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Protecţia căţeilor bazată pe siguranţă

– Biocan Puppy, Biocan DP, Biocan P şi Biocan C
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Nimeni nu vă oferă mai mult
pentru protecţia căţeilor

Vaccinul

Biocan Puppy

vaccin special pentru vaccinarea timpurie a căţeilor împotriva jigodiei şi
parvovirozei, de la vârsta de 5 săptămâni

Vaccinul Biocan Puppy poate fi combinat cu vaccinul Biocan C împotriva virozei
coronare, ambele vaccinuri se aplică subcutanat în doze de 1 ml

La verificarea parvovirusului de vaccinare din vaccinul Biocan Puppy a fost
demonstrată eficienţa înaltă a vaccinării şi la căţeii tineri (cu vârstă de 5 până la
6 săptămâni), protejaţi prin nivelele înalte de antigene de colastră.
Datorită vaccinului inactivat împotriva parvovirozei, se exclude apariţia aşa
numitului gol imunitar la căţei.
Vaccinul Biocan Puppy cu conţinut de virus viu de jigodie are o imunogenitate
excelentă.

Vaccinul

Biocan DP

Vaccinul inactivat împotriva parvovirozei permite vaccinarea căţelelor gestante
(21 până la 14 de zile înainte de naştere), fapt ce duce la o protecţie eficientă a
căţeilor cu anticorpi de colastră

vaccin viu bivalent destinat vaccinării căţeilor cu vârstă de peste 6
săptămâni împotriva jigodiei şi parvovirozei

La prima vaccinare a exemplarelor este obligatorie revaccinarea, iar pentru
menținerea imunităţii se recomandă revaccinarea anuală

Căţeii sunt complet protejaţi la 2 până la 4 săptămâni după
revaccinare
Durata imunităţii, pentru ambii antigeni, este de cel puţin un an.

Vaccinul

Biocan C

Vaccinul Biocan DP poate fi folosit independent sau simultan cu vaccinurile
lichide Biocan (LR, C, R, L) şi în paralel cu vaccinurile Biocan, conform schemei de
vaccinare recomandată.

vaccin destinat imunizării active a căţeilor cu vârstă de peste
5 săptămâni împotriva virozei coronare.
Biocan C este destinat vaccinării căţeilor cu vârstă de peste 5 săptămâni,
recomandându-se ca revaccinarea să se facă într-un interval de 2-3 săptămâni
de la prima vaccinare.
Acest tip de vaccin este indicat în primul rând în caz de situaţii infecţioase
nefavorabile, în condiţii dificile zoo-igienice, în perioade de apariţie a bolilor
diareice. În astfel de cazuri este posibilă combinaţia Biocan C cu Biocanem
Puppy, Biocan DP sau Biocan DHPPi.
Titrele de protecţie ale anticorpilor împotriva simptomelor clinice ale virozei
coronare apar în jurul săptămânii 14-21, revaccinarea fiind obligatorie după
14- 21 zile. Vaccinarea protejează împotriva infecţiei timp de 6 luni.

Doza este de 1 ml, indiferent de vârsta şi greutatea exemplarului şi se aplică
subcutanat

Vaccin

Biocan P

vaccin viu monovalent pentru vaccinarea împotriva parvovirozei a
căţeilor care au depăşit vârsta de 6 săptămâni
Prin teste s-a verificat posibilitatea de aplicare simultană a acestui vaccin cu
vaccinul Biocan C
Doza de vaccinare este de1 ml şi vaccinul se aplică subcutanat

Cu ajutorul vaccinului se poate atenua eliminarea şi răspândirea virusului prin
scaun, lucru foarte important în crescătoriile cu o concentraţie mare de câini şi
în azilele de câini. Vaccinul este destinat atenuării răspândirii manifestărilor
clinice ale bolii ca urmare a infectării cu virusul virozei coronare la câini.

Vaccinul cu conţinut de virus viu de jigodie este foarte imunogen.

Soluţia injectabilă, în volum de 1 ml, este destinată aplicării subcutanate, cel
mai bine în zona omoplaţilor şi între omoplaţi.

Se recomandă revaccinarea în intervalul 2-4 săptămâni cu vaccinuri din seria
Biocan, de exemplu Biocan DHPPi sau DHPPi + L

Dup vaccinarea cu vaccinul Biocan P a fost confirmată prin teste clinice reacţia
sub formă de creare a unor titre mari de anticorpi împotriva parvovirusului

CU VACCINURILE BIOCAN SUNTEŢI PREGĂTIŢI PENTRU ORICE SITUAŢIE

ÎN CONFORMITATE CU CERINŢELE CODULUI FARMACEUTIC EUROPEAN, GARANTĂM FIABILITATEA
ŞI SIGURANŢA ÎN CAZUL ÎNTREBUINŢĂRII LA O VÂRSTĂ FRAGEDĂ A CĂŢEILOR
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Vaccinul Biocan B
steaua fixă a gamei de vaccinuri Biocan

ELISA titru IgG anticorp

Graficul supravieţuirii antigenelor pe durata de 12 luni
după vaccinarea cu vaccinul Biocan B
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Supravieţuirii antigenelor pe durata de 12 luni după vaccinarea cu vaccinul Biocan B

Vaccinul Biocan B, prin conţinutul de tipuri Borrelia afzelii şi
Borrelia garinii, respectă predominanţa acestor bacterii pe
teritoriul Europei, care au fost confirmate în ultimii ani şi pe
teritoriul nostru.
Este foarte eficient şi protector – protejează cu siguranţă
timp de 12 luni câinii vaccinaţi împotriva boreliozei Lyme.
Având în vedere diferenţierea antigenelor OspA la
fiecare genospecie r. Borrelia, în Europa nu există o
reactivitate încrucişată. După vaccinarea are loc formarea
de anticorpi împotriva principalilor antigeni – lipoproteinele
OspA, alţi antigeni OspB minoritari şi antigeni nespecificaţi.
Antigenul superficial OspA este je exprimat la na borreliile
localizate în intestinul căpuşei care nu a aspirat şi serveşte la
colonizarea vectorului, adică a căpuşei. Bacteria se
transferă în corpul gazdei cu sânge cald numai în cazul în
care, după aspirarea sângelui, se creează în înveliş
antigenul OspC. Pentur ca vaccinarea să fie eficientă trebuie
ca în sângele gazdei cu sânge cald să fie prezenți anticorpi
împotriva antigenului OspA, deja înainte de muşcătura
căpuşei. Împreună cu complementul cu anticorpi împotriva
OspA participă la stagnarea creşterii şi colonizării glandelor
salivare la căpuşa care a aspirat sânge de la câinele, pisica
sau calul vaccinat. Deci, imunitatea post-vaccinare începe
deja în căpuşă, prin împiedicarea transferului borreliei în
organismul gazdei.

Caracteristici
< Biocan B este un vaccin inactivat împotriva Bolii
Lyme, care conţine genospecii europene. Este
destinat vaccinării câinilor cu vârstă de peste
doisprezece săptămâni, iar în cazul primei vaccinări
căţelul trebuie revaccinat după 2-4 săptămâni.
< Se aplică subcutanat sau intramuscular, într-o

doză de 1 ml.
< Perioada ideală pentru vaccinare o reprezintă

lunile de iarnă şi primele luni ale primăverii.
< Vaccinul este compatibil cu celelalte vaccinuri

din seria de vaccinuri Biocan .

Simptome de îmbolnăvire la anumite sopecii de animale
Susceptibilitate organismului la infecţia cu bacteria Borrelia burgdorferi depinde de sensibilitatea individuală
şi a speciei. În general la câini, infecţia nu este urmată de leziuni epidermice eriteme, cum este în cazul omului.
Cele mai frecvente simptome

Simptome mai puţin normale

Simptome LB la câine

Şchiopătare, mers cu durere,
umflături ale articulaţiilor – artrita

Simptome de nefrită, miocardită

Simptome LB la pisică

Şchiopătare, mers ţeapăn

Febră, anorexie, anemie,apatie
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Antigenul de vaccinare CAV 2 din gama de vaccinuri

Biocan

protejează suficient împotriva hepatitei infecţioase la câini

Pentru manifestările hepatitei infecţioase este răspunzător
virusul DNA răspândit ubicvitar, încadrat în adenoviruşi şi
denumit CAV 1. În afara lui a fost demonstrată experimental şi
existenţa unui alt agent viral - canine acidophil cell hepatitis
virus. Cu toate că până în prezent nu reuşit izolarea acestui
virus, de mulţi ani este considerat a fi pricina hepatitei cronice
urmată de ciroză hepatică. Împreună cu bacteria Leptospira
interrogans var. grippothyposa, aceşti doi agenţi virali sunt
legaţi de manifestările hepatitei cronice la câini.
Virusul hepatitei infecţioase CAV 1 este foarte asemănător
virusului laringotraheitei CAV 2, chiar dacă diferă antigen şi
genetic. Prezenţa demonstrată a anticorpilor la populaţia
nevaccinată demonstrează posibilul mers subclinic al bolii.
Hepatita adenovirală la animalele de casă a fost descrisă în anul
1947. La vulpi, infecţia cu acest virus este denumită ca fox
encephalitis. Virusul CAV 1 este periculos nu numai pentru
animalele de pradă canine dar şi pentru reprezentanţii familiei
Ursidae şi Mustelidae. Virusul este foarte rezistent în mediul
înconjurător, supravieţuieşte şi câteva săptămâni în secreţii şi
excreţii, fiind eliminat timp de câteva luni în principal prin urină.
La transmiterea virusului pot participa activ şi ectoparaziţii, însă
nu a fost demonstrată transmiterea virusului CAV1 pe cale
aeriană. În prezent, apariţia bolii este izolată în teritoriile unde

s-a făcut vaccinarea în masă. Exemplarul nevaccinat se poate
îmbolnăvi la orice vârstă, iar urmările pot fi frecvent fatale.
Animalele sensibile se infectează oral sau nazal şi viremia are
loc la cinci zile după înmulţirea în tinzile şi în ganglioni. Virusul
este tipic prin propria hepatotropie şi prin afinitatea simultană
cu endoteliile vasculare. Ficatul este organul vizat de acţiunea
citotoxică a virusului, prezenţa lui în celulele hepatocite şi
Kupfer fiind documentată de incluziunea intracelulară. De
asemenea atacă bulbii oculari şi deteriorează epiteliul
glomerilor renali; este responsabil de manifestările uveitei şi
ale edemului corneei. În cazul unei evoluţii per-acute, moartea
subită poate avea loc deja la câteva ore după primele
simptome, fapt care face ca proprietarii de multe ori să
presupună că ar fi vorba despre otrăvire. Dintre primele
simptome clinice fac parte: voma, diareea, febra, care pot fi
urmate de tuse, mărirea ganglionilor, ca urmare a disfuncţiei
hepatice apar anomalii în condensarea sângelui, ascită
urmată de diateză abdominală şi/sau icter. După o săptămână
pot apare simptomele „ochiului albastru”, care apare la
aproximativ o cincime dintre câinii bolnavi datorită CAV 1.
Forma neurologică a infecţiei, tipică manifestărilor de ataxie,
pierdere a orientării şi orbirea, este destul de rară la câini şi este
mai mult ca sigur cauzată de genul neurotropic al virusului CAV
1. În cazul unei evoluţii acute a infecţiei pot fi depistate în
ţesutul ficatului numeroase focare de necroză hepatocelulară.
În cazul simptomelor neurologice, în decursul autopsiei, sunt
depistate edemul cerebral şi petechie ca urmare a endoteliului
vascular, fiind degeneraţi şi neuronii. Dacă evoluţia bolii are un
caracter cronic, ficatul prezintă semne de hepatită cronică,
eventual de ciroză, adică este mai mic, mai rigid, mai noduros.
Sunt depistate frecvent splenomegalia, infarcturile în zona
coronară a rinichilor, sângerările pe seroze sau în aparatul
digestiv. În afară de serologie, la diagnosticare se poate folosi şi
demonstrarea prezenţei virusului în ţesutul ficatului prin
metoda imuno-fluorescenţei. Bineînţeles că prin această
metodă virusul nu poate fi confirmat în celulele hepatice timp
de câteva zile de la infectare. Metoda PCR reprezintă o metodă
sensibilă utilizată pentru demonstrarea prezenţei virusului în
mostra de ţesut.
Puii ar trebuie să fie vaccinaţi la scăderea sub 1:100 a titrului
de anticorpi materni. Pentru imunizarea organismelor
exemplarelor sensibile împotriva virusului CAV 1 se foloseşte n
vaccin cu conţinut de CAV 1, iar ca metodă de alternativă de
prevenire a hepatitei infecţioase adenovirale se foloseşte
vaccinarea cu virus CAV 2. Vaccinurile care conţin CAV 1 au
cauzat o serie de reacţii secundare nedorite, de obicei sub
formă de nefrite sau uveite şi edem al corneei, având loc
înmulţirea virusului în ţesuturile rinichilor şi extinderea lui în
mediu. Vaccinurile cu conţinut de CAV 2 viu sunt complet
competente şi generează imunitatea pe termen lung chiar după
aplicarea unei doze.
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Eficienţa vaccinelor Biocan DHPPi, Biocan DHPPi+L
şi Biocan DHPPi + LR în protecţia căţeilor şi câinilor
maturi împotriva virusului hepatitei infecţioase şi
laringotraheitei este verificată prin teste de celenză.
Se efectuează în conformitate nu numai cu codul
farmaceutic european, dar în plus şi cu cel american.
În decursul testului challenge organismele căţeilor sensibili
fără anticorpi sunt expuse genului viral al virusului CAV 1.
Conform codului farmaceutic european, în testul challenge
sunt efectuat sunt încadraţi 7 pui în vârstă de peste şase
săptămâni, fără anticorpi împotriva adenovirusului canin. Cinci
căţei sunt vaccinaţi conform modului recomandat, iar doi
formează grupa nevaccinată de control. La douăzeci şi una de
zile de la vaccinare se administrează intramuscular tuturor
căţeilor genul viral CAV 1. Căţeii sunt monitorizaţi periodic timp
de trei săptămâni, exemplarele cu manifestări clinice grave de
infecţie cu CAV 1 fiind sacrificate în mod uman. Testul este
considerat nul şi trebuie repetat în cazul în care unul sau două
exemplare din grupa de control nu mor ca urmare a infecţiei
provocate de CAV 1 sau dacă nu prezintă simptome tipice
provocate de această infecţie. Vaccinul este corespunzător
dacă căţeii vaccinaţi îşi păstrează o stare bună de sănătate, fără
simptome clinice ale bolii provocate de CAV 1, cu excepţia unei
trecătoare temperaturi rectale mărite.
Conform codului farmaceutic american, în testarea
challenge sunt încadraţi 25 de căţei sensibili, dintre care 12
exemplare sunt vaccinate şi 5 exemplare formează grupa de
control. Pentru confirmarea sensibilităţii la CAV 1 sunt recoltate
probe de sânge, în ser stabilindu-se anticorpii de neutralizare a
virusului. În diluarea finală 1:2 la folosirea 50-300 TCID50
adenovir canin, serul trebuie să fie negativ la anticorpi. Virusul
de vaccinare trebuie să provină din pasajul cel mai superior al
virusului-mamă ( Master Seed Virus –în continuare MSV).
Înaintea stabilirii cantităţii de virus de vaccinare se efectuează
vaccinarea a 20 de câini, 5 câini din grupa de control rămânând
nevaccinaţi. Testul challenge se efectuează cel mai devreme la
14 zile de la vaccinare, sub formă de administrare intravenoasă
a virulentului CAV 1, expediat sau aprobat de APHIS ( Animal
and Plant Health Inspection Service). Animalele se
monitorizează zilnic, timp de 14 zile. Testul este nul şi trebuie
repetat în cazul în care cel puţin 4 din 5 câini din grupa de
control nu prezintă simptome clinice grave de hepatită
infecţioasă. MSV nu este corespunzător dacă cel puţin 19 din 20
de căţei vaccinaţi nu rămân fără simptome de infecţie în
perioada de supraveghere. Dacă nu a avut loc stoparea
folosindu-se seria de testare anterioară, la fiecare trei ani se va
efectua repetat testarea imunogenă a MSV. În testare sunt
încadraţi 10 câini sensibili, din care 8 căţeii se vaccinează iar 2
formează gura nevaccinată de control. Trebuie ca înainte de
vaccinare să se stabilească titrul virului din vaccin şi să se
verifice sensibilitatea. La 14 zile de la vaccinare se analizează

mostrele de sânge ale serului virusului prin test de neutralizare
şi se stabileşte titrul de anticorpi împotriva CAV. Testul este nul
şi trebuie repetat în cazul în care controalele rămân
seronegative în diluarea finală de 1:2. MSV nu este
corespunzător dacă cel puţin 6 din 8 câini vaccinaţi nu ating un
titru de anticorpi de cel puţin 1:10, după diluarea finală a
serului. MSV este corespunzător dacă toţi câinii vaccinaţi nu
prezintă simptome clinice, în timp ce la ambele controale au
apărut simptome clinice grave. Testul este nul şi trebuie repetat
dacă ambele exemplare din grupa de control nu prezintă
simptome grave de hepatită infecţioasă. MSV nu este
corespunzător dacă vre-un câine dintre cei vaccinaţi simptome
de hepatită infecţioasă.
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Antigenul de vaccinare al virusului hepatitei a satisfăcut exigenţele stricte al codului
farmaceutic european şi ale celui american, care sunt indispensabile pentru aprobarea gamei de
vaccinuri Biocan pentru protecţia câinilor împotriva virusului hepatitei infecţiose. Testele
challenge au demonstrat o protecţie excelentă după vaccinarea cu vaccinul Biocan DHPPi.
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Actual despre leptospiroză

În ultimii zece ani, leptospiroza la câini se prezintă în
principal ca o criză renală acută. Numai un procentaj
redus de pacienţi este spitalizat cu simptome de criză de
ficat sau o combinaţie a ambelor sindromuri menţionate.
Din acest motiv se recomandă ca examenul serologic al
titrelor anticorpilor împotriva leptospirelor să fie încadrat
în planul de diagnosticare al tuturor pacienţilor cu poliurii
şi polidipsii. La unii pacienți, sindromul PU/PD cu
izostenurie simultană este frecvent un simptom a acestei
boli. În afară de PU/PD, la câini mai apare şi apatia, voma,
seme de burtă acută, eventual icter şi astmă. Dintre alte
semne fac parte complicaţiile sub formă de DIC şi SIRS,
însă destul de rar apar afecţiuni ale plămânilor legate de
vasculitate. Au fost înregistrate şi cazuri de intususcepţie
la câinii cu leptospiroză, cu siguranţă legată de
mobilitatea anormală a intestinelor ca urmare a uremiei,
eventual datorită acţiunii directe a bacteriei asupra
pereţilor intestinelor! Rezultatele examenelor de
laborator sunt relativ nespecifice şi fluctuează de la
leucocitoză, anemie, trombocitopenie temperată,
azotemie, elevare a enzimelor hepatice, hipoproteinemie
urmată de proteinurii până la hematurii cu
trombocitopenie impulsivă cu prelungire dramatică a
timpilor de coagulare. Prognozarea pacienţilor cu criză
renală acută este foarte bună în cazul în care terapia a fost
previous page

începută din timp, în timp ce procentajul exemplarelor
care supravieţuiesc poate fin în jur de 80 %. În urma unui
tratament corespunzător, managementul corect al
pacientului suferind de leptospiroză se poate face fără
urmări. Cele mai frecvente urmări ale infecţiei care
trebuie combătute, în afara crizei renale cronice, sunt
reprezentate de criza hepatică cronică şi uveita. În trecut,
în datele referitoare la prognozare s-a pus un accent
major pe rezultatele examenului histopatologic al
biopsiei renale, însă s-a renunţat la acesta datorită
riscurilor mari legate de efectuarea biopsiei şi de multe ori
datorită insuficienţei prezenţei probelor de ţesut
recoltate. Prognoza poate fi enunţată cu o precizie mare
în baza raportului dintre UP/UC şi albumine /creatinină,
precum şi cu ajutorul concentraţiei de albumină din
plasmă. Dacă raporturile dintre UP/UC şi Alb/Crea sunt
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reduse şi nivelul de albumină se afle în limitele normei,
prognoza poate fi considerată ca una bună.
Chiar dacă la diferenţele din manifestările clinice ale
infecţiei contribuie diferite tipuri de serotipi, în general se
poate spune că simptomele crizei renale sunt majoritare.
Infecţia cu serotipul L. grippothyposa este responsabilă în
principal de simptomele hepatitei mai expresive sau
dominante. Câinii din rasele mari care trăiesc la ţară
reprezintă grupa de câini cea mai afectată. Însă nu sunt
excluşi de la infecţie nici câinii din rasele mici crescuţi în
oraşele cu o concentraţie mare de rozătoare. Mult timp,
câinii mici, de obicei cu vârstă sub patru ani, au fost
consideraţi a fi grupa cea mai ameninţată. În urma
studiului prezentat de prof. Frederik Gaschen la congresul
WSAVA din Dublinu în anul 2008, cea mai numeroasă
categorie de vârstă o reprezintă însă câinii cu vârsta între
patru şi zece ani . Mai simplu – de leptospiroză se
îmbolnăveşte orice câine care este la timpul nepotrivit la
locul nepotrivit. Evoluţia bolii este gravă în special la căţeii
cu vârstă sub şase luni. O întrebare fără răspuns rămâne
încă de ce o incidenţă disproporţional mai mare este
înregistrată la ciobăneştii germani, chiar şi în regiunile în
care această rasă nu este atât de populară ca la noi.
O ipoteză posibilă vorbeşte despre influenţa
imunodeficienţei IgA la ciobăneştii germani şi prin
aceasta insuficienţa imunitară a mucoasei, care joacă un
rol important în protecţia împotriva acestei infecţii.
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Câinii joacă un rol important în transmiterea
serotipului Leptospira canicola, în timp ce rozătoarele
aîşi aduc aportul la răspândirea Leptospira
icterohaemorrhagiae. Leptospira canicola este şi un
serotip pe care câinele îl elimină prin urină după infectare,
şi acest lucru timp de mai mulţi ani, ceea ce face din
infectarea cu acest serotip o problemă foarte serioasă.
Câinele poate deveni un mediu rezervor chiar şi în cazul în
care a fost vaccinat! Transmiterea Leptospira canicola
imediat după terminarea tratamentului cu antibiotice a
fost descrisă la un procent mic de pacienţi. Leptospira
icterohaemorrhagiae este eliminată în mediu prin urină
timp de câteva luni, Leptospira grippothyposa câteva zile
până la câteva săptămâni. În ultima vreme devine
important în primul rând serotipul menţionat la urmă,
împreună cu L. pomona a bratislava. Datorită vaccinări,
s-a redus semnificativ frecvenţa apariţiei serotipurilor
L. canicola şi icterohaemorrhagiae. Vaccinarea, în afară
de aspectul medical, reduce şi frecvenţa apariţiei
serotipurilor în rândul animalelor care reprezintă medii re
colectare. Indispensabilitatea vaccinării periodice este
dovedită în principal de faptul că titre mari de anticorpi
împotriva serotipurilor canicola şi icterohaemorrhagiae
apar la animalele nevaccinate, deci nu poate fi vorba
despre o posibilă eradicare a acestor agenţi patogeni. În
special în cazul în care forma clinică a bolii provocate de
serotipurile grippothyposa şi pomonaapare apare într-o
măsură mai mare .
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Verificarea eficienţei antigenelor de vaccinare
împotriva fiecărui serotip

Proba de eficienţă a gamei de vaccinare Biocan cu conţinut
de antigen leptospiric din producţia Bioveta, a.s. Ivanovice na
Hané a fost efectuată ulterior stabilirii dozei challenge
corespunzătoare. Obiectivul testelor efectuate în cadru
dezvoltării vaccinelor a fost acela de a proba dacă vaccinurile
din gama Biocan destinate protecţiei împotriva leptospirozei
protejează împotriva semnelor de infecţie şi a un efect
favorabil împotriva infecţiei căilor urinare şi eliminării
leptospirelor. Testele au fost efectuate în conformitate cu
cerinţele Codului farmaceutic european şi au confirmat
apariţia şi durata suficientă a imunităţi.

