcoptes canis. Sarcopții 
aparțin ectoparaziților permanenți, deoarece trăiesc la suprafața pielii și galeriile intraepidermice. În 
afara gazdei, paraziții nu pot supraviețui mai mult de 15-17 zile. Transmiterea bolii este directă, prin 
tritonimfe. Perioada de incubație variază de la 2-8 săptămâni. În funcție de vârsta câinelui atât 
aspectul 
clinic, cât și evoluția bolii pot avea manifestări diferite [4, 5]. 
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Demodicoza sau râia demodecică afectează multe specii de animale, inclusiv câinii și pisicile. 
Agentul cauzal la câini este Demodex canis, iar la pisici Demodex cati. Demodecșii parazitează pe 
foliculii piloși și glandele sebacee. În fazele grave ale invaziei ei pătrund în nodulii limfatici, 
intestin, ficat, splină, rinichi. Demodecșii sunt paraziți permanenți, iar ciclul biologic se desfășoară 
pe aceeași gazdă. Demodecia afectează câinii tineri, în vârstă de 3-12 luni. Sursa de paraziți o 
constituie animalele bolnave și purtătorii. Deoarece demodeciile nu au nici o fază liberă, în afara 
organismului gazdă, nu există vectori. Momentul optim de transmitere este perioada neonatală, in 
primele ore de viață, în timpul suptului sau prin contactul direct cu mamele lor [2, 9, 10, 16].  
Notoedroza sau râia notoedrică este o boală parazitară cronică ce se manifestă prin inflamația pielii, 
scărpinări, prurit și căderea părului. Agentul cauzal este acarianul Notoedres cati, care parazitează 
în regiunea capului la pisici în galerii săpate în epidermă, iritând terminațiile nervoase. Este posibilă 
transmiterea la om, cu o evoluție benignă, infestarea fiind neplăcută. Localizarea pe cap și 
extinderea în zonele invecinate, iar contagiozitatea și pruritul intens conduc la stabilirea 
diagnosticului clinic. Prognosticul este favorabil atunci când boala este diagnosticată în faza 
incipientă [8, 18]. 
Otodectoza sau râia otodectică este o boală invazivă cronică, specifică pisicilor, câinilor și altor 
animale de blană. Agentul cauzal este Otodectes cynotis. Durata ciclului biologic este de cca 3 
săptămâni, provoacă otite la 10% din câini și 30-50% la pisici, se hrănesc cu limfa și sângele 
gazdei, iar prin introducerea anticorpilor acarieni provoacă sensibilizarea organismului animal [4, 6, 
21]. 
În lipsa unor mijloace profilactice cu acțiune directă asupra agenților cauzali se recomandă 
utilizarea remediilor acaricide cu un efect puternic și stabil de durată mai lungă. Un asemenea 
remediu este fipronilul, ce posedă atât calității acaricide, cât și insecticide [10, 18]. Mecanismul de 
acțiune al fipronilului ce intră în componența produsului Demoged-Forte, constă în blocarea GABA 
(acidului gama-amino-butiric) de la nivelul sinapselor neuromusculare, fapt ce duce la dereglarea 
impulsului nervos. Ca rezultat intervine o hiperexcitație a nervilor și mușchilor insectelor, 
provocându-se astfel moartea acestora [10].  
Clorhidratul de difinihidramină este un blocant al receptorilor H1 – histaminici, ce posedă acțiune 
antihistaminică, colinolitică, antiinflamatoare și de anestezie topică. 
Diflubenzuronul inhibă sinteza chitinei, dereglează procesele de năpârlire a larvelor de insecte, 
impiedicând dezvoltarea lor, provoacă moartea stadiilor imature și astfel duce la scăderea 
populațiilor de căpușe.  
Scopul acestui studiu a fost controlul eficacității repelente și acaricide a produsului farmaceutic 
Demoged-Forte în combaterea ectoparaziților la pisici și câini, condiționat de compania Euro Prime 
Farmaceuticals SRL și înregistrat în Republica Moldova (Certificat de înregistrare în Republica 
Moldova nr.2904 din 23.01.17). 
 