Evaluarea apariţiei imunităţii
În conformitate cu cerinţele Codului farmaceutic european,
căţeii, cu vârstă şi origine identică, au fost împărţiţi în 3 grupe a
câte 20 de exemplare. În fiecare grupă a fost testat unul din cei
trei serotipi conţinuţi în vaccin.
10 căţeii cu vârstă de 8 săptămâni dintr-o grup au fost
vaccinaţi la vârsta de 8 săptămâni cu o doză de vaccin Biocan
DHPPi+L şi revaccinaţi după 4 săptămâni cu o doză de vaccin

Biocan DHPPi+LR. Alţi 10 căţei au constituit grupul de control al
căţeilor nevaccinaţi. La 4 săptămâni după revaccinare, adică la
vârsta de 16 săptămâni, toţi cei 20 de căţei au fost supuşi
intraperitoneal testului challenge prin cultura serotipului
leptospiric în cauză. Prima grupă de câini experimentali a fost
supusă testului challenge cu serotipul L. grippotyphosa, a doua
a fost supusă testului challenge cu serotipul L. canicola şi a treia
grupă a fost supusă testului challenge cu serotipul
L. icterohaemorrhagiae. În intervale periodice de timp a fost
urmăriră temperatura corpului, condiţia fizică, semnele de
conjuctivitate, icterul, evaluarea efectuându-se cu ajutorul
sistemului de scor. În anumite intervale de timp au fost
recoltate probe de sânge pentru stabilirea leucocitelor, pentru
analiza biochimică (ALT,ALP, bilirubină), pentru cultivarea în
mediu viu. Examenul serologic, prin metoda microaglutinare
(MAT), s-a efectuat înainte de testul challenge, în ziua 0 şi în ziua
28. şi în ziua testului challenge. Cultivarea probei de urină
recoltate prin cistocenteză s-a efectuat înainte de testul
challenge şi în intervale periodice după testul challenge.

Evaluarea duratei imunităţii
În conformitate cu cerinţele Codului farmaceutic european,
căţeii, cu vârstă între 66-79 zile şi de origine identică, au fost
împărţiţi în 3 grupe . În fiecare grupă a fost testat unul din cei
trei serotipi conţinuţi în vaccin. Întotdeauna, 10 căţei din
fiecare grupă au fost vaccinaţi cu vaccinul Biocan DHPPi+ L şi
ulterior revaccinaţi după 4 săptămâni cu vaccinul Biocan
DHPPi+LR. La 12 luni după vaccinare, adică la vârsta de 15 luni,
în fiecare din cele 3 grupe, s-e efectuat testul challenge prin
aplicarea a 5 ml suspensie de leptospire din serotipul dat. Căţeii
au fost monitorizaţi timp de 28 de zile. temperatura corpului a
fost măsurată pe cale rectală timp de 1 săptămână după testul
challenge. Probele de sânge pentru recultivare au fost recoltate
în ziua testului challenge şi în zilele următoare; în intervale de
7 zile au fost recoltate probe de sânge pentru stabilirea
leucocitelor şi pentru analiza biochimică. În ziua
3.,5.,8.,11.,14.,21 şi 28., prin cistocenteză s-a colectat o probă
de urină pentru cultivarea în mediu viu.

previous page

CONTENTS

next page

Concluzie
Căţeii vaccinaţi cu vaccinul DHPPi/L3
la vârsta de 8 săptămâni şi revaccinaţi
ulterior cu vaccinul DHPPI/L3R la vârsta
de 12 săptămâni, conform testului
challenge efectuat la căţeii în vârstă de 16
săptămâni după metodica Codului
farmaceutic european, sunt protejaţi
împotriva a trei serotipi Leptospira
interrogans conţinuţi în vaccin.
Căţeii vaccinaţi cu vaccinul Biocan
DHPPi+ L la vârsta de 8 săptămâni şi
revaccinaţi ulterior cu vaccinul Biocan
DHPPi +LR la vârsta de 12 săptămâni,
conform testului challenge efectuat la
căţeii în vârstă de 15 săptămâni după
metodica Codului farmaceutic
european, sunt protejaţi împotriva a trei
serotipi Leptospira interrogans conţinuţi
în vaccin.

REZULTATE
Rezultatele obţinute sunt prezentate exemplificativ în tabelele de mai jos.

A. Apariţia imunităţii
L. grippotyphosa
Grupa

Nr. animale

Vaccinaţi
Nevaccinaţi

10
10

Vaccinaţi
Nevaccinaţi

10
10

Vaccinaţi
Nevaccinaţi

10
10

Colectare
leptospire de
cultivare în sânge

Colectare
leptospire de
cultivare în urină

2
0
10
3
L. canicola
2
0
8
4
L. icterohaemorrhagiae
2
0
8
4

Colectare
leptospire de
cultivare rinichi

Simptome
clinice

0
3

1
10

0
2

1
9

0
1

2
10

Din rezultatele obţinute prezentate rezultă:

La 4 săptămâni după revaccinare, adică la vârsta de 16 săptămâni, căţeii
vaccinaţi au fost suficiente de protejaţi împotriva simptomelor clinice ale
bolii şi împotriva eliminării leptospirelor prin urină.

Chiar dacă verificarea eficienţei
vaccinului prin testele challenge este cea
mai exigentă metodă, este în schimb
extrem de obiectivă. Pentru analizarea
eficienţei vaccinului este indispensabilă şi
izolarea tuturor celor trei serotipi
Leptospira interrogans din probele de
lichide şi ţesuturi recoltate şi confirmarea
prim metode serologice. Căţeii sunt
suficient de protejaţi la 4 săptămâni după
efectuarea revaccinării, în acest fel căţeii
vaccinaţi fiind protejaţi timp de un an.
Pentru a se menţine imunitatea
protectivă împotriva leptospirozei este
obligatorie revaccinarea periodică anuală.
Rezultatele atinse în cadrul verificării
vaccinului Biocan L Biocan LR sunt în
conformitate şi cu datele menţionate în
literatura mondială de specialitate
referitoare la durata de un an a imunităţii
după vaccinarea câinilor cu vaccinuri
unicelulare.

B. Durata imunităţii
L. grippotyphosa
Grupa

Nr. animale

Vaccinaţi
Nevaccinaţi

9
9

Vaccinaţi
Nevaccinaţi

10
10

Vaccinaţi
Nevaccinaţi

8
10

Colectare
leptospire de
cultivare în sânge

Colectare
leptospire de
cultivare în urină

1
0
8
5
L. canicola
1
0
8
3
L. icterohaemorrhagiae
1
0
9
3

Colectare
leptospire de
cultivare rinichi

Simptome
clinice

0
5

1
9

0
3

2
10

0
3

1
9

Literatură uzată::
Nepeřený J., Vrzal V. , Chumela J., Veterinářství 2007, 624628, Ověření účinnosti vakcíny proti leptospiróze psů
Claus A., Maele I., Pasmans F., Gommeren K., Daminet S,
Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift, 2008, 77,
Leptospirosis in dogs: a retrospective study of seven clinical
cases in Belgium
Chew Dennis J., Proceedings of NAVC , Causes and
Prevention of Acute Intrinsic Renal Failure
Brown, C.A., Leptospira interrogans serovar grippothyposa
infection in dogs, JAVMA 209, 1265-1267, 1996
Jansen A., Schoneberg I., Frank Ch., Alpers K., Schneider T.,
Stark K., Leptospiros in Germany, 1962-2003, www.cdc.gov
Gaschen F., Canine Leptospirosis, Proceedings of the 33rd
WSAVA 2008,Dublin
Lunn K, Bolin C., Olsen Ch., www.vin.com , Update on
Leptospirosis

Din rezultatele obţinute rezultă:

La un după revaccinare, adică la vârsta de 15 săptămâni, căţeii vaccinaţi au fost suficiente
de protejaţi împotriva simptomelor clinice ale bolii şi împotriva eliminării leptospirelor prin urină.
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Preveniţi dermatofitozele în crescătoriile de câini
prin vaccinarea eficientă cu vaccinul

Biocan M

Clasificarea agentului patogen al dermatofitozei la câini
Familia Microsporum este încadrată în grupa de ciuperci
keratozice împreună cu familia Trichophyton şi Epidermophyton.
Ciuperca Microsporum canis provoacă o infecţie până la 98 % dintre
pacienţi, agentul patogen al bolii fiind în cazuri izolate Microsporum
gypseum sau Trichophyton mentagrophytes. Expuşi la boală sunt
căţeii, câinii bătrâni, exemplarele slăbite sau câinii imunodeficitari,
însă destul de frecvent şi exemplarele cu infecţii parazitare de piele,
cum ar fi de exemplu cheiletieloza, demodicoza sau exemplarele cu
pureci. Infecţia apare uneori şi la femelele gestante sau care
alăptează, care infectează direct căţeii din puiat. Această familia face
parte din ciupercile zoofite datorită capacităţii ei de a transmite
M.canis şi M.gypseum de pe pielea şi blana pisicii şi câinelui la om şi
provocării de simptome clinice ale dermatofitozei. Extinderea este
pe scară mondială, factori de predispoziţie fiind umezeala şi
temperatura ridicată a mediului, concentraţia mare de câini sau de
oameni din azilele de câini.
Infecţia are loc prin contactul cu hifele sau conidiile, de obicei prin
contactul direct între exemplarele bolnave sau purtătorii
asimptomatici, eventual indirect, cu ajutorul insectelor sau blănii
infectate, ori prin solzii de piele, piepteni sau foarfeci. Rezistă mai
multe luni sau chiar ani în mediul din blană sau pielea descuamată.
Sporii sunt sensibili la mijloacele normale de dezinfecţie.
Simptomele clinice apar după 2-4 săptămâni. Ciupercile se
înmulţesc şi atacă zonele keratozice, adică unghiile, blana şi partea
superioară a pielii, însă boala nu afectează mucoasa. Leziunile tipice
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rotunde cu extremităţi eritematoase şi cu aspect "de pudră" sau
căderea blănii, nu reprezintă o condiţie obligatorie. Primele focare
apar în primul rând pe pavilioanele urechilor, pe fălci şi pe membrele
din faţă, putând fi şi uşor piretice. În anumite forme de intensitate se
pot apare înroşiri, erupţii solzoase până la descuamări, blana poate
avea un aspect tocit, „rasă”. În stadiul avansat al bolii are loc
contopirea focarelor în cruste întinse, putând apare în acelaşi timp şi
onicomicoza. Dermatofitoza generalizată apare sporadic, de obicei
sub formă de dermatite seboreice, însoţite de hiperkeratoză. La câinii
cu dermatofitoză se întâlnesc destul de frecvent simptomele de
foliculite sub formă de papul şi pustulă, în acest caz pruritul fiind mai
intensiv. Foliculita primară stafilococe nu afectează însă pavilioanele
şi fălcile, localizându-se mai degrabă în zona trunchiului, eventual pe
membre sau pe labe, ca o consecință a alergiei sau a endocrinopatiei.
O excepţia e o reprezintă cazul de foliculita secundară stafilococă, ca
o complicaţie a demodicozei.
Unele familii de M.canis prezintă o imunofluorescenţă verde
datorită influenţei radiaţilor UV, putând fi detectate cu ajutorul
lămpii Wood deja în a şaptea zi după infectare, înainte de simptomele
clinice. Însă rezultatul negativ nu exclude dermatofitoza! Examenul
microscopic al mostrei de piele sau de blană poate confirma prezenţa
hifelor sau al conidiilor, diagnoza definitivă fiind bazată pe cultivarea
pozitivă. Pentru cultivare sunt din nou luate probe de piele sau de
blană, cel mai bine cu ajutorul metodei Mc Kenzie , cu o periuţă de
dinţi. Mediul comercializat DTM (Dermatophyte Test Medium)
conţine fenol roşu de indicare, modificarea culorii în roşu fiind o
dovadă a creşterii dermatofitelor. Conform concluziilor anumitor
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studii, temperatura mediului şi cantitatea de material recoltat
influenţează creşterea ciupercilor pe DTM. Dacă medicul veterinar
doreşte să fie pe deplin sigur şi încearcă să evite rezultatele negative,
se indică trimiterea la laborator a materialului recoltat. Aici, după
cultivarea pe mediu, din coloniile pufoase de culoare albă cu
sedimentaţi galbenă sunt prepară preparate microscopice care
servesc la determinarea organismului în creştere.

Prevenirea dermatofitelor cauzate de Microsporum canis
Pentru a se împiedica răspândirea infecţiei micotice se impune
izolarea exemplarelor bolnave. Ar trebuie examinate şi animalele
care au intrat în contact cu exemplarele bolnave. Eventual, diagnoza
poate depista purtători asimptotici. Este indispensabilă eliminarea
surdei micotice din mediu (epiderma descuamată, blana, păturile,
covoarele), cel mai bine cu ajutorului unui aspirator cu filtru eficient
şi cu ajutorul unor mijloace convenţionale de dezinfectare. Asanarea
mediului ar trebui să se efectueze o dată la trei zile şi încă o dată la o
lună după ce cultivarea micotică va fi negativă al toate animalele. Se
recomandă folosirea mănuşilor la manipularea şi la tratarea
(tundere, baie) exemplarelor bolnave.
Vaccinul Biocan M are o eficienţă excelentă în prevenirea şi
terapia bolilor micotice de piele la câini. Efectul lui profilactic şi
terapeutic a fost verificat printr-o serie întreagă de teste challenge.
Testele clinice au fost efectuata la puncte de lucru de pe întreg
teritoriul Rep. Cehe, inclusiv în clinici pentru maladii la animalele
tinere şi la Universitatea veterinar-farmaceutică.
Prepararea vaccinul s-a efectuat în baza unei rezistenţe obţinute
confirmate împotriva dermatofitozei la animalele care au suferit acut
de boală. Are un rol important împotriva infecţiei micotice prin
imunitatea intermediată de celule. În principal celulele Langerhans
localizate în epidermă, care prezintă antigeni ai ciupercilor Tlimfocite, sunt indispensabile pentru reacţia de inducţie imunitară.
Un rol propriu îl au şi keratinocitele care produc citocine care la
rândul lor îndepărtează reacţiile inflamatorii, şi leucocitele neutrofile
şi macrofage, ca celule cu efect citotoxic.

revaccinaţi la 21 de zile de la prima vaccinare. Toate animalele
imunizate şi trei căţei nevaccinaţi au fost testaţi prin test challenge la
un an după revaccinare. Genospecia virulentă Microsporum canis
B-710 a fost inoculată într-o doză de 350.000 CFU pentru un câine, pe
epidermă scarificată pe o suprafaţă de 6 x 8. Câinii au fost
monitorizaţi pe o durată de 44 de zile după testul challenge. S-au
examinate biopsiile de piele de la animalele pozitive şi probele de
blană de la animalele pozitive şi negative, recoltate la finalul
experimentului. 6 din cei 7 căţei vaccinaţi au prezentat semne de
îmbolnăvire cronică, leziunile epidermice dispărând la 44 zile după
testul challenge. Un singur câine din această grupă a prezentat
semne neînsemnate până la sfârşitul monitorizării. Toate animalele
din grupa de control au prezentat simptome clinice pe toată perioada
monitorizării. Rezultatele au confirmat cultivarea. Testul a confirmat
protecţia împotriva ciupercii Microsporum canis la un an după prima
vaccinare şi după revaccinarea ulterioară la vârsta de 3 luni.
Verificarea eficienţei terapeutice a vaccinului Biocan M
22 de căţei cu vârste de 2,5-3 luni au fost infectate epicutanat cu
genospecia virulentă Microsporum canis 1 950 000 CFU la un căţel.
8 căţei au fost vaccinaţi intramuscular cu 1 ml de vaccin Biocan M în
perioada în care au apărut primele leziuni epidermice – 14 zile după
testul challenge. A doua vaccinare s-a efectuat după 14 zile, iar 4 căţei
din această grupă au fost vaccinaşi pentru a treia oară după 14 zile.
4 căţei nevaccinaţi au servit ca grupă de control. Câinii au fost
monitorizaţi pe o durată de 70 de zile, timp în care au fost supuse
observării leziunile micotice epidermice. Leziunile clinice au dispărut
cu mult mai rapid la exemplarele vaccinate comparativ cu cele
nevaccinate, fapt care a confirmat efectul terapeutic foarte bun al
vaccinului Biocan M.

Vaccinele vii s-au arătat a fi cele mai eficiente în lupta împotriva
ciupercilor dermatofite. Şi în timpul reacţiei la ciupercile atenuate
sunt activate celulele macrofage şi alte celule imunocompetente, în
primul rând T limfocitele. La animale a fost demonstrată reactivitatea
imunitare încrucişată, ceea ce înseamnă că animalele, după infectare
sau după vaccinare, rezistă nu numai la infecţi provocate de acelaşi
tip de ciupercă, dar şi la alte tipuri de ciuperci dermatofite.