MATERIALE ȘI METODE 
Impactul acaricid al produsului Demoged-Forte a fost testat pe câini și pisici la clinica veterinară 
“ESCULAP” din municipiul Chișinău, pe loturi de animale aflate în sectorul particular din 
localitatea Gradiște, raionul Cimișlia. Cercetările s-au efectuat în perioada iulie 2016 – august 2017. 
În conformitate cu Convenția europeană privind protecția animalelor experimentale, toate animalele 
au fost întreținute în condiții standard și s-a asigurat un habitat optimal pentru ele [7, 14, 20].  
Pentru stabilirea eficacității terapeutice a preparatului Demoged-Forte au fost selectate 12 animale 
din speciile canină și felină (tab. 1). 
Diagnoza la demodicoză s-a stabilit în baza manifestărilor clinice luându-se în considerație vârsta 
animalului, caracteristica leziunilor cutanate și a cercetărilor microscopice, a raclajelor profunde ale 
pielii afectate [10, 16, 20].  
În sarcoptoză diagnosticul a fost stabilit pe baza semnelor clinice: prurit spontan, modificări 
provocate de grataj, prezența butonilor scabioși și a examenului microscopic care a evidențiat 
paraziții în raclatul profund recoltat de la periferia zonelor afectate [4, 21].  
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Specific pentru stabilirea diagnosticului clinic în notoedroză este localizarea pe cap și extinderea în 
zonele învecinate, contagiozitatea și pruritul intens. În laborator s-au examinat microscopic raclatele 
după clarificare și au fost puși în evidență paraziții.  
 
Tabelul 1. Caracteristica grupelor de animale luate în studiu 
Specia și 
rasa 
animalelor 

Nr. de 
capete 

Masa 
corporală, 
kg 

Vârsta, 
ani 

Doza ml/per 
animal Diagnoza 

Durata 
tratamentulu, 
zile 

Câini-metişi 2 12; 11 4,1; 3,5 0,5 ml/kg m.c. Demodicoză 20 

Pisici: 
- metise 
- persană 

 
2 
1 

 
4,0; 4,3 
4,9 

 
2,8; 3,0 
3 

 
0,5 ml/kg m.c. 

 
Notoendroză 

 
10 
12 

Câini-metişi 2 9,1; 10,5 2,6; 3,0 3-5 picături Otodectoză 11 
Pisică 2 3,5; 4,0 2,5; 2,0 3-5 picături Otodectoză 10 
Câini:  
- metişi 
- Terrier 

 
2 
1 

 
12;13 
16 

 
3,0; 2,5 
3,0 

0,5 ml/kg m.c. Sarcoptoză 12 

Pentru diagnosticul otodectozei s-a examinat atent fața internă a pavilionului urechii, unde s-a 
stabilit prezența cerumenului cleios și abundent, cruste groase și leziuni de grataj. Examenul 
microscopic al crustelor a evidențiat prezența paraziților [4, 21].  
Prelucrarea animalelor cu Demoged-Forte, soluție externă, au realizat-o atât medicii veterinari, cât 
și deținătorii de animale, personal ei fiind anterior instruiți de medicul veterinar.  
 