Probe de eficienţă a vaccinului la câini cu vârsta de la 3 la 6 luni
În total 16 căţei cu vârstă de 3-9 luni au fost imunizaţi
intramuscular cu 1 ml vaccin într-un interval de 14-21 zile, alţi 2 câini
au fost vaccinaţi cu a treia doză l un interval de 18 zile de la a doua
vaccinare. La 30 de zile după vaccinare s-a efectuat testul challenge
cu genospecia virulentă Microsporum canis la 18 câini vaccinaţi şi la 9
câini nevaccinaţi. Genospecie de testare challange în volum de 1 mil.
CFU pentru un câine a fost inoculat în pielea uşor scarificată, pe o
suprafaţă de 10x10 cm. Exemplarele testate au fost supravegheate
timp de 49 de zile, iar din locurile de inocularea cu cultură de ciupercă
au fost luate probe de examinare. Eficienţa vaccinului a fost
confirmată de rezultatele testului challenge, care a demonstrat
univoc o leziune epidermică mai moderată, caracterizată prin solzi
mărunţi, pe o suprafaţă mai mică şi pe o durată de timp de 23 de zile,
în timp ce la câinii din grupa de control leziunile epidermice au fost
mai extinse care au durat pe toată durata de monitoring, adică până
la ziua 49 de la testul challenge.
Probele de eficienţă a vaccinului Biocan M la un an de la vaccinare
7 căţei în vârstă de 3 luni au fost vaccinaţi intramuscular şi au fost
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Vaccin inactivat împotriva dermatofitozei
provocate de Microsporum canis
n Destinat vaccinării câinilor cu vârstă
de peste 8 săptămâni
n Se aplică adânc intramuscular
n Este necesară revaccinarea în caz de
aplicare profilactică. Revaccinarea se
efectuează de două ori într-un interval
de 10-21 zile în cazul în care vaccinul se
utilizează terapeutic

Vaccin unic
mondial împotriva
dermatofitozei
câinilor Biocan M
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în tratamentul otitei externe pseudomonade

Având în vedere amploarea factorilor care provocatori şi
complicatori care îşi aduc aportul la manifestările clinice, otitele fac
parte dintre cele mai complicate boli dermatologice. Otita
pseudomonadă şi rezistența ei la terapii reprezintă un motiv frecvent
pentru vizitarea specialistului dermatolog, de obicei datorită
rezistenţei bacteriei la o serie întreagă de antibiotice administrate
local şi otitei medie care ulterior se complică în otită externă cronică.
Una dintre posibilele cauze a rezistenţei împotriva Pseudomonas
aeruginosa, confirmate în laborator, o reprezintă realitate conform
căreia antibioticul administrat local atinge o concentraţie mai mare pe
mucoasă decât în cazul testelor de sensibilitate din laborator. Este însă
oportun ca în caz de suspiciune la otită pseudomonadă externă şi/sau
medie să se atragă atenţia crescătorilor despre dificultatea terapiei
reprezentată de rezistenţa la antibioticele locale. Studiile rezumative
recente au demonstrat surprinzător că argumentele pro şi contra
întrebuinţării anumitor tipuri de antibiotice nu sunt întrutotul univoce.
Nu întotdeauna este indispensabilă administrarea antibioticelor
deoarece acelaşi serviciu îl pot oferi preparatele locale cu conţinut de
substanţe dezinfectate care sunt aplicate în mod corespunzător în
canalul auditiv.
Mulţi dermatologi consideră că otita pseudomonadă reprezintă o
problemă cu totul specifică. După cât se pare nu este chiar aşa pentru
că otita legată de izolarea Pseudomonas aeruginosa, bacil gramnegativ,este o complicaţie secundară şi deci necesită o abordare
complexă. Pseudomonas spec. şi alte ramuri gram-negative nu sunt
izolate în condiţii fiziologice din mucoasa canalului auditiv. Otita
pseudomonadă externă prin secreţia pronunţat infectă, purulentă,
frecvent hemo-purulentă, care este însoţită de inflamaţii grave, dureri,
înroşiri şi ulceraţii. Un pas indispensabil pentru tratarea cu succes a
otitei îl reprezintă îndepărtarea exsudantului şi a detritusului din
canalul auditiv, calmarea inflamaţiei, eliminarea bacteriei
Pseudomonas aeruginosa şi menţinerea mediului din canalul auditiv
într-o stare care să nu permită apariţia unei infecţii secundare
provocate de acest bacil. Agentul patogen generează până la 35 % din
previous page

cazurile de otită externă şi, în baza multor studii de specialitate, este a
doua bacterie cultivată cel mai frecvent. În cazul depistării ramurilor şi
a unui număr mare de neurocite, citologia, ca importantă etapă de
diagnosticare, trebuie completată cu cultivarea microbiologică.
Cultivarea microbiologică este întrutotul indispensabilă la toţi
pacienţii cu otită recurentă şi/sau care nu reacţionează la tratament şi
în caz de otită medie dovedită. Otita medie nu poate fi exclusă nici în
cazul absenţei modificărilor pe timpan, pe oasele şi lichidele din bulla
tympanica în cazul examenului roentgen sau la examinarea cu ajutorul
MR. Examinarea citologică, care ar trebui să se efectueze repetat în
decursul tratamentului, serveşte la verificarea eficienţei terapiei. În
cazul în care otita externă şi cea medie evoluează simultan, se
recomandă trimiterea la cultivare microbiologică a ambelor probe
recoltate, întotdeauna separat.

Factori de predispoziţie, care creează condiţii propice pentru
dezvoltarea infecţiei şi pot reprezenta ulterior un factor de complicare
a vindicării complete (cum ar fi de ex. stenoza canalului auditiv):
n Închegarea canalului auditiv – stenoza, hiperplazia,cantitatea de
păr, auriculă suspendată
n Umiditatea – băile şi tratamentele frecvente care perturbează
funcţionarea stratum corneum şi stratul de cerumen
n Obstrucţii – polipi, tumori, rotocoale de vată
n Afecţiuni de sistem – imunosupresie, febră
n Tratament – iritare cu preparate de curăţare a canalului auditiv
Până la 80 % din cazurile de otită vizează câinii care au pavilioanele
urechilor lungi şi atârnate
Cel puţin la prima examinare trebuie acordată o atenţie deosebită
anamnezei, deoarece prin informaţiile obţinute poate fi depistată
cauza primară a otitei cronice sau a celei care nu reacţionează la
tratament.
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Cauze primare:
n Atopie, alergie la alimente, reacţie de frică
n Corpuri străine – fire de iarbă
n Paraziţi – Otodectes, Demodex
n Neoplazie, polipi
n Defecţiunea cheratinizării – predispoziţia anumitor rase (de ex.
cocher spaniol, WHWT)
n Endocrinopatie – hipotireoza, sindromul Cushing

Factori de complicare
n Infecţii – Staphylococcus intermedius, Escherichia coli,
Pseudomonas aeruginosa, Proteus şi Klebsiella sp.
n Infecţie zimogenă
n Hiperplazie, fibroză, stenoză
n Otită medie – în acelaşi timp poate fi şi o cauză primară a otitei
recurente, după care urmează fibroza şi calcificarea canalului auditiv

Cele mai frecvente cauze ale eşuării tratamentului otitei
pseudomonade:
Umezeala în canalul auditiv şi pH-ul mărit
Intervalele lungi între fiecare îngrijire
Spălături efectuale neprofesional
Otita medie omisă şi/sau netratată, ca o complicaţie a
otitei externe care necesită aplicarea sistematică de
antibiotice timp de cel puţin 3-6 săptămâni

OTIBIOVIN

La începutul tratamentului otitei pseudomonade proprietarii ar
trebui să fie avertizaţi despre faptul că este vorba despre o problemă
costisitoare şi exigentă în timp. Acest lucru în special dacă este vorba
despre o evoluţie cronică a bolii complicată de modificări ireversibile în
închegarea canalului auditiv şi/sau despre o otită medie.
Îndepărtarea cerumenului şi a exsudatului , care este inactivată
ulterior de antibioticele administrate, din lumenul canalului auditiv,
reprezintă procedee cheie pentru succesul tratamentului otitei
pseudomonade. Dacă în decursul îngrijirii la domiciliu proprietarii nu
sunt capabili să îngrijească adecvat zilnic, este indispensabilă
îndepărtarea ambulantă, şi destul de frecvent în stare de anestezie
generală, a acumulării de exsudant şi a detritusului de ţesut. Unele
preparate care conţin acid salicilic, cum ar fi Otipur sol. ad us. vet, au
deja un efect antibacterian şi împotriva zimogenilor din familia
Malassezia. Alegerea antibioticului corespunzător este o problemă
care depinde se rezultatele cultivării microbiologice şi de
antibiogramă. Gentamicina, care este o componentă a Otibiovin sol.
ad us.vet., este un medicament care poate fi ales pentru tratarea otitei
pseudomonade. În urma rezultatelor studiilor canadiene din anul
2006, 90 % din izolaţii gram-negativi sunt sensibili la acţiunea
gentamicinei. Se recomandă ca aplicarea Otibiovin-ului să se facă în
intervale de câteva minute după curăţarea canalului auditiv. Se
recomandă ca în caz de otită externă să se prelungească durata
tratamentului până la 3 săptămâni. Dacă este vorba despre otita
cronică, este indispensabilă prelungirea terapiei până la cel puţin 4
săptămâni. În multe cazuri, în pofide terapiei corecte şi combinate,
reacţia la medicaţie nu are loc. În astfel de cazuri cel mai oportun este
să se efectueze ablarea completă a canalului auditiv sau osteotomii
bulbului.

sol. ad us. vet.

Indicaţie: Otită externă şi dermatine superficiale provocate
de microorganisme sensibile la substanţele din preparat.
Compoziţie - 20 ml:
Triamcinoloni acetonidum 10 mg, Acidum salicylicum 100 mg, Gentamycini sulfas 40 mg,
Carbethopendecinii bromidum 2,5 mg, etanol, apă distilată.
Speciile de animale vizate: Câini, pisici.
Dozarea pentru fiecare specie: La începutul tratamentului, preparatul se picură în canalul auditiv
de 3 – 4 x zi, după 3 zile de 2 – 3 x zi, în cantităţi de 4 – 5 picături. Durata tratamentului este de
regulă de 5 – 7 zile, însă cel mult 12 zile (3 zile după dispariţia semnelor de boală).
Mod de aplicare: Administrare auriculară, local în canalul auditiv exterior.
Instrucţiune pentru o administrare corectă: Se recomandă ca după picurare să se maseze uşor
zona din jurul urechii, pentru ca preparatul să pătrundă în ţesut. În cazuri neglijate cu formare de
cruste se recomandă muierea prealabilă a ţesutului şi îndepărtarea crustelor cu penseta.

OTIPUR

sol. ad us. vet.

Indicaţii: Preparat pentru curăţarea atentă canalului auditiv exterior la câini şi la pisici.
La dizolvarea cerumenului şi a impurităţilor şi permite alte tratamente ale eventualelor otite.
Compoziţie - 1 g: Acid lactic 10,0 mg, Acid salicilic 1,2 mg, Karbethopendeciniumbromid 5,0 mg, Propylenglykol ad 1,0 g.
Contraindicaţii: Nu sunt cunoscute.
Pregătirea pentru administrare: Se deşurubează aplicatorul prelungitor şi se scoate garnitura de etanşare.
După aceea, se înşurubează la loc aplicatorul prelungitor şi se îndepărtează căpăcelul de protecţie de la capătul lui.
Aplicare: Apăsându-se uşor de împinge preparatul în canalul auditiv exterior. În cazuri neglijate este eficientă
îndepărtarea cu penseta a crustelor muiate şi a dopurilor de superficiale. Printr-o masare uşoară se eliberează
cerumenul acumulat după care acesta se îndepărtează cu un tampon până la eliberarea completă a canalului auditiv.
Ambalaj: 1 x 60 g, 1 x 200 g în flacoane din plastic.
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Mulţumită Caniverm nu vă
intră sub piele…

Printre reprezentanţii anchilostomilor de animale este o serie
întreagă de paraziţi cu potenţial zoonotic, care cauzează cel mai
frecvent leziuni epidermice cum este ca sindromul larva migrans
cutanea la oameni. Este una dintre cele mai frecvente infecţii de
piele pe care turiştii le aduc din concediile de la mare. În condiţiile
noastre climatice se infectează de obicei persoanele care lucrează
în agricultură şi copii care umblă desculţ în nisip sau în iarba
contaminată cu larve infecţioase. Leziunile epidermice sub formă
de modificări cu caracter serpigios urmate de înroşire şi prurit apar
de abia după 2-3 zile după pătrunderea larvei în piele şi pot dura
mai multe săptămâni sau luni, timp în care larva progresează în
piele. Chiar dacă boala dispar spontan, este vorba despre o
afecţiune foarte neplăcută. Este posibil ca uneori larva epidermică
migrans să se complice într-o infecţie bacteriană. În cazul
A.caninum, nu este obligatoriu să se oprească numai la o infecţie
de piele, ci după migrarea în intestine parazitul poate provoca o
enterită eozinofilă. Dificultatea diagnosticării la oameni, câini şi
pisici constă din faptul că lipsesc ouăle din excremente şi că
simptomele clinice ale bolii sunt provocate de larve complet
dezvoltate! Pacienţii pot suferii de dureri de abdomen şi de diarei,
căţeii sunt anemici şi au un scaun cu amestec de sânge şi analiza
probei de scaun este negativă. Numai depratizarea din timp şi
periodică limitează contaminarea şi infestarea mediului cu ouă de
anchilostomi, a căror eliminare din mediu este extrem de
complicată, chiar imposibilă.

formând ulceraţii pe locurile de fixare. A.caninum şi
A.tubaeformae şi-au dezvoltate trei perechi de dinţi pentru fixarea
pe mucoasă. Larvele şi adulţii A. caninum sunt capabili ca în 24 de
ore să aspire până la 0,1 ml, ceea ce poate avea urmări fatale
pentru căţeii toy de rase mici şi pentru pisici. Pentru
anchilostomiaza căţeilor este caracteristică chiar anemia
normocitarnă normocromă acută, care trece în stadiul cronic sub
formă de anemia microcitară.ěňat. Căţei pot fi anemici şi datorită
anemiei grave provocate de transferul galactogen pot deceda deja
la vârsta de 1-2 săptămâni. Şi aceşti căţei elimină ouă de la vârsta
de zece zile. De acest lucru trebuie să se ţină cont la fiecare căţel
anemic. Deoarece parazitul afectează vilii intestinali, au loc
frecvent pierderi de proteine în lumenul intestinului fapt care este
urmat de hipoproteinemie.

Uncinaria stenocephala este reprezentantul cel mai frecvent
de anchilostom vulpesc în condiţiile noastre geografice, un alt
reprezentant important al anchilostomilor la câine fiind
Ancylostoma caninum şi la pisici Ancylostoma tubaeformae. Aceşti
viermi mărunţi se propagă în mediu prin excremente deja la 2-3
săptămâni de la infectarea cu larva. O sursă de larve inactivate o
pot constitui rozătoarele vânate de câini sau de pisici, în intestinele
cărora larvele se activează. La animalele cu vârsta de peste 3 luni o
pare din larve este imediat inhibată în ţesuturi. Inhibarea larvelor
se poate face şi în mucoasa intestinelor. În afară de transmiterea pe
cale orală şi epidermică, puii se pot infecta şi galactogen, iar în cazul
A. caninum şi trans-placentar. Activarea larvelor în timpul gestaţie
este motivul transferului galactogen. În cazul A. tubaeformae, la
puii de pisică nu are loc transferul trans-placentar şi galactogen,
fiind posibilă numai infecţia pe cale orală sau cutanată. După
transferul pe cale cutanată larvele migrează în plămâni, o astfel de
invazie masivă putând cauza pneumonie. Prin tuse, din plămâni
larvele ajung în aparatul digestiv unde se fixează pe mucoasă,
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Terapie

Ciclul de viaţă
Ouăle în stadiul de morulă sunt eliminate prin scaun deja la
nouă zile după infecţie. La 2-3 zile, din ouă se eliberează în mediu
larvele infecţioase, durata acestui interval de timp depinzând de
umiditate şi temperatură. Larvele sunt distruse în principal de
temperaturi sub punctul de îngheţ, Uncinaria sp. este în general
mai rezistentă. În condiţii climatice propice supravieţuiesc în
pământ chiar şi câteva luni. Paraziţii maturi şi larvele se fixează pe
mucoasa aparatului digestiv, digeră ţesuturile cu ajutorul
enzimelor şi produc substanţe anticoagulante. Nu este obligatoriu
ca anchilostomii să rămână fixaţi într-un loc, ci se pot „muta” pe
mucoasa intestinală. Exemplarele mature supraviețuiesc în
intestine până la 24 de luni.

Ciclul de viaţă al Ancylostoma tubaeformae

PYRANTEL
PRAZIQUANTEL
FENBENDAZOL

A. caninum
+
+
+

CÂINE
U. stenocephala
+
+
+

PISICĂ
A. tubaeformae
+
+
–

Deparatizarea trebuie efectuată şi la femelele gestante înainte
de a naşte. Administrarea de fenbendazol atenuează intensitatea
transportului galactogen. Se recomandă verificarea eficienţei
deparazitării prin controlul periodic al scaunului, cel puţin 3-4 ori în
primul an de viaţă şi apoi 1-2 ori pe an. Limitarea mişcării câinelui
sau a pisicii în natură şi îndepărtarea excrementelor din parcuri şi
din apropierea spaţiilor locuite de oameni, reduc incidenţa
apariţiei anchilostomilor în natură.

Caniverm

Inactivare în ţesuturi
(muşchi, lipide)

Pisica

Terapia curentă antihelmintică nu asigură eliminarea din
ţesuturi a larvelor infectate în stadiul trei. În cazurile cu evoluţie
gravă deparazitarea trebuie completată cu o terapie complexă care
să includă infuzii sau terapii de infuzii, administrarea de vitamine,
de substanţe minerale sau diete stricte cu proteine.

tbl. ad us. vet.

Antiparazitar împotriva viermilor ovali şi plaţi
Tablete 0,7 g, 0,175 g

Reactivare posibilă
per os
Intestinul pisicii
per os

infectarea Rozătoare
pielii

Larva
epidermică migrans
Larve în iarbă

Infectarea
rozătorului

Ou în stadiu
de morulă

Fenbendazolum
Pyranteli embonas
Praziquantelum

150 mg
144 mg
50 mg

1 tabletă - 0,175 g conţine:

Fenbendazolum
Pyranteli embonas
Praziquantelum

37,5 mg
36,0 mg
12,5 mg

Speciile de animale vizate
Câini, pisici. Felinele şi animalele de pradă canine.

Larva L1 se
dezvoltă în ou

Boli cauzate de limbricii şi teniile de câini, pisici, felinele şi
animalele de pradă canine. (Toxocara canis, Toxocara cati,
Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma
caninum, Trichuris vuplis, Echinoccus granulosus, Echinocccus
multilocularis, Dipylidium caninum, Taenia spp., Multiceps
multiceps, Mesocestoides spp.).

Larvă infecţioasă L 3

Oamenii se infectează prin
contactul direct cu solul contaminat

Diagnostica
Analiza flotantă a probei de scaun ar trebuie să se efectueze la o
probă recoltată de cel mult două ore. Dacă acest lucru nu este
posibil, proba trebuie păstrat în frigider pentru analiza ulterioară.
Metodica corectă necesită în jur de 5 grame de excrement şi 10 ml
soluţie de flotaţie. Emulsia filtrată obţinută se agită centrifug într-o
eprubetă conică de 15 mm timp de 5 minute, la o turaţie de 1200
rotaţii/minut. După agitare se lasă să se liniştească timp de încă 10
minute şi apoi se recoltează stratul de suprafaţă pentru proba de
examinare sub microscopul cu o mărire de zece ori. Pentru
identificarea precisă a parazitului de utilizează mărirea o de 40 de
ori. În cazul în care examenul este pozitiv va fi dovedită prezenţa
unor ouă cu pereţi subţiri cu, conţinut în stadiu de morulă. Nu
există o tehnică de diagnosticare care să fie capabilă să prezinte
perioada prepatentă. Din acest motiv este indispensabilă
deparazitarea de rutină a căţeilor.
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1 tabletă - 0,7 g conţine:

Dozare, mod de administrare
Căţei, rase de câini şi pisici mici
1 tabletă 0,175 g la 0,5 - 2 kg g.v.
1/2 tabletă 0,7 g sau 2 tablete 0,175 g la 2 - 5 kg g.v.
Câini din rase mijlocii
1 tabletă 0,7 g sau 4 tablete 0,175 g la 5 - 10 kg g.v.
Câinii din rase mari şi felinele mari
1 tabletă 0,7 g la fiecare 10 kg g.v.
Se recomandă deparazitarea uniformă a căţeilor de la vârsta de
3 până la 12 săptămâni, într-un interval de 3 săptămâni şi apoi
periodic o dată la 3 luni.
Medicamentul se administrează pe cale orală, dintr-o dată. În
cazul animalelor de pradă (feline, canine) din grădinile
zoologice, circuri ş.a se recomandă ca tabletele măcinate să fie
amestecate în funcţie de greutatea animalului în bulgări de
carne măcinată care se vor împărţii animalelor în cuşti, înainte
de masa de dimineaţă.
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reduce semnificativ riscul de transmitere a babesiozei…

Babesioza este prima infecţie parazitară transmisă de căpuşă care
a fost descrisă detaliat. Infecţia a fost depistată pentru prima dată de
medicul român Victor Babeş, în anul 1888, la bovine şi la ovine. Ulterior
a fost diagnosticată în SUA, la bovine în anul 1893 şi în anul 1934 a fost
înregistrat primul caz de babesioză la câine. Cea mai mare creştere a
numărului de cazuri de babesioză la câini a avut loc în anii nouăzeci din
secolul trecut. În Europa, parazitoza se poate întâlni în zona Mării
Mediteraneene, unde vectorul este Rhipicephalus sanguineus. Pe
teritoriul Europei de nord, mai concret în Polonia, Belgia şi Olanda,
unde au fost de asemenea depistate câteva cazuri de babesioză,
parazitul este transmis de Dermacentor reticulatus.
Reprezentanţi babesiozei, paraziţii intraeritrocitari unicelulari,
sunt împărţiţi în două grupe, grupa de babesii mari, cu mărimi de 3-6
µm şi grupa de babesii mici, cu mărimi de 1-3 µm. Babesia canis este
încadrată între babesiile mari şi este împărţită în trei subspecii: B.canis
canis, B. canis vogeli şi B.canis rossi. Aceste două subspecii au
caracteristici şi diferenţe proprii referitoare nu numai la împărţirea
georafică, dar şi la tipul de vector gradul de patogenitate. Babesia canis
vogeli are o patogeneză temperată până la medie, este răspândită pe
scară mondială şi este transmisă de căpuşa de câini (Rhipicephalus
sanguineus). Babesia canis canis este mediu patogenă, apare pe
teritoriul Europei şi este transmisă de Dermacentor reticulatus. A treia
specie Babesia canis rossi este caracterizată prin apariţia endemică pe
continentul african, unde este transmisă de căpuşa Haemaphysalis
leachi şi este foarte virulentă. Babesioza la câini poate fi provocată de
cca. opt specii sau subspecii diferite genetic de Babesia. În afară de cele
menţionate mai sun mai sunt importante şi tipurile B. gibsoni (izolată
pentru prima dată în California în anul 1991), B. conradae, Theileria
annae (endemică în Spania), B.felis şi B. canis presentii şi multe alte
tipuri fără nenumite din familia Babesia. Patogeneza şi manifestările
clinice ale babesiozei la pisici sunt mai puţi cunoscute şi nu sunt
descrise în mod corespunzător. O excepţie este Babesia felis, care este
bine concretizată la pisicile siameze şi orientale care trăiesc pe
teritoriul Republicii Africa de sud. Sunt predispuse la babesioză şi
câteva rase de câini, în Europa terierul Yorkshire şi dobermanul, în USA
şi în Asia fiind descrisă sensibilitatea pentru pitbull terier şi pentru
greyhound.
Sporozoiţii infecțioși pătrund în corpul gazdei, câine sau pisică, o
dată cu saliva căpuşei în timpul absorbirii sângelui. Eritrocitele se
descompun în timpul fazei de diviziune asexuală, în funcţie de
creşterea şi eliberarea merozoiţilor, care atacă ulterior alte eritrocite.
Merozoiţii, sub formă de formaţiuni de picături albastre, apar în
eritrocite de obicei în pereche, după divizarea binară, sau se găsesc în
eritrocite patru forme cu aspect cruce malteză. Cu excepţia
transmiterii de către căpuşă, câinele şi pisica se pot infecta şi prin
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muşcătură; o altă posibilitate o reprezintă şi infectarea în urma
întrebuinţării unor ace sau a instrumentarului chirurgical nesterilizat,
sau în urma infectării prenatale a fetusului. Infecţia grav patogenă
Babesia gibsoni a fost diagnosticată chiar şi la căţeii de 3 zile! La
pacienţii cu babesioză nu este o raritate apariţia infecţiilor concurente
transmisă de căpușe, cum ar fi de ex. ehrlichioza, hemobartoneloza
sau hepatozoonoza.

Simptome clinice
Perioada de incubare este de la 10 până la 28 de zile. Simptomele
clinice ale babesiozei sunt relativ caracteristice, diferenţiind însă prin
intensitate. S-au observat apatia temporară, febra şi anemia până la
trombocitopenie şi icter urmate de hemoglobinurie, astmă şi
splenomegalie. Gravitatea manifestărilor clinice depinde de
patogenitatea familiei în cauză şi de starea sistemului imunitar al
câinelui sau a pisicii. Nu reprezintă o raritate nici moartea cauzată de
hemoliza masivă acută, anura sau oliguria cauzată de necroza masivă a
ţesuturilor şi de sindromul DIC. Hemoliza şi trombocitopenia depind
de destrucția condiţionată imunitar. Petechia şi echimozele vizibile pe
gingii şi pe suprafeţele ventrale sunt provocate de trombocitopenie
şi/sau trombocitopatie. Un mers aparte al bolii, destul de grav, îl are
parazitoza la căţei şi la puii de pisică, precum şi infecţia cauzată de tipul
B. canis vogeli. B.canis se poate prezenta la exemplarele tinere numai
sub formă de anemie, la multe exemplare mature infecţia având loc
asimptotic. Complicațiile sunt reprezentate de simptomele
neurologice, cum ar fi de ex. spasmele corpului întreg provocate de
ischemia cerebrală. Babesioza cerebrală este descrisă la un procentaj
redus de pacienţi, însă este urmată de o mortalitate relativ mare. În
astfel de cazuri, simptomele neurologice depind de eliberarea
mediatorilor inflamatorii şi de hipoxia ţesuturilor legată de
secvestrarea eritrocitelor infectate în vasele sanguine cerebrale.
Acidoza metabolică şi azotemia apar până la 40 % din pacienţii infectaţi
cu Th. annae.
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la 0,0001 % până la mai mult de 10 % eritrocite, iar o probabilitate
mare a captării o oferă sângele obţinut din pavilionul rechii sau din
gheare. Diagnostica la un pacient cu infecţie cronică sau la pacienţii
asimptotici este mai dificilă. Metoda PCR este o metodă relativ
oportună pentru depistarea purtătorilor latenţi şi pentru stabilirea
tipului precis. Se foloseşte şi la examinarea animalului înainte de
import sau la donatorii de sânge, putând fi folosită şi pentru
diferenţierea babesiilor mari de cele mici, fapt hotărâtor pentru
alegerea terapiei. Recoltarea probelor se face într-o eprubetă cu un
indicator EDTA, iar sângele ar trebui recoltat înaintea iniţierii
tratamentului. În serologie se folosesc standard şi de mut timp
metodele IFAT sau ELISA. Diagnosticarea poate fi suplimentată cu un
examen complet de laborator care, prin disbalanţa elactrolită sau prin
anormalitatea echilibrului acidobazic poate depista eventualele
modificări ale organelor.

Principii de prevenire
Aplicarea periodic a preparatelor antiparazitare, în special în
zonele endemice. Folosiţi în acest scop preparatul cu permetrină Top
Spot on Stronger
A se aplica Top Spot on Stronger cel puţin cu 24 de ore înainte de a
pleca într-o călători cu destinaţie în zone în care a apărut babesioza
Controlul zilnic al blănii şi îndepărtarea căpuşelor
Când se poate diagnostica babesioză? În cazul în care apar
următoarele simptome:
n Anemie +/- hemoliză
n Icter
n Trombocitopenie, şi fără anemie
n Hiperglobulie
n Splenomegalie
n Hemoglobinurie
Câinii care au suferit de infecţie devin purtători ai surdei de
infecţie, chiar dacă au fost supuşi unei terapii corespunzătoare. La muţi
câini infecţia evoluează subclinic, chiar şi în timpul parazitemiei şi/sau
al unei boli concurente. La pisici, infecţia sub-clinică se manifestează
prin apatie şi prin anemie medie urmată de oboseală. Splenectomia
sau aplicarea unor medicamente
imunosupresive este periculoasă
pentru aceşti pacienţi.

Controlul serologic al câinilor importaţi, al câinilor care revin din
concediu din zone endemice şi al câinilor donatori de sânge

Caracteristică
Substanţă activă - permetrină
Eficienţă împotriva purecilor - 3 luni, împotriva căpuşelor - 4
săptămâni
Acțiune de insecticid şi de repelent
Dozare ergonomică cu un aplicator, direct pe pielea câinelui, fără a se
împroşca mâinile
Un aplicator pentru 15 kg
Excelentă toleranţă locală şi generală
Ambalaj: 1x1 ml ( Dog S), 2x1 ml ( Dog M), 3x1 ml (Dog L), 50x1 ml
(ambalaj clinic)

În decursul diagnosticării
trebuie neapărat ţinut cont
de faptul că nici un test nu
este exact şi senzitiv
sută la sută. O metodă
destul de sensibilă o
reprezintă identificarea
parazitului în proba de
sânge colorată cu
ajutorul colorantului
comercial Diff Quik sau
cu ajutorul coloranţilor
după Wright sau după
Giemsy, care conferă o
certitudine de aproximativ
sută la sută că este vorba
despre această parazitoză.
Parazitemia se află întrun interval amplu, de
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Xylazin Bio 2 %

Xylazina în preparatul
inj. ad us. vet.
o componentă verificată şi sigură a protocolurilor de anesteziologie

Acţiunea xylazinei
Xylazina este un derivat de thiazină asemănător clonidinei, cu
efect sedativ, hipnotic, de anestezic local, hipotensiv şi, în funcţie de
tipul de specificaţie, şi cu efect de analgezic puternic şi de miorelaxant
central. Efectul ei excelent de analgezic visceral, comparabil cu cel al
butorphanolului sau al mepiridinei, este apreciat în special la cai. Unul
dintre multele studii a demonstrat nu numai cel mai bun efect
analgezic, dar şi faptul că efectul xylazinei durează 90 de minute,
comparativ cu butorphanolul (cca. 60 minute) şi cu meperidina (numai
30-35 minute).
Xylazină acţionează ca un angonist adrenergní alfa 2, ceea ce
reduce eliberarea de noradrenalină. Efectul lui miorelaxant este
utilizat în eliminarea tonusului muscular mărit, în principal ca
urmare a administrării de chetamină. Având în vedere că animalele
nu îşi pierd complet capacitatea de reacţionare la semnalele sonore,
se recomandă ca anestezia să se facă într-un loc liniştit. Faptul că nu
produce excitare reprezintă un avantaj indiscutabil al xylazinei.
Concentraţiile plasmatice maxime sunt atinse, la toate tipurile, în
decursul a 12-14 minute de la administrarea intramusculară.
Accesibilitatea biologică diferă foarte mult după administrarea i.m., şi
este de 50-90% la câine, 17-73% la oaie şi 40-48% la cal. Xylazina este
transformată biologic foarte rapid şi complet într-o cantitate mare de
metaboliţi. Eliminarea se face 70 % prin excremente şi 30 % prin urină.
După aplicarea intramusculară sau intravenoasă, eliminarea are loc de
obicei o dată cu repriza plasmatică, în intervalul 23-60 de minute, în
funcţie de specia de animal. Repriza eliminării complete nu depinde de
modul de aplicare şi de doză, fiind în intervalul 2-3 ore. Cele mai mar
concentraţii sunt atinse în ficaţi şi în rinichi. La cai, efectul apare deja la
1-2 minute după administrarea intravenoasă, cu efect maxim după
3 – 10 minute, putând dura până la 1,5 ore. Xylazina stimulează distinct
parasimpaticul, ceea ce poate duce la scăderea tensiunii şi la
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bradicardie. La început, după aplicarea xylazinei, creşte presiunea
sângelui, apoi are loc hipotensiunea, care este mai intensivă după
administrarea intravenoasă. Influenţa asupra respiraţiei este
individuală, specifică pentru fiecare specie, putând apare la câini şi la
pisici (în primul rând la rasele brahicefalice) în funcţie de mărimea
dozei administrate.
La câini şi la pisici, efectul xylazinei se începe până în 5 minute în
cazul administrării intravenoase şi până în 10-15 minute în cazul
administrării intramusculare sau subcutanate. Analgezia este însă
destul de scurtă – numai 15 – 30 de minute. Sedaţia durează cca. 1-2
ore, animalul revenindu-şi complet după 2 – 4 ore. Comparativ cu
rumegătoarele, caii, câinii şi pisicile sunt de zece ori mai puţin sensibili.
Bovinele tolerează triplul dozei recomandate, caii şi câinii până la de
zece ori mai mult. Substanţa eficientă conţinută în preparat nu are un
potenţial mutagen şi nici nu există nici un fel de date despre
cancerigenitatea acestor substanţe.

Avantajele xylazinei
n În funcţie de doză şi eventual de combinarea cu alte substanţe,
xylazina este destinată sedării, analgeziei şi miorelaxării totale.
n Interval mare de dozare în funcţie de specie, tipul de indicaţie şi
protocolul anesteziologic selectat
n Posibilitate de administrare intravenoasă, intramusculară şi
subcutanată.
n Administrarea intravenoasă garantează iniţierea rapidă a efectului
n Se metabolizează complet şi foarte rapid în organism.
n Cu ajutorul xylazinei este atinsă o bună analgezie viscerală la cai
n În funcţie de specia de animal şi de starea lui de sănătate, la toate
animalele de casă se poate prelungi administrarea repetată a 1/3 din
doza iniţială stabilită.
n Dozele normale nu cauzează depresii marcante ale respiraţiei şi
activităţii cardiace

Bovine
Se acordă prioritate administrării intramusculare. În cazul
administrării i.v. se reduce doza i.m. cu 1/3 până la 1/2 şi se aplică lent.
Mărimea dozei intramusculare se raportează la nivelul efectului
solicitat.
Sedaţie pentru liniştire şi intervenţii mărunte sub anestezie locală 0,25 ml/100 kg g.v. i.m.
Sedaţie medie, relaxare slabă şi analgezie - 0,5 ml/100 kg g.v. i.m.
Sedaţie puternică cu depresie pronunţată CNS, relaxare musculară de
durată lungă analgezie medie - 1 ml/100 kg g.v. i.m.
Efectul sedativ al Rometar-ului la bovine, în funcţie de mărimea dozei
şi de modul de administrare, începe în cazul injectării i.m. după 5-10
min., în cazul administrării i.v. după 1-3 min., durând de la 30 min. până
la câteva ore.
Analgezie şi miorelaxare 45 până la 90 minut.

Oi, capre
Pentru sedaţie 0,05 mg/kg g.v., pentru anestezie generală 0,2-0,4
mg/kg g.v. i.m. La capră, în cazul unei doze mai mari, apare inhibiţia
respirării, bradicardia şi salivarea.

Dozare

Câini
Pentru sedaţie - 1-3 mg /kg g.v. (0,05-0,15 ml/1 kg g.v.) i.m. după 24 de
ore de flămânzire şi de premedicaţie a atropinei 0,05 mg/kg g.v. s.c. sau
i.m.

Cai
Xylazina din preparatul Xylazin Bio 2 % inj. se administrează
independent în doze de 0,6 - 1 mg/kg g.v. (3-5 ml/100 kg g.v.), încet i.v.
În timpul efectului maxim, la 2-5 min. după injectare, se manifestă
individual şi diferenţiat sedaţia, în cazul dozării la limita superioară a
intervalului de miorelaxare se manifestă ataxia şi analgezia
nesemnificativă.
În cazul unor examinări, tratamente sau intervenţii chirurgicale
dureroase, când pacientul este în picioare sau culcat, preparatul se
administrează în combinaţie cu analgezice, hipotonice, anestetice
injectabile sau inhalatorii. Combinaţiile cele mai frecvent
întrebuinţate pentru intervenţiile asupra pacientului culcat: xylazină
1,1 mg/kg g.v. lent i.v., după 2-3 min. chetamină 2,2 mg/kg g.v. rapid
i.v. Culcarea spontană are loc de la 45 secunde până la 3 min. Durata
diferă major individual, de la 4 până la 30 de minute. Anestezia se
poate prelungii prin administrarea a 1/3 până la 1/2 din dozele iniţiale,
în momentul în care apar semne de trezire. Efectul preparatului
durează 20-30 min. şi se pierde după 60 min.
Pentru iniţierea uni anestezii generale injectabile, în scopul unor
intervenţii de scurtă durată, sau ca introducere pentru anestezia
inhalatoare, se administrează 0,5-0,8 mg xylazina/kg g.v. i.v., după 3-5
min. guaifenezină 8-10 g/100 kg g.v. rapid şi precis i.v. şi imediat
thiopental 4-6 mg/kg g.v. i.v.
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Dozarea la limita inferioară a intervalului se alege pentru pacienţii
bătrâni, obezi, cu o greutate corporală mai mare şi cu o stare a sănătăţii
înrăutăţită. În cazul raselor mari de câini (dogul, basetul) poate apare
ocazional timpatia. În combinaţie cu anesteticele locale, injectabile şi
inhalatorii generale, pentru examinări, tratamente sau intervenţii
chirurgicale dureroase. În combinaţie cu doze de Rometar şi cu
anestezicul folosit, se reduc la ½ sau 1/3.

Pisici
Pentru sedaţie 1-2 mg na kg. g.v. (0,05-0,1 ml/kg g.v.) s.c. sau i.m.
(doza la limita superioară a intervalului cauzează depresii respiratorii)
obligatoriu după 24-36 ore de flămânzire şi de premedicaţie a
atropinei. Frecvent apare vomitare în perioada de iniţiere a efectului.
În combinaţie cu anestezicele injectabile (cel mai frecvent cu
chetamina), pentru iniţierea anestezie generale în cazul majorității
intervenţiilor chirurgicale.
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Măsuri preventive la copitate în condiţiile
MVDr. Stanislav Mazánek, PhD.
Grădinii zoologice a oraşului Brno.
Grădina zoologică a oraşului Brno

Vaccinarea periodică a pochivnicilor din grădinile zoologice nu este
în prezent reglementată de nici un ordin al SVS ČR (autoritatea
veterinară din CZ), o excepţie constituind-o situaţia infecţioasă
excepţională. Măsurile luate nu demult, legate de apariţia bluetongue,
ne-au afectat numai în domeniul prevenţiei şi în realizarea transferului
animalelor pe teritoriul republicii, respectiv în alte ţări. Vaccinarea nu a
fost ordonată şi, din câte ştiu, nu s-a efectuat nici în majoritatea
grădinilor zoologice din Europa.
Vaccinarea propriu-zisă este urmată de alte măsuri de prevenţie.
Am asanat arealul şi obiectele expoziţiilor conform planurilor
actualizate DDD. În lunile călduroase ne întâlnim la animalele mari cu
inflamaţii epidermice provocate de insectele înţepătoare. În grădina
noastră zoologică trebuie să aplicăm insecticide în primul rând la
poneii de călărie şi la cămile. La asanarea grajdurilor folosim Neocidol
EC 600 sol., Neostomosan sol. Chiar dacă ambele preparate sunt
destinate tratării animalelor, în urma aplicării prin pulverizare se
întâlnesc reacţii de protecţie la o serie întreagă de specii. La
subcopitate suntem mulţumiţi de acţiunea prelungită a insecticidului
Coopers Spot On insecticide sol. (deltametrin), la cai Top Spot on
Stronger (permetrina).
Primăvara şi toamna, în colaborare cu Institutul de parazitologie
VFU, verificăm eficienţa acţiunilor precedente de dehelmintizare.
Situaţia parazitologică, la pochivnicii din ZOO Brno este de mult timp
favorabilă. Din păcate intensificarea schimbului de animale, solicitarea
permanentă a padocurilor şi absenţa spaţiilor de carantină au dus la
creştere riscurilor de infecţie la anumite specii de animale. În primul
rând depistarea unei prezenţe masive a Parascaris equorum la zebra
Grevy (import din Polonia) şi a Trichuris spp. la elanul european
(import din Eleveția), au influenţat nefavorabil relaţiile din expoziţii şi
prin aceasta starea de sănătate a celorlalte animale. În cazul zebrei
Grevy 0,1 a fost vorba mai mult ca sigur despre măsuri neglijente luate
în timpul transportului, iar în cazul elanului european a fost vorba
despre o femelă provenită dintr-un cuplu e gemeni şi deci cu o
constituţie mai slabă şi mai sensibilă la infecţii. Spectrul de
antihelmintice oferite nu este vast. De facto, alternăm bendazolii şi
ivermectina. Într-o mai mică măsură aplicăm cerbilor rafoxanid cu
mebendazol.
Pentru imparicopitate ne convine Antiverm grn.(mebendazol).
Urmărim în mod special şi deparazităm individual mânjii de zebră. În
urmă cu câţiva ani ne-a murit un mânz de cinci luni ca urmare a
infectării masive cu Parascaris equorum. Chiar dacă i-am administrat
intensiv antihelmintic, se pare că mânzul, crescut împreună cu mama
într-o boxă, nu a asimilat eficient preparatele. Subcopitatelor
administrăm Fenbendazol 4% plv.(fenbendazol) uniform sau, după
indicaţii, pe durata a cinci zile. În cazul animalelor mari este importantă
pentru noi concentraţia preparatului şi volumul mic prezentat.
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Cămilele refuză cantitățile de preparate cu concentraţie fenbendazol
2,5% administrate.
Ivermectina o administrăm p.o. (Ivomec 0,6% plv.) s.c. ,,din mână“
sau de la distanţă (suflătoare, puşcă) (Biomec 1% inj.), ţinând cont de
iritarea locală care apare în cazul administrării i.m. Având în vedere
preţul şi problema asimilării, nu folosim paste pentru majoritatea
animalelor cu care nu se poate intra direct în contact. O excepţie o
reprezintă mânjii, dacă există posibilitatea imobilizării lor manuale.
Pentru imunizarea pasivă a animalelor, procedăm automat în cazul
puilor primiţi pentru a fi crescuţi artificial, stimulând în acelaşi timp
imunitatea şi administrând preparate probiotice. La mânji folosim
serul împotriva paraliziei Polyequan inj., la puii de rumegătoare
administrăm obligatoriu Immulyzin inj. pentru protecţia coliinfecţiilor. La rănirile destul de frecvente ale copitatelor, în cazul
animalelor nevaccinate, administrăm în primul rând serul hiperimun
împotriva tetanosului Clotean inj. Considerăm că vaccinele împotriva
infecţiilor clostridiene reprezintă un mijloc bun de prevenţie, în special
pentru animalele la care apare frecvent gastroenterita. Am trecut la
imunizarea renilor polari şi renilor europeni. De asemenea am
menţinut imunitatea la antilopele gnu albastre şi la girafele reticulare,
specii la care în trecut ne-am întâlnit cu îmbolnăviri. Luăm în
considerare vaccinarea lamelor tinere la care enterotoxemia este
frecvent descrisă. Sunt disponibile pe piaţă preparatele Miloxan inj. şi
Covexin 8 inj.
Imunizarea activă a animalelor cabaline exotice imită schemele de
vaccinare folosite pentru vaccinarea cailor. Zebrele le păstrăm imune
împotriva gripei şi tetanusului cu ajutorul vaccinului Fluequin T inj.,
măgarii şi catârii cu ajutorul vaccinului Cloteid 4 inj. Am fost martor în
alte grădini zoologice la evoluţia stadiului final al tetanosului la
măgarul somalez şi nu subestimez prevenţia nici la alte specii de
animale care de obicei sunt foarte vitale şi rezistente. Cu vaccinul
Cloteid 4 inj. imunizăm cămilele din Lumea nouă şi din cea veche.
Comparativ cu cămilele, riscul de îmbolnăvire la lamele este mult mai
mic. Va trebui să ne gândim serios la măsurile de vaccinare a
elefanților, deoarece majoritatea cazurilor de infecţie cu Clostridium
tetani sfârşesc letal. Extindem schema noastră de vaccinare ca reacţie
la cerinţelor importatorilor. În majoritatea cazurilor cei mai exigenţi
sunt cei din republici din fosta Uniune Sovietică, care, în afară de
numărul de vaccinări, solicită o serie întreagă de examene de laborator
neobişnuite pentru regiunea noastră. Îngrijirea veterinară din
grădinile zoologice se bazează pe prevenţie şi pe abordarea
necomercială a tratamentului pacientului de mare valoare economică
şi morală. Vaccinurile sigure şi celelalte preparate reprezintă o
contribuţie excelentă la stabilităţii şi prosperităţii creşterii copitatelor
exotice.
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BIOMEC 10 mg/ml soluţie injectabilă

timpul lactaţiei şi cu 28 de zile înainte de fătare în cazul animalelor care
produc lapte pentru consumul alimentare.