REZULTATE ȘI DISCUȚII 
Analizând rezultatele testărilor remarcate în tabelul 1, putem menționa că administrarea preparatului 
Demoged-Forte, soluție externă, sub formă de picături pe suprafețe afectate sau în canalul auditiv 
extern au durat de la caz la caz, de la 15 până la 45 de zile. Combinația fipronilului și a 
diflubenzuronului, acompaniată de prezența difenhidraminei (dimedrolului), în componența 
preparatului Demoged-Forte, produs de compania Euro Prime Farmaceuticals SRL, este foarte 
efectivă în combaterea sarcoptozei și a notoendrozei la câini și pisici. La animalele luate în studiul 
eficacității preparatului respectiv nu au fost observate semne de intoxicație, reacții adverse, iritații 
cutanate locale. 
Toate animalele pe parcursul cercetărilor au fost active, au consumat apă și hrană în limitele 
normelor fiziologice. După aplicare pe pielea animalului produsul Demoged-Forte pătrunde în ariile 
de localizare a paraziților, diminuează procesul inflamator și regenerează țesuturile afectate. Asupra 
animalelor gazdă nu are acțiune toxică, întrucât se absoarbe prin piele într-o proporție redusă de cca 
16% și se descompune relativ repede prin hidroliză. Calea principală de excreție a fipronilului este 
prin fecale (75%), iar o mică parte se elimină și prin urină. La animalele tratate, peste o lună, în 
condiții de laborator nu au fost depistați agenții cauzali ai sarcoptozei și notoendrozei. Aria alopeției 
s-a micșorat cu 82%. Rezultate similare au obținut și alți cercetători.  
Agentul cauzal al otodectozei – O. cynotis, cu variațiile sale la câini și pisici provoacă iritații 
puternice și formarea unor cojițe roșu-cafenii în interiorul pavilionului urechii. Respectivul parazit 
poate fi depistat de asemenea la nivelul gâtului, în regiunea sacrală și a cozii. Acești acarieni se pot 
fixa de purici, care îi transportă pe alt animal. Pentru tratamentul otodectozei a fost utilizat de 
asemenea Demoged-Forte pe bază de fipronil, care a demonstrat o eficacitate de 99%. Eficacitatea 
preparatului în tratamentul râiei demodecice a fost confirmată pe câini tineri de la 5 la 12 luni. 
Demodicoza câinelui în cazurile tratate de noi a evoluat sub formă uscată localizată preponderent 
periocular, pe obraji și comisura buzelor, pe zona ventrală a gâtului. Simptomatic la animalele 
testate s-au evidențiat: eritem, depilări și tulburări de cheratogeneză. Pentru a obține un rezultat 
pozitiv la tratarea cu Demoged-Forte am avut nevoie de 2-5 administrări consecutive a preparatului. 
Cursul de tratament a demodicozei uscate a durat de la 2 la 7 săptămâni.  
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În toate cazurile tratamentul a condus la dispariția totală a semnelor clinice a paraziților în raclatele 
pielii, dar menționăm că numărul administrărilor variază și depinde de gravitatea maladiei și starea 
generală a animalului. 
CONCLUZII 
Considerăm că, produsul Demoged-Forte, soluție externă antiparazitară, condiționat la Euro Prime 
Farmaceuticals SRL, independent, fără terapie complexă, a demonstrat o înaltă eficacitate în 
tratamentul sarcoptozei, notoendrozei, otodectozei și demodicozei, care variază între 92-99%, fapt 
ce ne confirmă că putem trata animalele fără a le pune viața în pericol. 
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ASPECTE MICROBIOLOGICE PRIVIND REZISTENŢA MICROBIANĂ A UNOR 
TULPINI BACTERIENE FAŢĂ DE ANTIBIOTICE 
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ABSTRACT: The study of scientific research constitute the analysis of antibiotic resistance of 
microbial strains: P. aeruginosa, S. epidermidis, B. subtilis, B.cereus, E. coli, E. faecalis, S. aureus, 
S. enteritidis, S. typhimurium, L. monocytogenes and interpreting the microbiological aspects that 
define them. 
Numerous studies of antibiotic resistance suggest that it may be of different degrees and correlate 
with the way of prescription of antibiotic preparations. Under the conditions of the performed study, 
the antibiotic resistance spectrum of microbial strains was dominated by E. faecalis, followed by L. 
monocytogenes, S. typhimurium and E. coli. 
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