(Ivermectinum)

Efecte nedorite: Au fost observate afecţiuni trecătoare la unele animale după
administrarea subcutanată. Poate fi remarcate infecţii reduse ale edemelor
ţesuturilor moi. Aceste reacţii dispar spontan.

Substanţă activă: Ivermectinum 10,0 mg în 1 ml
Substanţe ajutătoare: Glycerolformal, Propylenglykol
Indicaţii: BIOMEC 10 mg/ml – soluţie, este indicat pentru tratamentul
eficient şi pentru împiedicarea răspândirii următoarelor boli parazitare:
Bovine
Viermi ovali gastrointestinali (maturi şi în stadiu de evoluţie):
Ostertagia ostertagi (inclusiv larve inhibate), Ostertagia lyrata, Haemonchus
placei, Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis, Cooperia
oncophora, C. punctata, C. pectinata, Oesophagostomum radiatum,
Bunostomum phlebotomum, Nematodirus helvetianus (maturi), N. spathiger
(maturi), Strongyloides papillosus (maturi), Toxocara vitulorum (maturi),
Trichuris spp. (maturi)
Nematode pulmonare: Dictyocaulus viviparus
Helminte oculare: Thelazia spp. (maturi)
Strechii (stadii parazitare): Hypoderma bovis, Hypoderma lineatum
Sarcopţi: Psoroptes bovis, Sarcoptes scabiei var. bovis
Păduchi: Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus, Solenopotes
capillatus
BIOMEC 10 mg/ml inj. se poate întrebuinţa ca adjuvant la împiedicarea
răspândirea păduchilor (Damalinia bovis) şi a sarcopţilor (Chorioptes bovis),
însă eliminarea completă nu este obligatorie.
Persistenţa eficienţei la bovine: BIOMEC 10 mg/ml inj. administrat în doza
recomandată de 1 ml/50 kg greutate vie, împiedică eficient răspândirea
Haemonchus placei Trichostrongylus axei timp de 14 zile, a Ostertagia
ostertagi radiatum 21 zile şi a Dictylocaulus viviparus 28 zile după tratare.

Speciile de animale vizate: Bovine, ovine, porcine.
Dozarea pentru fiecare specie, calea şi modul de administrare:
Bovine: Se administrează subcutanat numai în doze de 1 ml/50 kg greutate
vie (corespunde dozei recomandate de 0,2 mg de ivermectină/ kg g.v.).
Administrarea se efectuează subcutanat, în pielea liberă de sub sau de supă
omoplat. În caz de streche subcutanată, bovinele trebuie tratate de abia
după terminarea atacului bâzelor.
Ovine: Se administrează subcutanat numai în doze de 0,5 ml/25 kg greutate
vie (corespunde dozei recomandate de 0,2 mg de ivermectină / kg g.v.).
Administrarea se efectuează subcutanat, în pielea liberă de sub spete. În
cazul în care administrarea dozei se face înainte ca oile să fie tunse trebuie
verificat dacă acul a pătruns prin lână în piele. La tratamentul împotriva
scabiei ovine, injecţia se administrează de două ori într-un interval de 7 zile.
Porcine: BIOMEC 10 mg/ml – soluţia injectabilă trebuie administrată exclusiv
subcutanat, în zona cefei, în doza recomandată de 1 ml na 33 kg g.v.
(corespunde dozei recomandate de 0,3 mg de ivermectină/ kg g.v.). Soluţia se
poate administra prin intermediul oricărui dozator standard automat sau cu
injecţia. La tratamentul împotriva scabiei ovine, injecţia se administrează de
două ori într-un interval de 7 zile.
Perioadă de protecţie:
Ovine, porcine: carne: 28 zile
Bovine carne: 49 zile
Lapte - a nu se administra în timpul lactaţiei şi cu 28 de zile înainte de fătare
în cazul animalelor care produc lapte pentru consumul alimentare.

Ovine:
Viermi ovali gastrointestinali:
Haemonchus contortus, Ostertagia circumcincta, Trichostrongylus axei
(maturi), T. colubriformis, T. vitrinus, Nematodirus filicolis, N.spathiger (stadii
imature), Cooperia curticei, Oesophagostomum columbianum, O. venulosum
(maturi), Chabertia ovina, Trichuris ovis (maturi), Strongyloides papillosus
(stadii de evoluţie), Gaigeria pachyscelis
În cazul benzimidazolului la familiile rezistente Haemonchus contortus şi
Ostertagia circumcincta are loc şi reprimarea răspândirii.
Nematode pulmonare: Dictylocaulus filaria, Protostrongylus rufescens
(maturi)
Bâze de noapte (toate stadiile de larve): Oestrus ovil
Scabie: Psoroptes conmmunis var. ovis (1), Sarcoptes scabiei, Psorergates ovis
(1) La tratamentul împotriva scabiei psoroptove ovine, injecţia se
administrează de două ori într-un interval de 7 zile.
Administrarea unei singure doză poate reduce
numai numărul de sarcopţi şi să lase impresia că
scabia a fost eradicată clinic.
Porcine:
Viermi ovali gastrointestinali:
Ascaris suum (maturi şi L4), Hyostrongylus
rubidus (maturi şi L4),
Oesophagostomum spp. (maturi şi L4),
Strongyloides ransomi (maturi)
Nematode pulmonare: Metastrongylus
spp. (maturi)
Alţi viermi: Stephanurus dentatus
(maturi şi L4)
Păduchi: Haematopinus
suis
Scabie: Sarcoptes scabiei
var. suis
Contraindicaţii: A se
administra exclusiv
subcutanat. A nu se
administra
intravenos sau
intramuscular.
A nu se administra în
timpul lactaţiei.
A nu se administra în
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CLOTEID 4 inj. ad us. vet.
Vaccin împotriva tetanosului
Compoziţie - 1 ml: Anatoxinum tetanicum purificatum 30 I.U.,
hidroxid de aluminiu 2%, mertiolat de sodiu, soluţie
fiziologică
Indicaţii: Pentru imunizarea activă a cabalinelor, bovinelor,
ovinelor, caprelor şi câinilor împotriva tetanusului, de la
vârsta de 3 luni.
Contraindicaţii: Animalele bolnave, slăbite şi în
convalescenţă.
Efecte nedorite: Nu sunt cunoscute.
Speciile de animale vizate: Cabaline, bovine, ovine capre şi
câini.
Dozare: 1 ml, după trei săptămâni de la revaccinarea în
acelaşi mod. Alt booster de doză trebuie aplicat la 2 ani după
vaccinare (la cai după 4 ani).
Modul şi calea de aplicare: Intramuscular, în musculatura
gluteală
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Fluequin T inj.

în luptă cu variabilitatea virusului de gripă la cabalină

Durata imunităţii: Împotriva gripei 6 luni după
vaccinarea de bază, împotriva tetanusului 12 luni după
vaccinarea de bază
Vaccinul se administrează adânc intramuscular, într-o
doză de 1 ml.

FLUEQUIN T

Zaccinare de bază: Prima injecţie la vârsta de 3 până la
6 luni, a doua injecţie după 4 până la 6 săptămâni.

inj. ad us. vet.,

Revaccinare: prima revaccinare (a treia doză) se
administrează împotriva gripei la 6 luni după vaccinarea
de bază, iar împotriva tetanosului la 12 luni.

pentru cai, serveşte la vaccinarea preventivă a cailor
împotriva gripei şi tetanosului
O doză de vaccinare conţine:
Virus influensis A/Equi 1/Praha 56 inactivat,
min. 160 HAU

O altă revaccinare împotriva gripei se efectuează la
fiecare 6-12 luni, în funcţie de situaţia infecțioasă, iar
împotriva tetanosului la 12 luni.

Virus influensis A/Equi 2/Morava 95 (tip european)
inactivat min. 320 HAU

Revaccinarea iepelor gestante se efectuează în ultimul
trimestru de graviditate, cel mai târziu cu o lună înainte
de naştere.

Virus influensis A/Equi 2/Brno 97 (tip american)
inactivat min. 320 HAU
Anatoxinum tetanicum purificatum min. 150 IU
Iniţierea imunităţii: O imunitate solidă se iniţiază la 14
până la 21 de zile după revaccinare.
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Notă: Având în vedere imunitatea colostrală, în cazul
mânjilor născuţi de la iepe demonstrabil vaccinate
înainte de naştere, se recomandă ca aceşti mânji să fie
vaccinaţi la vârsta de 6 luni.
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Gripa cabalină este o infecţie virală care, la fel ca în cazul
celorlalte specii de animale, este considerată a fi extrem de
contagioasă. Pe plan mondial, focarele de infecţie apar neregulat,
de obicei în timpul transportului cailor cu ocazia concursurilor sau
expoziţiilor internaţionale. Unele dintre ultimele epizootii (bilanţ
în iulie 2009) au fost raportate în noiembrie 2008 pe teritoriul
Indiei, în iunie 2008 în Egipt, în mai 2008 în Scoţia şi în noiembrie
2007 în Elveţia. În ianuarie 2008, prin metoda PCR şi prin izolarea
pe celulele de pui de găină,a fost confirmat virusul gripei la
aproximativ jumătate din totalul de 50 de cai bolnavi clinic aflaţi în
grajdurile din Velká Chuchle. Aceste mici enzootii trebuie luate în
considerare pe viitor, chiar dacă se face o vaccinare eficientă. În
anul 2007, influenza a apărut pe teritoriul Australiei care a fost ferit
de infecţii. Din luna august până în luna septembrie 2007 virusul sa răspândit în Noul Wales de Sud printre 75 mii de cai. Aproape în
aceeaşi perioadă, medici au izolat virusul influenzei H3N8 din
proba nazală recoltată de la un pur-sânge febril din Miho Training
Center Japonia, ţară care timp de 36 de ani a fost ferită de virusul
gripei. În plus, în ambele cazuri s-au îmbolnăvit cai vaccinaţi
corespunzător. În Japonia şi în Australia a fost izolat un virus
asemănător virusului A/eq/South Africa/03 şi A/eq/Wisconsin/03,
care în anul 2004 a fost recomandat ca o genospecie oportună
preparării comerciale a vaccinelor. Însă aceste vaccinuri nu au fost
disponibile în momentul izbucnirii focarelor de infecţie. În prezent
rămân ferite de infecţie numai țările insulare – Islanda şi Noua
Zeelandă.
Agentul patogen al gripei cabaline, ortomixovirus familia A, a
fost izolat pentru prima dată în anul 1956 în Republica Cehă şi
primit însemnarea H7N7. Viruşii sunt clasificaţi în baza numărului
de hemaglutinine şi neuraminidaze din tegumentul virusului. În
funcţie de apartenența la familie şi de specia animală, de locul şi
data izolării, virusul izolat la noi a primit însemnarea
A/Eq1/Praque/56, mai nou A/eq/Praque/56[H7N7]. În anul 1963
în Statele Unite ale Americii a fost izolat un alt virus necunoscut
până atunci, care în baza structurii antigene a fost însemnat H3N8
şi a primit denumirea A/Eq2/Miami/63, în prezent
A/eq/Miami/63[H3N8]. Acest subtip de virus s-a răspândit foarte
rapid în întreaga lume şi a substituit subtipul iniţial H7N7, care este
considerat a fi dispărut sau care apare extrem de izolat. Virus H3N8
este foarte variabil antigen, cel iniţial A/eq/Miami/63[H3N8] fiind
deja înlocuit cu alte genospecii. Familiile se diferențiază prin
originea lor şi se împart în familii americane şi auro-asiatice.
Variabilitatea virusului gripei este dată de capacitatea driftului
antigen (avansuli antigen), ceea ce reprezintă modificări
permanente mici în proteinele principale de suprafaţă hemaglutinine şi neuraminidaze, şi shiftul antigen (fracţiune
antigenă), în decursul căreia unul sau ambii antigeni se modifică
complet, ceea ce duce la apariţia unui nou subtip.
Virusul provoacă îmbolnăvirea cailor, măgarilor, mulilor şi
catârilor, însă a fost confirmată şi prezenţa infecţiei la zebre.
Morbiditatea depinde de tipul de virus, de doza de virus şi
sensibilitatea exemplarului, fiind în jur de 80-90 %, mortalitatea
este în jur de 1% până la 20%. Infecţia este periculoasă pentru
animalele nevaccinate, imunodeficitare sau altfel slăbite şi pentru
mânji. Se răspândeşte prin aerosoli în rândul animalelor bolnave,
dar şi indirect prin intermediul ustensilelor sau a mijloacelor de
transport; şi omul îşi are aportul său la transmitere. Infecţia apare
frecvent o dată cu noile exemplare din herghelii. Din acest motiv se
recomandă carantina de 21 de zile, chiar dacă s-a făcut vaccinarea
periodică recomandată. Măsurile de carantină sunt întrutotul
indispensabile în cazul în care noul exemplar prezintă simptome de
infecţie a căilor respiratorii. Printre altele, carantina corectă constă
şi din dezinfectarea constantă a mâinilor, a îmbrăcămintei
personalului şi a ustensilelor de îngrijire. Tipic, perioada de
incubare este foarte scurtă, de la 1 la 3 zile, numai în cazuri
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excepţionale putând dura 7 zile. Deja în această perioadă, prin
secreţiile din aparatul respirator, calul îi infectează pe ceilalţi cai
sensibili din crescătorie, ajungându-se la capacitatea maximă de
eliminare a particulelor de virus în perioada în care calul este febril.
Sunt sensibili în primul rând mânjii în perioada de înţărcare, la cae
se dezvoltă o pneumonie virală gravă. Simptome caracteristice
infecţiei aparatului respirator sunt febra sau temperatură corporală
crescută, limfadenopatia, slăbiciunea musculară şi oboseala sunt
rar urmate de stopul cardiac cauzat de miocardită. Mai puţin
frecvente sunt complicaţiile sub formă de infecţii bacteriene
secundare, cum ar fi pneumonia, pleurita sau purpura hemoragică.
La caii maturi imunocompetenţi simptomele apar în timp de 1 sau 2
săptămâni. Însă, încă 10 zile după dispariţia simptomelor, caii sunt
infectaţi şi elimină virusul în jurul lor. La transmiterea virusului în
crescătorii îşi aduc aportul şi caii vaccinaţi, care nu prezintă
simptome, precum şi caii bine dotaţi imunitar la care infecţia are un
curs asimptomatic.
Diagnosticarea bolii în crescătorii se bazează pe anamneze,
situaţiile din crescătorii şi pe rezultatele examenului clinic. La
confirmarea agentului patogen al infecţiei se foloseşte izolarea
virusului din probele recoltate din nas sau lavajul traheal prin
metoda izolării directe a virusului pe o cultură de celule de pui de
găină, sau prin metoda RT-PCR . Pentru metoda de diagnosticare
serologică, cu ajutorul testului de inhibare prin hemaglutinare, sunt
necesare două probe pereche de sânge recoltate în intervalul a 2
săptămâni.
Singura metodă de prevenire a gripei o reprezintă vaccinarea cu
un vaccin care să corespundă recomandărilor comisiei OIE. Apariţia
gripei la caii vaccinaţi periodic, aşa cum s-a întâmplat în cazurile de
epidemie din Japonia şi Australia, dovedeşte indispensabilitatea
inovării permanente a vaccinurilor. Este important în primul rând
conţinutul în vaccina a două familii diferite de subtipuri H3N8, acest
lucru în dependenţă de extinderea geografică şi de actualitatea
familiei de viruşi în localitatea în cauză. Este însă indispensabil ca la
prepararea vaccinului să se contacteze virologii şi epidemiologii
veterinari şi să se ţină cont de apariţia noilor familii virale izolate în
localitatea în cauză.
Societatea Bioveta, a.s. colaborează cu virologi remarcaţi,
ceea ce permite o cercetare permanentă, o dezvoltare a
producţiei de vaccinuri împotriva gripei în conformitate cu
situaţia infecţioasă actuală şi cu recomandările OIE.
Literatură uzată:
OIE Terrestrial Manual 2008, Chapter 2.5.7. Equine influenza
EquiFluNet News 2008, www.EquiFluNet
P.Lány,P.Jahn, D.Zendulková,Z.Pospíšil: Influenza koní, Veterinářství 2004, 54:24-27
P.Jahn, P.Lány, Aktuální poznatky o influenze koní, sborník přednášek společnosti Bioveta 2006
P.Jahn: Evropské sympozium o infekčních nemocech u koní, Veterinářství
Mill Hill, Export Surveillance Panel on Equine Influenza Vaccines, Conclusions and Recommendations,
News from Colleagues, January 2008, 42-45
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Vaccinarea cu vaccinuri din producţia
societăţii Bioveta, a. s. – simpla protecţie a
iepurilor împotriva infecţiilor fatale

Mixomatoza iepuerilor
Virusul foarte rezistent al mixomatozei, din familia
Poxviridae, genul Leporipoxvirus, a fost izolat în urmă cu mai
bine de o sută de ani ca agent patogen al mixomatozei
iepurilor. Există ramuri de virusuri cu o tropie evidenta faţă
de piele, altele au afinitate către aparatul respirator şi ochi.
Responsabil de extindere virusului în Europa este
microbiologul francez prof. P.F. Armand Delille, care în urma
efortului de a reduce populaţie de iepuri sălbatici de pe
domeniul său a reuşit să infecteze două exemplare. Însă în
decursul a patru luni, boala s-a extins pe o arie de 50 km,
având urmări devastatoare pentru populaţia de iepuri
sălbatici şi domestici, deoarece s-a extins în toată Europa.
Boala încă mai este acută în special datorită înmulţirii
excesive a vectorilor – ţânţarilor, iar în populaţia de iepuri
sălbatici a purecelui de iepure. Se extinde şi direct între
iepuri, prin aer, praf, dar şi indirect prin intermediul uneltelor
din crescătorii.
După terminarea perioadei de incubare, care este între
2–10 zile, apare un edem pe pleoapă, o scurgere din sacul
conjunctival, înroşirea scleroticii, febră şi apatie. Ulterior
scurgerea devine purulentă, apar scurgeri la membre, în zona

nasului, obrajilor, lobilor urechilor şi organelor genitale. În
majoritatea cazurilor iepurele moare până în 48 de ore.
Forma cronică, caracteristică formării mixomilor este mai
puţin obişnuită, iepurii slăbesc, sunt deshidrataţi, au
probleme respiratorii şi mor până în 2 săptămâni. La un
procent mare de animale infectate se înregistrează şi
pneumonia purulentă cauzată de infecţia bacteriană
secundară, eventual, la forma fără mixomi, pneumonia este
provocată de virusul cu tropism faţă de ţesutul plămânilor.

Terapie, prevenţie
Nu există o terapie specifică. Un mod eficient de
prevenire a contaminării îl reprezintă vaccinarea din timp şi
periodică a iepurilor. Este ideală vaccinarea de masă în
crescătorii împreună cu măsurile de zoo-igienă, cum ar fi
carantina animalelor noi pe o durată de cel puţin două
săptămâni, utilizarea unei împletituri dese şi sitele de
protecţie care să limiteze accesul insectelor înţepătoare,
precum şi controlul ectoparaziţilor, înălţimea optimă şi
dezinfecţia consecventă. Populaţia de iepuri sălbatici care
rezistă virusului poate deveni un rezervor infecţios pentru
iepurii de casă.

NU UITAŢI SĂ VACCINAŢI PERIODIC IEPURII ÎMPOTRIVA CIUMEI ŞI MIXOMATOZEI
CU EXCELENTELE VACCINURI ALE COMPANIEI BIOVETA, a. s. Republica Cehă
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Protecţia eficientă a iepurilor împotriva mixomatozei este
asigurată cu ajutorul vaccinării. Vaccinurile împotriva
mixomatozei din producţia societăţii Bioveta a.s. sunt:
vaccinul monovalent MYXOREN şi vaccinul combinat
PESTORIN MORMYX.

Ciuma iepurilor
Ciuma iepurilor, o boală virală foarte contagioasă, a fost
confirmată pentru prima dată în anii optzeci. Originea acestui
virus virulent nu este cunoscută într-u totul, agentul patogen
fiind se pare calicivirusul avirulent, care a apărut în populaţia
de iepuri sălbatici. În anul 1984 a apărut epidemia de ciumă
din China care în decursul a 10 luni a provocat moartea a 14
milioane de iepuri de casă. Agentul patogen este Lagovirus
familia Caliciviridae, un virus foarte rezistent în mediu, cu
două subtipuri – RHDV şi RHDVa. Se extinde prin contactul
direct şi indirect prin uneltele de crescătorie, apă şi hrană,
insectele reprezentând şi ele un vector. Sursa virusului o
reprezintă secreţiile oronazale, scurgerile din sacul
conjunctival şi secreţiile din căile respiratorii. Morbiditatea
este de 30–100 %, mortalitatea atingând 40–100 %. Se pare
că iepurii tineri sunt rezistenţi la infecţie datorită antigenelor
maternale. În general se îmbolnăvesc exemplarele cu vârstă
de peste 8 săptămâni. În cazul infecţiei acute, iepurele moare
până în 36 de ore, aproape fără simptome sau cu apariţia
febrei. Forma acută a bolii este însoţită de simptome
neurologice, cum ar fi opistotonus, mişcări necoordonate,
convulsii şi modificarea comportamentului, mai târziu
probleme respiratorii, cianoza şi epistaxis. La animalele care
supravieţuiesc acestui stadiu, apar simptome de hepatită,
slăbire şi mor după câteva săptămâni.

Terapie si prevenţie
Nu există o terapie specifică. În cazul epidemiei de ciumă
in randul populatiilor de iepuri trebuie respectată o carantină
strictă, eradicarea fiind posibilă prin desființarea
crescătoriei, dezinfecţie, depistare şi carantină, exemplarele
moarte trebuie să fie imediat indepartate. La fel ca în cazul
mixomatozei, în zonele în care trăieşte o populaţie de iepuri
sălbatici, respectarea măsurilor de prevenire este foarte
complicată şi chiar imposibilă. Singura măsură eficientă de
prevenire o reprezintă vaccinarea iepurilor împotriva ciumei.
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VACCIN ÎMPOTRIVA CIUMEI ŞI
MIXOMATOZEI

PESTORIN MORMYX
inj. sicc. ad us. vet.
n Vaccin pentru vaccinarea de
protecţie prin injectarea împotriva
mixomatozei şi ciumei iepurilor,
de la vârsta de 10 săptămâni
n În caz de situaţii nefavorabile de
contaminare vaccinarea se poate
face la vârsta de 6 săptămâni,
cu revaccinarea după 4 săptămâni
n La exemplarele de prăsilă se
recomandă revaccinarea într-un
interval de 6 luni
n Pentru iepurii de hobby este
disponibil şi în ambalaje de câte
o doză
n Dozare 1 ml

PESTORIN MORMYX
– împotriva a două maladii,
la un singur preţ
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TRICHOBEN, KOLIBIN RC NEO,
MORAXEBIN NEO

Vaccinuri unice ale societăţii Bioveta, a.s. destinate
imunoprofilaxiei şi imunoterapiei dermatofitozelor
animalelor de casă şi de gospodărie

Societatea Bioveta,a.s. este un producător tradiţional de
vaccinuri împotriva dermatofitozelor. În urmă cu deja 30 de ani
cercetătorii noştri au pregătit primul vaccin comercial
împotriva dermatofitozei, sub denumirea de Trichoben inj. sicc.
Este vorba despre un vaccin unic, verificat în timp, care face
parte dintre preparatele cu cel mai mare succes al firmei pe
piaţa autohtonă şi pe cea mondială.
Trihofitoza la bovine este o zoonoză 99,1 % din cazuri
cauzată de dermatofitul zoofit Trichophyton verrucosum Bodin.
Având în vedere că Trichophyton verrucosum este foarte
rezistent şi supravieţuieşte în mediu 6 până la 8 ani, aceste
vaccine reprezintă un ajutor binevenit în eradicarea
patogenului din cireadă şi din mediu. Boala este răspândită pe
plan mondial şi, în afară de faptul că poate cauza mari pierderi
materiale, nu este neglijabil nici riscul de infecţie al omului.
Vaccinarea profilactică este o componentă a măsurilor de
prevenire. În anul 1974 s-a efectuat în Rep. cehă vaccinarea în
masă. Mulţumită acestei practici veterinare, până în anul 1980
s-a redus cu 73 % numărul de focare şi până în anul 1983
tricofitoza bovină a fost aproape eradicată în Rep. Cehă.

Trichoben inj. sicc. ad us. vet.
este un vaccin viu liofilizat, destinat aplicării adânci
intramusculare. Datorită efectului său excelent se foloseşte în
tratamentul tricofitozei din cirezi şi la lichidarea focarelor
epidemiologice.
n Dozare – viţeii de la 3 săptămâni până la 3 luni – 2x2,5 ml,
în intervalul 10-14 zile; viţeii cu vârstă peste 3 luni – 2x5,0 ml,
în intervalul 10-14 zile
n În cazul administrării terapeutice, a treia doză se poate
aplica într-un interval de 2 – 4 săptămâni, în funcţie de
intensitatea modificărilor epidermice
n La animalele imunizate, imunitatea apare până într-o lună
după revaccinare şi durează cel puţin un an.
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n Un rol important în protecţia organismului împotriva
tricofitozei îl are imunitatea celulară, parţială şi umorală
n Vaccinul este caracterizat prin siguranţă şi eficienţă
n Dacă animalul este vaccinat cu acest tip de vaccin, nu se
recomandă administrarea pe cale orală a unor medicamente
cu efect antimicotic
n Durată de siguranţă – maso 14 zile
n Durată de expirare – 2 ani
n Vaccinul ar trebui să fie consumat până în două zile după
dizolvare

Prin aplicarea noului vaccin KOLIBIN RC NEO
protejaţi viţeii nou născuţi împotriva
infecţiilor aparatului gastrointestinal
Vaccinul inactivat KOLIBIN RC NEO inj. ad us. vet.
este destinat imunizării vacilor de prăsilă gestante,
gonitoarelor şi vacilor din crescătoriile contaminate sau cu
pericol de apariţie a gastroenteritelor virale (rotavirus bovin
şi corona-virus) sau a etiologiilor bacteriene (E. coli
enteropatogene) la viţei.
Compoziţia unei doze de vaccinare – 2 ml:
Rotavirus bovinum inact. ante-inactivare min. 105 TKID50
Rotavirus bovinum inact. ante-inactivare min. 105 TKID50
3 serovari inactivaţi din familiile enteropatogene E. coli –
O8:K35, K99; O9:K35, K99; O101:K30, K99 ante-inactivare
min. 1,71 × 109 CFU
Vaccinarea gonitoarelor gestante şi a vacilor induce crearea
substanţelor colostrale specificate împotriva antigenelor virale
şi bacteriene prezente în vaccin. Viţeii care sunt alăptaţi de la
mame sunt protejaţi împotriva infecţiilor pe cale colostrală şi
lactogenă în decursul primelor 2 – 4 săptămâni de viaţă. În cazul
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viţeilor hrăniţi cu colastră de la vaci
vaccinate, protecţia pasivă începe
după iniţierea hrănirii cu colastră şi
durează până la terminarea hrănirii
(adică pe durata primelor 2-3
săptămâni de viaţă.).
Se recomandă vaccinarea tuturor
vacilor de prăsilă din crescătorie şi
hrănirea viţeilor cu o cantitate
suficientă de colastră, cel târziu 6 ore
după naştere.
Perioade de protecţie: Fără perioade
de protecţie.
Pentru iniţierea imunităţii, vacile care
încă nu au fost vaccinate sau
gonitoarele gestante, se vaccinează de
2x într-un interval de 21 zile, 7 până la
5 săptămâni şi 4 până la 2 săptămâni
înaintea primului termen de fătare.
Altă vaccinarea se efectuează 1x, cu 4
până la 2 săptămâni înainte de fiecare
următor termen de fătare. Vaccinul se
administrează intramuscular, cel mai
bine în regiunea gluteală.
Doza de vaccinare este de numai 2 ml,
administrarea este intramusculară.
După vaccinare are loc întreruperea
reacţiilor în locul de aplicare.

Protejaţi cireada împotriva infecţiei
contagioase kerato-conjunctivita
Vaccinarea cirezii cu vaccinul MORAXEBIN, care
conţine tipul de bacterie fibrilă Moraxella bovis, ar
trebui efectuată înaintea începerii sezonului de păscut
şi înaintea începerii sezonului cald, însoţit de creşterea
apariţiei numărului de insecte purtătoare ale infecţiei.
Este ideală combinarea imunizării active cu preparate
de limitare a apariţiei insectelor în grajduri şi pe păşune.
Vaccinul MORAXEBIN nu poate fi aplicat în perioada
izbucnirii infecţiei în cireadă. Vaccinul nu serveşte la
eliminarea infecţiei, titrele postvaccinale ale
anticorpilor au sarcina de a atenua gravitatea
simptomelor şi de a influenţa pozitiv evoluţia bolii. În
acelaşi timp, vaccinarea reduce probabilitatea infecţiei
concurente provocate de bacteriile r.Neisseria şi r.
Mycoplasma. S-a dovedit că anticorpii tip IgA detectaţi
în lacrimi, au un rol important în rezistenţa împotriva
IKS. Animalele cu titre IgA reduse în lacrimi sunt mai
expuse la această boală bacteriană oculară.

MORAXEBIN NEO inj. ad us. vet.
vaccin inactivat împotriva kerato-conjunctivitei infecţioase bovine
100 ml conţine antigenul Moraxella bovis inactivata min. 2,5×1010 CFU
Soluţie injectabilă pentru administrarea parenterală.
Indicaţii cu precizare pentru specia de animale vizată: Pentru imunoprofilaxia keratoconjunctivitei infecţioase bovine, de la vârsta de 1 lună.
Din punct de vedere imunologic este necesară vaccinarea în masă a tuturor animalelor
sensibile înaintea sezonului de păscut.
Interacţiunea cu alte preparate medicale şi alte forme de interacţiune: Trebuie
respectat un interval de minim 14 zile de la aplicarea altor vaccinuri.
Dozare şi mod de administrare: Vaccinul se
administrează de 2x într-un interval de 14 zile, în doze
de 2 ml, intramuscular în porţiunea musculaturii
jugulare, în apropierea ganglionului ante-omoplat.
Perioade de protecţie: Fără perioade de protecţie.
Durată de întrebuinţare: 18 luni.
Termen de întrebuinţare după prima deschidere
– 10 ore

Kolibin RC Neo
2-3 săptămâni înainte de prima fătare şi înainte de fiecare altă fătare ulterioară

Kolibin RC Neo

Fătare

Schema recomandată de întrebuinţare a preparatelor pentru bovine Kolibin RC Neo şi Oestrophan

Oestrophan
Stimularea rutului (aplicare repetată în
funcţie de stare ciclului de reproducere)

Numai înainte de prima fătare

vacă
Gestaţie 280 zile
Două luni înainte de fătare,
stat pe uscat
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Produsul

GAMMAVIT BIO

la depăşirea perioadelor critice din viaţa viţeilor!

perioada corespunzătoare de primire a colastrei, cantitatea de
colastră primită, calitatea colastrei şi eentuala contaminare a
colastrei cu agenţi patogeni.

Imaturitatea sistemului imunitar al viţeilor nou-născuţi este
responsabilă în mare măsură de sensibilitatea viţeilor la agenţii
patogeni din mediu. Chiar dacă sistemul lor imunitar
reacţionează la antigenii din mediu, nu este capabil să asigure o
protecţie adecvată organismului viţelului. Dacă viţelul nu
primeşte de la mamă o cantitate suficientă de anticorpi în
următoarele zile sau chiar săptămâni este expus pericolului de
apariţie a colisepticemiei, diareii, pneumoniei sau poliartritei.
Crearea activă de anticorpi începe de la vârsta de 2-3 săptămâni,
iar viţeii sunt complet imunocompetenţi de la vârsta de 3 luni.
Cea mai critică perioadă este reprezentată de primele câteva zile
de după naştere, când morbiditatea şi mortalitatea cauzate de
diarei şi pneumonii sunt foarte mari. În această perioadă viţelul
este complet dependent de anticorpii primiţi din colastră şi din
lapte. Comparativ cu laptele, colastra este mai consistentă,
conţine până la 22 % de substanţe uscate şi, în afară de
conţinutul de imunoglobuline, este o sursă de cazeină, grăsime şi
vitamine, în primul rând de vitamine A şi E. Colastra are şi o
influenţă pozitivă asupra motricii aparatului digestiv şi a
eliminării meconiului. Mulţumită conţinutului de transferină şi
lactoferină, care fixează fierul, îşi aduce aportul la limitarea
dezvoltării şi înmulţirii în intestine a bacteriilor.
Anticorpii din colastră tip IgG sunt absorbiţi prin mecanismul
de pinocitoză din lumenul intestinal numai timp de 24 de ore
după naştere, deoarece după această durată de timp celulele
specializate ale epiteliului mucoasei sunt descuamate. În acest
interval de timp anticorpii din lumenul intestinal sunt protejaţi
împotriva digerării prin inhibitorul de tripsină. Pentru a se păstra
capacitatea de apărare este necesar ca nivelul de anticorpi din
serul viţelului să atingă cel puţin 10 g/l imunoglobuline clasa G.
Însă este logic că, cu cât concentraţia de IgG din ser este mai
mare, cu atât mai bine este protejat viţelul împotriva infecţiilor.
Reuşita recepţionării de anticorpi din colastră este influenţată de
mai multe circumstanţe, dintre care fac parte în primul rând:
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Perioada în care viţelul primeşte pentru prima dată colastra
este fundamentală pentru capacitatea de supravieţuire a lui.
Primele câteva ore de după naştere sunt considerate a
reprezenta perioada ideală pentru a bea colastră. Este foarte
improbabil ca nivelul de anticorpi să atingă valori optime în cazul
în care viţelul va bea pentru prima dată colastră la 12 ore după
naştere. Întârzierea primirii colastrei face parte dintre cele mai
frecvente cauze a eşecului transportului pasiv de anticorpi
(Failure of Pasive Transfer - FPT). Studiile cercetătorilor canadieni
şi americani au confirmat că sindromul apare de abia la 35-40 %
dintre viţeii din această regiune. În pofida faptului că absorbţia
de anticorpi este o chestiune de numai câteva ore, primirea
colastrei pe durata următoarelor zile sau chiar săptămâni este şi
ea importantă. Anticorpii din colastră îngreunează fixarea
patogenilor pe mucoasa intestinală şi sunt importanţi în
principal în lupta împotriva infecţiilor virale. Au un efect local
care reduce apariţia de diarei la viţei în timpul următoarelor
săptămâni. Chiar dacă în colastră sunt conţinute mai multe
substanţe indispensabile pentru întărirea capacităţii de apărare
a organismului viţelului, rolul principal în protecţia împotriva
infecţiilor îl au anticorpii tip IgG. În afară de anticorpii IgG, care
formează până la 90 % din totalul de imunoglobuline, colastra
conţine şi 6 până la 10 % anticorpi IgM şi IgA. Conţinutul mediu
de anticorpi din colastră este în jur de 50-60 grame într-un litru
de colastră. Însă există diferenţe semnificante între probele de
colastră şi sunt în intervalul 20-150 g/l.
Viţelul nou-născut ar trebuie să bea pentru prima dată cca.
1,5-2,0 litrii de colastră. Volumul optim de colastră primit în
primele şase ore după naştere poate fin cel mai pracis prin
calcularea din procentul de greutate. Acest volum ar trebui să fie
de cca. 5-6 % din greutatea viţelului, ceea ce însemnă că, un viţel
cu o greutate de 40 kg. ar trebui să primească pentru prima dată
cel puţin 5 litrii de colastră. Primirea unei alte cantităţi identice ar
trebui să se facă după alte 8 ore.
Mortalitatea în primele 8 săptămâni la viţeii de 2 zile, cu un
nivele scăzute de imunoglobuline, este aproape dublă
comparativ cu viţeii care au nivele optime de anticorpi.
Cantitatea de anticorpi asimilaţi este condiționată de nivelul de
anticorpi primiţi şi de eficienţa absorbţiei imunoglobulinelor
(AEA - apparent efficiency of IgG absorption), care formează
cca. 30-35 % cu un maxim de 50 %. Eficienţa absorbţiei reduce
durata de maturizare a epiteliilor intestinale şi creşte producţia
de enzime intestinale. Închiderea intestinală începe deja la
câteva ore de la naştere, reducerea absorbţiei anticorpilor IgG
fiind de 2 g/l la fiecare 30 minute. Majoritatea studiilor au
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confirmat proporţionalitatea lineară dintre nivelele de anticorpi
serici şi din colastră. În cazul viţelului care a primit un litru de
colastră absorbţia de anticorpi va fi mai mare decât în cazul
viţelului care a primit 2 litrii de colastră. Primirea unei cantităţi
mai mici de colastră puternic concentrată este ideală. Nivelul de
anticorpi din ser este şi el proporţional volumului de sânge al
viţelului nou-născut, adică, cu cât viţelul este mai mare, cu un
volum mai mare de sânge, cu atât concentraţia de anticorpi din
ser este mai mică. Astfel se explică realitatea conform căreia
viţeluşele nou-născute au o concentraţie mai mare de anticorpi
comparativ cu tăuraşii. Identic este şi în cazul concentraţiei de
anticorpi din colastră. Dacă mama produce un volum mare de
colastră, concentraţia de anticorpi dintr-o unitate de colastră va
fi mai mică. Capacitatea de absorbţie a anticorpilor din lumenul
intestinal depinde şi de conţinutul de bacterii din intestine.
Imediat după naştere, aparatul digestiv al viţelului este steril.
După câteva ore intestinele sunt colonizate, ceea ce accelerează
maturizarea mucoasei intestinale şi reduce ulterior eficienţa
absorbţiei.

GAMMAVIT BIO
praf pentru prepararea unei soluţii perorale
1g de preparat conţine:
Tetracyclini hydrochloridum 30 mg
Immunoglobulinum bovinum 20 mg,
Tocoferoli alfa acetas 1,2 mg
Retinoli acetas 8 000 IU.
Indicaţii: Afecțiuni gastrointestinale la vieţii nou-născuţi.
Peroral. Doza se amestecă în cca. 200 ml ceai, coraslă
sau apă, se încălzeşte la temperatura de 25-30oC.
Nu se recomandă combinarea cu alte antibiotice cu
spectru restrâns şi cu preparate care conţin antibiotice
din grupa penicilinei.
A nu se provoca voma în cazul folosirii accidentale. A se
clăti gura. A se clăti cu apă suficientă. A se apela la medic
în cazul în care apar efecte nedorite.
În cazul în care preparatul concentrat intră în contact cu
pielea, a se spăla imediat locul afectate cu o cantitate
suficientă de apă. A se dezbrăca îmbrăcămintea şi
încălţămintea murdărite. A se apela la medic în cazul în
care apar efecte nedorite.
Să se îndepărteze lentilele de contact în cazul în care
ochii au fost atinşi de preparatul concentrat. A se clăti
imediat cu apă suficientă ochii şi locurile de sub pleoape.
A se ţine ochii deschişi în timpul clătirii. A se apela la
medic în cazul în care apar efecte nedorite.
Măsuri speciale de păstrare:
A nu se păstra la îndemâna copiilor.
A se păstra la o temperatură de 25 °C.
A se păstra într-un loc uscat.
A se păstra în ambalajul original.
A nu se folosi după expirarea perioadei de valabilitate
menţionate pe ambalaj.
A se consuma imediat după diluare!
Mărimea ambalajului: 25 g

Diferenţele mari în conţinutul de proteine din fiecare probă
de colastră generează permanent întrebarea, câtă colastră ar
trebui să primească de fapt viţelul. Aceste diferenţe ale
concentraţiei de anticorpi din colastră sunt date de „calitatea
mamei”. Sunt direct proporţionale cu vârsta şi anamneza
mamei, depind de ras, volumul de colastră şi de anotimp. Vacile
de lapte mai bătrâne, care în decursul vieţii au fost supuse unui
număr mai mare de agenţi patogeni, produc colastră cu un
conţinut mai mare de IgG comparativ cu cele care au viţel pentru
prima dată. Colastra este mai concentrată la prima mulge decât
la următoarele mulgeri. După unele studii, la a doua mulgere
corasla conţine deja numai 65 % anticorpi comparativ cu prima
mulgere, iar mostra de colastră recoltată la a treia mulgere
conţine numai 40 % din concentraţia iniţială.
Studiile clinice au confirmat corelarea dintre conţinutul de
anticorpi şi rasa mamei. De exemplu, vacile din rasa Holstein,
comparativ cu vacile Ayrshire şi Friesian, au o eficienţă mai mare
de absorbţie a imunoglobulinelo (AEA). Conţinutul de
imunoglobuline din serul vacilor Holstein este însă mic, cea mai
mareconcentraţie IgG fiind la vacile Jersey. Nu trebuie dezbătută
amănunţit influenţa subînţeleasă a hranei şi starea alimentară a
mamei, chiar dacă este junincă sau vacă de lapte, asupra calităţii
colastrei. Mamele care sunt bine sau foarte bine hrănite au un
nivel înalt sau peste medie de IgG şi IgM în colastră.
În legătură cu nivelul de anticorpi din colastră, mai trebuie
menţionat şi rolul vaccinării în perioada statului pe uscat, care
poate îmbunătăţii marcant calitatea colastrei. Datorită
progresiei estrogenului în serul mamei, primii IgG încep să apară
în colastră deja la 5 săptămâni înainte de naştere. În epiteliul
glandei mamare se află receptori specifici pentru fixarea IgG,
fapt pentru care concentraţia de anticorpi IgG din colastră este
de trei sau de două ori mai mare în serul mamei. În afară de
aceasta, tot aici se concentrează şi anticorpii tip IgM şi IgA.
Procedeele şi tehnologiile noi, care suplimentează
corespunzător transferul de anticorpi în colastră, ajută la
depăşirea perioadei critice prenatale. În cazul primirii întârziate
a colastrei, atunci când se bea o colastră cu un nivel redus de
anticorpi IgG sau în cazul viţeilor după o naştere întârziată,
Gammavit Bio poate reduce riscul de apariţie a complicaţiilor de
sănătate, în principal al diareilor sau al infecţiilor bacteriene. În
acelaşi timp preparatul Gammavit Bio asigură transferul de
vitamine E, a căror carenţe sunt destul de mari în crescătoriile
noastre.
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De ce sunt atât de importante preparatele antianemice
pentru creşterea unor purcei sănătoşi?

Anemia la purcei, datorată lipsei de fier, reprezintă o mare
problemă în crescătoriile de porci. Purceii au în corp după
naştere numai cca. 50 mg de fier, în principal în ficat, ceea ce nu
reprezintă o rezervă suficient de mare. Cerinţele organismului
lor care creşte foarte repede sunt însă mult mai mari, acest
lucru datorat în principal activităţii producere a sângelui.
Purceii îşi măresc de cca. cinci ori greutatea în decursul primei
luni de viaţă, pierderi de sânge înregistrându-se la castrarea sau
la schimbarea dinţilor.
Metabolismul fierului din interiorul celulelor este influenţat
de cantitatea de fier fixat pe proteinele de transport (transferin)
şi de alimentare (ferritin), care menţin u nivel netoxic al fierului
în celule. Ca urmare a insuficienţei de alimentare cu fier se
reduce crearea de feritină şi transferină. Ca urmare, se reduce şi
numărul de receptori pentru transferină de pe suprafaţa
membranelor celulelor. Reducerea pătrunderii transferinei în
celulele ţesuturilor şi organelor este considerată a fi cauza
principală a încetinirii (chiar stagnării) creşterii în cazul
deficienţei de fier. Necesarul zilnic de fier pentru crearea
hemoglobinei, mioglobinei şi enzimelor cu conţinut de fier este
în jur de 7-10 mg, în timp ce scroafa, prin alăptare, furnizează
numai o cantitate de cca. 2 mg de fier pe zi. Conţinutul de fier
din lapte nu se poate mări prin aplicarea fierului la scroafa
gestantă sau care alăptează. În trecut, purceii obţineau fier prin
râmarea în sol, însă în cazul crescătoriilor intensive de astăzi, în
hale, au pierdut această sursă. Dacă fierul nu este furnizat, deja
după 2 săptămâni purcelul este afectat de anemia hipsocromă
microcitară. Deficitul de fier din organism influenţează şi
funcţionare sistemului imunitar, deoarece la purceii anemici
este redus numărul de leucocite, în primul rând cel de
granulocite neutrofile şi eozinofile. Aceşti purcei sunt mai
sensibili la infecţiile bacteriene şi virale ale sistemului
gastrointestinal, iar evoluţia infecţiei parazitare Trichuris suis
este mult mai gravă decât în cazul purceilor cu un nivel suficient
de hemoglobină.
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Anemia, care poate apare pentru prima dată deja în jurul
celei de-a zecea zi de viaţă, este urmată de paloare a
mucoaselor şi a pielii, purceii încep să fie astmatici, apatici,
refuză hrana, slăbesc şi au păr lung şi moale. Datorită hipoxiei
ţesuturilor, purceii se află în stare de acidoză metabolică. Are
loc atrofierea vilozităților intestinale şi disbacteriemia
intestinală. Frecvent, sub formă de complicaţie, apare diareea
virală sau bacteriană. Este posibil să apară diferenţe în
intensitatea şi perioada de iniţiere a simptomelor în rândul
purceilor din acelaşi puiat.
Ca animal anemic este considerat purcelul cu un nivel al
hematocritului sub 80 g/l, hematocritul poate atinge şi valori
mai mici de 30 %.

Tratarea şi prevenirea
Cea mai eficientă şi mai fiabilă metodă de tratarea anemiei
constă din aplicarea parenterală a preparatelor cu conţinut de
fier. Aplicarea pe cale orală poate fi urmată de complicaţii sub
formă absorbţie deficitară care destul de frecvent este însoţită
de afecţiuni diareice la purcei. Dotarea cu fier trebuie efectuată
deja din a treia zi după naştere, în musculatura de pe faţa
gluteală sau în muşchii gâtului, eventual în muşchii femuropopliteali.
În astfel de cazuri fierul este fixat pe dextranul din dextranul
fierului trivalent . Dextranul de fier este rapid asimilat pe
locurile de aplicare, dispărând complet după cca. 1 săptămână
de la aplicare. După aplicarea în muşchi, molecula de dextran
este identificată ca o moleculă străină, care este instantaneu
fagocitată şi descompusă de lisozime. După aceea, fierul se
depune sub formă de feritină şi se fixează în sânge pe
transferină. Prin acest mecanism este împiedicată influenţa
toxică a fierului liber şi fierul este astfel transportat imediat
către măduvă şi ţesuturi. Nivelul de hemoglobină şi nivelul de
hematocrit se modifică rapid după administrarea fierului, deja
după 4-5 zile de la aplicare.
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Caracteristici farmaceutice dinamice ale preparatelor
Imunoglobulina porcină furnizează organismului pe cale
pasivă anticorpi, complexul de dextran are puternice efecte
anabolice la purcei, stimulează sinteza de proteine, crearea de
hematit şi sistemele nespecifice de protecţie a organismului.
Cuprul participă la transportul rezervei de fier în anumite
organe, în primul rând în splină şi ficat, către acele locuri din
celule unde se face încorporare biosintetică a fierului în
hemoglobină sau a altor albumine hematice şi a Feflavoproteine. Cobaltul este un important micronutrient cu
mare eficienţă biologică, în principal sub formă de vitamină

B12. Fiind un cation bivalent, este şi un activator al anumitor
enzime, cum ar fi dipeptidaza şi dehidrogenaza. Acţiunea
fiziologică a vitaminelor din grup B este foarte vastă.
Comparativ cu rumegătoarele, la porcine resorbţia vitaminelor
din grup B, create în intestinul gros, se face numi limitat, fapt
pentru care, furnizare unor doze optime di aceste vitamine în
hrană sau pe cale parenterală este forte importantă.
Substanţele active biologic conţinute în preparate
completează insuficienţa lor din organismele animalelor, iar
surplusul lor de degradează pe cale biologică.

Preparatele conţin imunoglobuline porcine şi administrarea lor
măreşte rezistenţa purceilor în perioadele critice de după naştere

GAFERVIT

GAFERVIT mite

soluţie injectabilă

soluţie injectabilă

Substanţe curative în 1 ml de preparat:
Immunoglobulinum suillum nativum 50,0 mg
Dextraferranum
7,0 mg
Thiamini hydrochloridum
0,03 mg
Riboflavinum
0,0114 mg
Pyridoxini hydrochloridum
0,0028 mg
Nicotinamidum
0,4284 mg
Calcii pantothenas
0,016 mg
Cupri chloridum
0,02707 mg
Cobaltosi chloridum anhydricum
0,00266 mg
Soluţie injectabilă
Lichid vâscos de culoare închisă, roşu-maro
Cantităţi administrate şi mod de administrare:
Purcei de la vârsta de 10 zile
3 ml
Purcei de la vârsta de 10 până la 20 de zile 5 ml
Purcei de la vârsta de peste 20 zile
10 ml
Se administrează intramuscular, dintr-o dată sau repetat după
7 - 10 zile. La purcei, administrarea cea mai eficientă este la
2. - 4. zile după naştere.

Substanţe curative în 1 ml de preparat:
Serum suillum nativum
0,8 ml
Dextraferranum
7 mg
Thiamini hydrochloridum
0,03 mg
Riboflavinum
0,0114 mg
Pyridoxini hydrochloridum
0,0028 mg
Nicotinamidum
0,4284 mg
Calcii pantothenas
0,016 mg
Cupri chloridum
0,02707 mg
Cobaltosi chloridum anhydricum 0,00266 mg
Soluţie injectabilă
Lichid vâscos de culoare închisă, roşu-maro
Cantităţi administrate şi mod de administrare:
Purcei de la vârsta de 10 zile
5 ml
Purcei de la vârsta de 10 până la 20 de zile 10 ml
Purcei de la vârsta de peste 20 zile
20 ml
Se administrează intramuscular, dintr-o dată sau repetat după
7 - 10 zile. La purcei, administrarea cea mai eficientă este la
2. - 4. zile după naştere.

Speciile de animale vizate: Purcei.
Indicaţii cu precizare pentru specia de
animale vizată: Anemie, hipoglobulinemie,
caşexie, încetarea dezvoltării, afecţiuni legate
de înţărcare (diarei, inapetenţă ş.a.),
defecţiuni de metabolism la purcei.
Nu trebuie respectate perioade de protecţie
după administrarea preparatului. Perioada
de întrebuinţare a acestor preparate este de
2 ani, în ambalaje nedeteriorate şi de 28 de
zile după deschiderea ambalajului intern.
Preparatul a se depozita în frigider, la o
temperatură de 2 până la 8 oC.

Pentru prevenirea şi tratarea anemiei folosiţi noile preparate înregistrate
GAFERVIT – soluţie injectabilă şi GAFERVIT mite – soluţie injectabilă
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Parvoerysin inj. ad us. vet.
Vaccin inactivat împotriva parvovirozei şi
rujetului porcin

Erysin single shot inj. ad us. vet.
l Vaccin inactivat împotriva rujetului
porcin

l Conţine 4 genuri puternic
imunogene
l Imunizare de la vârsta
de 8 săptămâni
l Este suficientă o singură aplicare
subcutanată a 2 ml de vaccin
l Protecţie însă de la 21 de zile,
vaccinul protejând timp de 6 luni
l Adjuvantul uleios este foarte bine
tolerat

Parvosin – OL inj. ad us. vet.
l Vaccin inactivat monovalent împotriva
parvovirusului porcin parvovirus suis
512 HA

l Se aplică cu 2–4 săptămâni înainte
de împerechere
l Este suficientă o singură doză
l Aplicare intramusculară, doză 2 ml

l Conţine 4 genuri puternic
imunogene
l O singură doză protejează timp de
6 luni împotriva rujetului embrionii
şi feţii împotriva parvovirusului,
pe toată durata gestaţiei, împiedică
replicarea parvovirusului în
organele genitale ale vierilor
l Aplicare intramusculară, doză 2 ml

Kolierysin Neo inj. ad us. vet.
Vaccin bivalent inactivat împotriva coli
infecţiilor enterale şi rujetului porcin.

l Conţine serotipuri selectate E.coli
factori de aderenţă
K88(F4),K99(F5), 987(F6), F41 şi
care produc enterotoxine
termolabile LT în combinaţie cu
4 genuri puternic imunogene
E.rhusiopathiae
l Vaccin este destinat imunizării
scroafelor gestante, purceii fiind
protejaţi pe timpul alăptării de la
mama imunizată

l Scroafele se vaccinează cu
5 săptămâni înainte de fătare,
cu o doză Kolierysin Neo, pentru
protecţia purceilor fiind
indispensabilă revaccinarea cu
vaccinul Kolisin Neo după
10-14 zile, însă nu mai târziu cu
14 zile înainte de fătare
l Imunitatea împotriva rujetului se
iniţiază dup 21 zile, protecţie timp
de 6 luni.
l Aplicare 2 ml, intramuscular

nou !!

Rokovac Neo inj. ad us. vet.
Vaccin împotriva coli infecţiilor enterale şi
rotavirusului porcin cu factori de aderenţă
(O147:K88 ab, O149:K88 ac, O101:K99,
987P şi O101:K99:F41), serveşte la incitarea
imunităţii colostrale şi lactogene pentru
protejarea purceilor pe timpul alăptării.
l Doza de vaccinare este formată din
2 ml, care se aplică întramuscular
l Purcelele şi scroafele cu purcei se
vaccinează de două ori la un interval de
2–4 săptămâni, a doua vaccinare cel
târziu 2 săptămâni înainte de termenul
de fătare presupus. Altă revaccinare se
efectuează cel târziu la patru până la
două săptămâni înainte de fiecăre altă
fătare aşteptată.
l Scroafele cu purcei vaccinate predau
imunitatea colostrală purceilor, aceştia
fiind protejaţi împotriva antigenilor
conţinuţi de vaccin pe perioada
alăptării de la mama vaccinată.
l Marime pachet: 1×10 ml, 10×10 ml,
1×20 ml, 10×20 ml, 1×50 ml, 12×50 ml,
24×50 ml, 1×100 ml, 12×100 ml,
20×100 ml, 1×250 ml, 12×250 ml,
20×250 ml

Kolisin Neo inj. ad us. vet.
Vaccin împotriva coli infecţiilor enterale la
purceii sugari, conţinând serotipuri
selectate E.coli cu factori de aderenţă
K88(F4), K99(F5), 987P(F6) şi F41 şi care
produc enterotoxine termolabile LT.

l Vaccinul este destinat imunizării
scroafelor gestante, purceii fiind
protejaţi pe timpul alăptării de la
mama imunizată
l Vaccinul se aplică cel târziu cu
5 săptămâni înainte de fătare,
cu revaccinare la 2-3 săptămâni
(întotdeauna înainte de altă fătare)
l Doză 2 ml intramuscular.
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Rhinisin DNT inj. ad us. vet.
Vaccin împotriva rinitei atrofice la porci, cu
conţinut de toxoid dermonecrotoxic
Pasteurella multocida typ D, suspensie
celulară Bordetella bronchiseptica şi
Pasteurella multocida

l Vaccinul este destinat vaccinării
porcilor cu vârstă de peste 6 luni, în
scopul imunizării pasive a purceilor
nou-născuţi
l Vaccinul poate fi administrat cel
târziu cu 2 săptămâni înainte de
termenul de fătare presupus
l Se aplică adânc intramuscular după
ureche, într-o doză de 2 ml, fără
a se ţine cont de greutatea
animalului.
l Scroafele şi purcelele se imunizează
cu o doză la 8-6 săptămâni înainte
de fătare, se revaccinează cu
4-2 săptămâni înainte de fătare.
Altă revaccinare se efectuează cu
o doză la 3-2 înainte de fiecare altă
fătare aşteptată.

Polypleurosin APX PLUS IM
inj. ad us. vet.
Vaccin combinat cu conţinut de bacterii A.
pleuropneumoniae, serotip 2 şi 9 şi toxoide
APX I-III, bacterii Pasteurella multocida A şi
D şi Bordetella bronchiseptica

l Purceii şi scroafele se vaccinează
intramuscular cu o doză de 1,0 ml .
Purceii se vaccinează de la vârsta
de 6 săptămâni şi se revaccinează
după 2-3 săptămâni
l urma de bază de scroafe se
vaccinează cu 6-4 săptămâni şi se
revaccinează după 2-3 săptămâni;
revaccinarea scroafelor se repetă
întotdeauna cu 3-2 săptămâni
înainte de termenul de fătare
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Vaccinul Rokovac Neo protejează
împotriva bolilor diareice grave la purcei

Infecţia cu rotavirus
Răspândirea pe scară mondială a viruşilor al căror RNA este
format din 11 segmente, care sunt prezenţi în majoritatea
crescătoriilor şi în anumite regiuni, afectează chiar şi 100% din
crescători. În baza diferenţierii dintre proteinele virale şi acizii
nucleici, sun clasificate în mai multe grupe – A, B, C a E, cea mai
virulentă fiind grupa A. Frecvenţa apariţiei fiecărui tip nu este
concretizată cu certitudine deoarece această realitate nu are de
fapt nici o importanţă. Rotavirusul porcin face parte dintre viruşii
relativ rezistenţi, care timp de câteva minute supravieţuiesc la
temperaturi înalte; la un pH 3-9 şi la temperaturi de până la 20° C
infecţia rezistă până la 9 luni. Rezistenţa în mediul exterior ajută în
principal la răspândirea virusului în rândul populaţiei de porcine.
Infecţia vizează în principal purceii care nu au primit cantităţile
necesare de colastră şi la care, de la vârsta de 5 săptămâni în sus, sa redus substanţial concentraţia de anticorpi din lapte. Începând cu
această vârstă purceii devin sensibili la infecţii, însă nu este
neapărat ca infecţia să se transforme într-o boală clinică. Cu toate
acestea, se îmbolnăvesc clinic până la un sfert din purceii infectaţi
cu rotavirus, fără a se ţine cont de faptul că pot apare riscuri de alte
infectări bacteriene, cum ar fi de ex. coli-infecţiile enterale.
Scroafa reprezintă sursa de virus pentru purcelul care se
infectează pe cale orală. Virusul se multiplică ulterior în celulele
epiteliale din jejun până la ileus. Se înmulţeşte extrem de intensiv
în principal în primele 24-96 de ore după infecţie, ceea ce cauzează
atrofii şi fuziuni ale vililor şi hiperplazii ale lacunelor. Chiar dacă se
reduce nivelul de lactoză, digerarea şi asimilarea lactozei nu este
afectată. Însă au loc treptat perturbări ale absorbţiei, apare
scaunul diareic cu diferite intensităţi şi conținut de cantităţi mari de
particule virale. Dacă nu apare o complicaţie sub formă de infecţie
bacteriană, simptomele dispar în decursul unei săptămâni.
Durata de incubare variază de la 12 până la 14 ore. În lunile de
iarnă infecţia are o evoluţie mai gravă la purcei. Mai întâi apare
aversiunea, refuzul mişcării şi apatia, după care urmează diareea
profundă de culoare galben-deschis cu conţinut de fulgi. Purceii
care deja nu mai sunt alăptaţi au un scaun mai degrabă de culoare
gri-închis. Chiar dacă simptomele dispar în decursul a 7 zile,
scaunul diareic poate persista încă 1 până la 2 săptămâni. Purceii
înţărcaţi, la care diareea a dispărut după 2-3 săptămâni, fac mai
bine faţă infecţiei. În funcţie d vârsta, pierderea în greutate a
purceilor nu se modifică, ci din contră se reduce substanţial.
Mortalitatea este mărită substanţial de coli-infecţia acută, care
este tipică pentru prima perioadă de viaţă şi este răspunzătoare de
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deshidratarea acută şi de reducerea absorbţiei. Rolul rotaviruşilor
la purcei în perioada dintre a şaptea şi a zecea zi de după înţărcare
nu este încă atât de importantă, însă la această vârstă complică
evoluţia infecţiei E.coli.
Rotavirusul este considerat a fi un important patogen ca
contribuie la patogeneza diareilor la purceii alăptaţi şi proaspăt
înţărcaţi. Constatările patologice sub formă de stomac şi intestine
umplute cu lapte şi intestine umplute cu un lichid lactat colorat fac
parte dintre constatările normale, la fel ca lipsa tipică necrozei
epiteliului. În conţinutul intestinului gros particulele de rotavirus
sunt uşor de detectat cu ajutorul microscopului electronic sau prin
electroforeză. RNA-ul virusului se poate identifica cu ajutorul PCR.
În multe cazuri rezultatele sunt interpretate eronat deoarece
destul de frecvent rotavirusul participă numai la etipatogeneza
diareii şi nu este unul dintre agenţii provocatori! Anticorpi
materiali persistă în serul purceilor timp de 7 săptămâni, iar
anticorpi postinfecţioşi aproximativ 5-8 săptămâni.

Terapia şi prevenţia
Nu există o terapie specifică a infecţiei cu rotavirus. Este
importantă aplicarea soluţiilor electrolitice exemplarelor
deshidratate.
Administrarea antibioticelor corespunzătoare asigură
controlul infecţiei bacteriene secundare, în principal al coliinfecţie.
Apariţia virusului în mediu poate fi limitată cu ajutorul
sistemului turnus all-in-all-aut, într-un interval de 2-4 zile, cu o
dezinfecţie simultană eficientă, adică o dezinfecţie bazată pe
peroxid sau cloruri.
Prin respectarea carantinei se poate împiedica răspândirea
virusului în rândul exemplarelor sănătoase şi bolnave.
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Coli-infecţia la purceii nou născuţi şi la cei înţărcaţi
Bacteriile E.coli sunt o componentă importantă a microflorei
intestinale şi numai anumite familii, care dispun de factori
apartenenţi virulenţei, provoacă îmbolnăvirea. De asemenea,
infecţia este limitată de vârstă şi nu apare la exemplarele mature
dotate cu o imunitate bună. Însă, exemplarele mature reprezintă o
sursă de infecţie pentru purcei şi sunt responsabile de provocarea
de enzootii în crescătorii.
Agenţii patogeni E.coli, capabili de a produce toxine, complică
destul de frecvent infecţia cu rotavirus. Însă, infecţia primară virală,
ca factor de predispunere, nu reprezintă o condiţie obligatorie
pentru valorificarea acestui agent patogen. Familiile E.coli
hemolitice dar şi nehemolitice, dintre care o serie de E.coli
hemolitice sunt nepatogene, provoacă infecţii la purceii sugari şi la
cei înţărcaţi. Fimbriile, care asigură fixarea bacteriei pe mucoasa
intestinală sunt răspunzătoare de patogenitate. Aceste fimbrii
adezive sunt însemnate ca F4, F5, F6 şi F18 şi, în afară de faptul că
răspund de fixarea pe mucoasa intestinală, provoacă şi
simptomele de diaree. Bacteriile se înmulţesc extrem de rapid pe
mucoasă, formând apoi în acest loc un strat continuu. Diferite
tipuri de bacterii, care diferenţiază prin factorii de colonizare,
provoacă diaree la purceii sugari şi la ei înţărcaţi. La purceii sugari,
de obicei cu vârstă 4 de zile, se întâlnesc fimbriile de fixare F4 (K88),
F5(K99) şi F6 (987P). Familiile cu factorii de colonizare F18 nu sunt
capabile să colonizeze intestinul purceilor sugari, populând
intestinul de abia după înţărcare. La purceii înţărcaţi, în afară de
familiile cu factor de colonizare F18, mai apar şi bacteriile cu factor
de colonizare F4. La această categorie de purcei primele semne de
diaree apar aproximativ la 3-5 zile după înţărcare, când nivelele
a nt i co r p i l o r m ate r n a l i s ca d s u b n i ve l u l p ro te c t i v.
Bacteriile, care provoacă purceilor diarei şi deshidratare, produc
enterotoxine, ceea ce le încadrează în grupa de enterotoxigene ETEC. ETEC se fixează pe mucoasă şi produc una sau mai multe
enterotoxine Sta (STI), STb (STII) sau LT, termolabile sau
termostabile. Acest al doilea factor de virulenţă este reprezentat
de toxinele care provoacă secreţii şi reţin apa în lumenul intestinal.
Însă acţiunea lor este locală şi nu produc simptome de sistem.
Caracteristicile ETEC
Grupa
O8
O9
O20
O101
O141
O8
O149
O157
O138
O139
O141
O157

Fimbrie
K99
K99, 987P
987P
K99
987P
K88
K88
K88
F18ab, F18ac
F18ab
F18ac
F18ac

Categoria de vârstă
Toxine
STa
Sta
STa
Sta
STa
LT, STb± STa
LT, STb,± Sta
LT, STb ± STa
STa, STb ± Stx2e
STa, STb ± Stx2e
STa, STb ± Stx2e
STa, STb ± Stx2e

Hemolizină
–
–
–
–
–
+
+
+
+
+
+
+

Sugari
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne

Înţărcaţi
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da

Sursă: Wilson RA, Francis DH, 1986;1 Imberechts H et al;4 and Diagnostic Laboratory Records, South
Dakota State University Animal Disease Research and Diagnostic Laboratory, Brookings, SD 57006

În crescătorii se îmbolnăvesc purceii care nu au primit anticorpi
împotriva factorilor de colonizare ETEC, care în marea majoritate a
cazurilor sunt purcei proveniţi de la scroafe nevaccinate. La
scroafele mai bătrâne poate avea loc inducţia imunităţii ca urmare
a primirii repetate pe cale orală a ETEC din mediu. În timpul
lactaţiei scroafa transmite purceilor anticorpi prin lapte, care
protejează suficient purceii pe toată durata alăptării, adică până la
înţărcare. În cazul în care scroafele nu au în lapte anticorpi
împotriva factorilor de colonizare menţionaţi sau dacă scroafele
întrerup brusc alăptarea, în mediul în care sunt prezenţi ETEC are
loc infectarea şi colonizarea rapidă a intestinului subţire al
purceilor. Ulterior apare la purcei diareea apoasă, fără sânge, care
conţine o concentraţie mare de ETEC şi purceii mor subit în urma
simptomelor de deshidratare.
Simptomele coli-infecţiei apar la purcei în ziua 3-5 după
înţărcare, însă mucoasa intestinală a purcelului este sensibilă la
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infecţie deja la câteva minute după înţărcare şi bacteriile se pot fixa
pe mucoasa intestinală. De multe ori pot muri acut mai multe
exemplare fără ca simptomele diarei să apară în crescătorie şi
purcei care mor astfel prezintă numai simptome de deshidratare
gravă. Temperatura corporală se află în limitele normalului, însă la
măsurarea temperaturii se poate depista scaunul diareic care până
în acel moment nu a fost evident în mediu şi nici pe piele. În timp ce
la purceii sugari, mucoasa intestinală este afectată fără infecţie fără
modificări, în cazul purceilor înţărcaţi va prezenta deja modificări
inflamatorii pronunţate. Modificările inflamatorii grave sunt
provocate în principal de cu factori de virulenţă O149:F4. Culoarea
şi nici consistenţa diareii nu sunt semnificative pentru infecţia
E.coli, de obicei lipsesc semnele de sângerare şi amestecul de puroi
în scaun. În unele crescătorii morbiditatea este în jur de 70 %, un
procentaj asemănător atingându-l şi mortalitatea în primele zile de
după naştere. De la vârsta de 2 săptămâni mortalitatea scade
dramatic sub 10 %.
În caz de mortalitate trebuie stabilit agentul patogen. Având în
vedere că bacteriile E.coli reprezintă o componentă naturală a
microflorei intestinale, se recomandă tipizarea precisă a familiei,
inclusiv stabilirea factorilor virulenţi. PC R este metoda senzitivă
care identifică fiecare genotip de bacterie. Diferenţierea precisă a
familiilor patogene de cel nepatogene este foarte importantă
pentru alegerea terapiei corecte.

ROKOVAC NEO inj. ad us. vet.
vaccin inactivat împotriva coli-infecţiilor enterale şi provocate
de rotaviruşi, cu conţinut de factori de colonizare recomandaţi
Compoziţia unei doze de vaccin (2 ml):
Rotavirus suis inact. min. 105,0 TCID50, max. 106,0 TCID50
Escherichia coli inact. O101:K99 (F5)
Escherichia coli inact. O147:K88 (F4)
min. 5,4×109,0 CFU,
Escherichia coli inact. O149:K88 (F4)
max. 5,4×1010,0 CFU
Escherichia coli inact. K85:987P (F6)
Escherichia coli inact. O101:K99:F41 (F5, F41)
Speciile de animale vizate: Scroafe gestante şi scroafe cu purcei.
Vaccinul conţine tipuri selectate de seruri E. coli (O147:K88 ab, O149:K88 ac,
O101:K99, 987P şi O101:K99:F41) enteropatogene pentru purcei sugari, cu
conţinut de antigene fimbriale protective şi care formează enterotoxină
termolabilă LT şi rotavirus inactivat porcin. Antigenele din vaccin activează
sistemul imunitar şi producerea de anticorpi după aplicarea intramusculară în
corpul exemplarului vaccinat. Pe toată perioada de alăptare, mamele
vaccinate şi revaccinate protejează pe cale colostrală şi lactogenă purceii nou
născuţi împotriva infecţiei provocate de rotavirus şi împotriva colibacilozei
enterale.
Vaccinul, ca antigen străin în organism, este degradat treptat de sistemul de
protecţie al exemplarului.
Indicaţii cu precizare pentru specia de animale vizată: Pentru imunizarea
scroafelor gestante şi scroafelor cu purcei împotriva coli-infecţiilor enterale şi
provocate de rotavirus, pentru iniţierea imunităţii colostrale şi lactogene
pentru protecţia purceilor până la înţărcare.
Efecte nedorite (frecvenţa şi gravitatea): În locul de aplicare al vaccinului
pot apare reacţii locale adecvate care sunt reabsorbite spontan în decursul a
2 săptămâni după vaccinare. Nu se poate exclude reacţia hipertensivă
individuală la un număr limitat de exemplare, care poate fi însă depăşită
printr-un tratament obișnuit conservativ.
Întrebuinţarea în decursul gestaţiei, lactaţiei sau a fătării: Datorită
antigenului inactivat, purificării şi compoziţiei vaccinului se poate exclude
influenţa negativă a vaccinării animalelor gestante. Vaccinul este destinat
aplicării animalelor gestante.
Dozare, mod de administrare: Doză - 2 ml, intramuscular.
Vaccinare de bază: Scroafe cu purcei şi scroafe gestante – se aplică 2 injecţii
într-un interval de 2 până la 4 săptămâni, a doua injecţie se aplică cu 2
săptămâni înainte de termenul de naştere
Revaccinare: Se aplică 1 injecţie (2 ml) cu 4 până la 2 săptămâni înaintea
fiecărui termen de naştere.
Scroafele vaccinate predau imunitatea colostrală purceilor care sunt
protejaţi împotriva antigenelor conţinute în vaccin pe toată durata alăptării
de la mama vaccinată.
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Posibilităţi de imunoprofilaxie = Rokovac Neo
Pentru profilaxie este indispensabil ca vaccinul administrat
scroafei înainte de a naşte să conţină factorii de colonizare
corespunzători. Se recomandă ca vaccinele să conţină factorii
F4,F5 a F6, sau bacterii cu aceşti factori – fimbrii de fixare prin
intermediul cărora are loc colonizarea intestinului purcelului nou
născut. Imunoprofilaxia pentru purceii înţărcaţi nu este încă
soluţionată şi în astfel de cazuri trebuie început tratamentul cu
antibiotice în funcţie de rezultatele antibiogramei.

Verificarea eficienţei vaccinului Rokovac Neo şi protecţia
purceilor împotriva rotavirusului
Scroafele gestante au fost vaccinate intramuscular, în zona
para-auriculară şi revaccinate în acelaşi mod după 28 de zile. Două
scroafe gravide nevaccinate au constituit grupa de control.
Recoltările de sânge s-au efectuat la fiecare scroafă vaccinată şi
din grupa de control din v. c. cran., la vaccinare, revaccinare şi la
naştere.
Efectuarea probei la purcei
Purceii mamelor vaccinate şi nevaccinate au fost monitorizate
zilnic, din ziua nașterii până la finalul testului. La vârsta de 5 zile
purceii tuturor mamelor au fost infectaţi peroral cu 5 ml suspensie
cu conţinut de rotavirus porcin.
Cu o zi înaintea testului challenge, în ziua testului şi la 7 zile
după test s-au luat probe din scaunul fiecărui purcel pentru a se
stabili rotavirusul. Probele de scaun au fost prelucrate prin pasarea
pe o linie celulară şi ulterior, prin testul de imunofluorescenţă s-a
efectua demonstrarea prezenței rotavirusului în culturi.

Examenul serologic al scroafelor
Titrele de anticorpi de neutralizare din serul scroafelor în
perioada de vaccinare, de revaccinare şi de naştere
Scroafa
nr.
115
116
117
118
119
120
121

Titrul de anticorpi de neutralizare împotriva rotavirusului, stabilit în serul scroafelor

La vaccinare
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4

La revaccinare
1:64
1:32
1:64
1:64
1:32
<4
<4

La naştere
1:512
1:1024
1:512
1:256
1:512
<4
<4

La purceii mamelor vaccinate nu s-au descoperit modificări ale
stării de sănătate în perioada de monitorizare, adică în intervalul
de la naştere până la terminarea testului. În grupele cu purcei de
control proveniţi de la mame nevaccinate s-au descoperit de la
prima şi a doua zi după infecţie simptome de îmbolnăvire enterală,
care la început s-a manifestat prin aversiune, vomă şi ulterior
diaree, care au durat 3-5 zile în urma cărora purceii au murit,
respectiv au fost sacrificaţi.
Monitoring-ul excreţiei rotavirusului în scaun, după testul
challenge
La grupa de purcei proveniţi de la mame vaccinate s-a
descoperit eliminarea virusului numai la 8 din numărul total de 41
de exemplare şi numai în a doua şi a treia zi după infecţie. La toţi
purceii de control proveniţi de la mame nevaccinate s-a descoperit
eliminarea virusului din prima, respectiv a doua zi după testul
challenge, pe toată durata testului până la finalul monitoring-lui.
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Scroafă

Numărul de purcei la care a fost demonstrată prezenţa
rotavirusului în scaun după infecţie, din numărul total născuţi şi infectaţi

1
2
3
4
5
6
7

Puiat de la mame vaccinate
1/8
2/9
3/9
0/7
2/8
Puiat de la mame nevaccinate
7/7
9/9

CONCLUZIE
La prima vaccinare cu vaccinul Rokovac Neo nu a fost
demonstrată prezenţa anticorpilor de neutralizare împotriva
rotavirusului la scroafele vaccinate şi nici la cele nevaccinate. După
revaccinarea scroafelor vaccinate, în ziua 28 după vaccinare, s-au
descoperit titre de anticorpi de neutralizare într-o rarefiere de la
1:32 şi 1:64. La aceste scroafe, în timpul naşterii, s-au stabilit titre
de anticorpi de neutralizare 1:256 până la 1:1024. În această
perioadă nu s-au descoperit anticorpi de neutralizare împotriva
rotavirusului la scroafele de control nevaccinate.
După testul challenge nu s-au descoperit simptome de boli
diareice la purceii proveniţi de la mame vaccinate cu şarja de vaccin
de probă. La toţi purceii de la mame nevaccinate infecţia cu
suspensii cu conţinut de rotavirus a provocat simptome
caracteristice bolii, care la început s-au manifestat prin anorexie şi
vomă iar ulterior prin diaree cu sfârşit letal.
Numai la 8 din numărul total de purcei de la mame vaccinate sa dovedit eliminarea pe timp scurt a virusului în scaun. Comparativ
cu aceasta, la toţi cei 16 purcei de la scroafe nevaccinate eliminarea
rotavirusului s-a dovedit de la ziua 1 sau 2 de după infectare până la
sfârşitul monitoring-ului.
Prin testul challenge efectuat la purceii de la scroafe
vaccinate şi de control (nevaccinate) a fost dovedită eficienţa
împotriva rotavirusului a vaccinului ROKOVAC inj. ad us. vet.
administrat prin modul recomandat de aplicare.
Literatură uzată: David H. Francis, PhD, Enterotoxigenic Escherichia coli infection in pigs and its diagnosis,
Journal of Swine Health and Production— Vol.10, číslo 4, 171-175
R Sellwood, Escherichia coli-associated porcine neonatal diarrhea: antibacterial activities of colostrum
from genetically susceptible and resistant sows, Infect Immun. 1982 February; 35(2): 396–401.
Moon H.W., Booher S.L., Cornick N.A., Hoffman L.J., Prevalence of Virulence Factors Among Escherichia
coli, Iowa State University, www.extension.iastate.edu
Guimaraes W.V., Henriques M.R., Silva C.C., Santos L.F., Santos D.L.,Costa W.M.T., Santos J.L, Presence of
Virulence Factor Genes in E.coli Isolated from Piglets Determined by Multiplex PCR, Proceedings of the
19th IPVS Congress, Copenhagen, Denmark, 2006 · Volume 2
Alexa P., Problematika koliinfekcí selat, Zemědělec 19/09
John M. Fairbrothera1 c1, Éric Nadeaua1 and Carlton L. Gylesa2, Escherichia coli in postweaning diarrhea
in pigs: an update on bacterial types, pathogenesis, and prevention strategies, Animal Health Research
Reviews (2005)
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Protejaţi eficient crescătoriile
de păsări

În crescătoriile de păsări, comparativ cu cele
de alte animale domestice, sunt condiţii
prealabile foarte bune pentru asigurarea
unei bune stări de sănătate a animalelor. În
aceste crescătorii se pot creşte indivizi de
aceeaşi vârstă şi de aceeaşi origine, cu
posibilitatea de încărcare şi descărcare
uniformă a animalelor şi cu posibilitatea
asanării de calitate a spaţiilor crescătoriilor.
Cu toate acestea, în marile crescătorii de
păsări apar grave probleme de sănătate, care
au ca urmări serioase pierderi economice.

Pentru a se asigura sănătatea şi utilitatea
animalelor în marile crescătorii de păsări sunt
importanţi următorii factori:
a) Zoo-igiena consecventă
b) Alimentaţia de calitate
c) Profilaxie:
nespecifică – vitamine,
substanţe minerale şi probiotice
specifică – imunoprofilaxie
sub formă de vaccinare
Societatea Bioveta, a.s. a dezvoltat şi a scos cu
succes pe piaţă o grupă de vaccinuri destinată
asigurării sănătăţii şi utilităţii din marile
crescătorii de păsări – grupa ORNI vaccinului.
În România sunt înregistrate două vaccinuri
virale monovalente care se pot folosi cu
eficienţă în crescătorii de înmulţire, în cele de
ouat şi în crescătoriile de broileri.

ORNIBRON

lyof. ad us. vet.

vaccin viu liofilizat împotriva
infectării cu bronşita aviară,
conţine genul de virus H 120 al
bronşitei infecţioase tip
Massachussets, înmulţit la
embrionii de pui SPF, cu un titru
minim de 103 pe doză

ORNIBUR

lyof. ad us. vet.

vaccin viu liofilizat împotriva
infectării bursitei aviare IBVD OP
23, cu un titru minim de 104 pe
d oză , î n m u l ţ i t l a c e l u l e l e
embrionilor de pui, obţinuţi din
ouă SPF.
Vaccinele ORNIBRON şi ORNIBUR
se pot aplica peroral şi intraconjunctiv. Vaccinele sunt
destinate vaccinării în masă şi
celei individuale.
Vaccinurile ORNIBRON şi ORNIBUR
se pot aplica peroral şi intraconjunctiv. Vaccinurile sunt
destinate vaccinării în masă şi celei
individuale.

Antigenele vaccinului pentru păsări corespund cerinţelor actuale ale medicinii
veterinare. Vaccinurile sunt fabricate şi testate în conformitate cu principiile Practicii
Corespunzătoare de Producţie (GMP) şi cu cerinţele Uniunii Europene.
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Preparatele de tuberculinare a animalelor ale societăţii
Bioveta, a.s. corespund celor mai
exigente directive europene

BOVITUBAL 28.000
BOVITUBAL 50.000, AVITUBAL 25.000

Tubertculinarea reprezintă cea mai
răspândită metodă de diagnoză intravitală a
tuberculozei la animale. Motivul îl reprezintă
în primul rând simplitatea şi fiabilitatea
modului de diagnosticare. Tuberculinele
produse în societatea Bioveta, a.s. corespund
normelor europene. Preparatele conţin
tuberculine obţinute prin tratarea termică a
produselor cultivate şi tratarea bacteriei
Mycobacterium avium, care are capacitatea de a dovedi o
hipersensibilitate întârziată la animalele sensibilizate împotriva
microorganismelor de tip identic.. De asemenea, este minimalizată şi
apariţia reacţiilor nespecifice nedorite. Pentru tuberculinarea
bovinelor şi celorlalte familii de animale se foloseşte Bovitubal 50.000
inj., iar pentru tuberculizarea păsărilor se întrebuinţează preparatul
Avitubal 25.000 inj.

BOVITUBAL 28.000 inj. ad us. vet.
BOVITUBAL 50.000 inj. ad us. vet.

Evaluare
n

Rezultat negativ – amplificarea ganglionului dermic este mai
mică de 2 mm

n

Rezultat dubios – amplificarea ganglionului dermic este între
2-4 mm, fără tumefacţie, exudare, necroză durere

n

Reacţie pozitivă – amplificarea ganglionului dermic este mai
mare de 4 mm, tumefacţie, exudare, necroză, durere

n

(Informaţii precise privind tuberculinarea altor animale sunt
menţionate în foaia volantă din ambalaj)

AVITUBAL 25.000 inj. ad us. vet.
Indicaţie
n

Diagnoza alergenă a tuberculozei păsărilor

n

Tuberculinarea comparativă a bovinelor

n

Tuberculinarea simplă a porcinelor

Se aplică intradermal, într-o doză de 0,1 ml

Indicaţie – bovine, ovine, capre, porcine, cai şi câini

Tuberculinarea bovinelor

Se aplică intradermic, într-o doză de 0,1 ml

n

Doza de 0,1 ml se aplică în lobul urechii, cel de-al doilea lob
servind ca mijloc de control. În cazul unei aplicări corecte, pe
locul injectării se formează o umflătură lenticulară.

n

Reacţia va fi analizată după 48 de ore. Ca dovadă a unei reacţii
pozitive va fi considerată umflătura înroşită a lobului urechii,
comparativ cu cel de-al doilea lob, de control.

Tuberculinarea bovinelor
n
n

Aplicarea se efectuează la îmbinarea părţii posterioare şi a celei
mijlocii a treimii gâtului, intradermal, în pielea neafectată
Locul de aplicare trebuie tuns şi dezinfectat, iar, înainte de
aplicare, grosimea pielii trebuie măsurată cu ajutorul unei
rulete

Tuberculinarea porcinelor

n

Dacă aplicarea s-a făcut în mod corespunzător, în locul injectat
se formează un ganglion.

n

Intradermic se aplică 0.1 ml,
2–3 cm de la baza lobului urechii, în piele, pe partea dorsală.

n

Reacţia se examinează după 72 de ore de la aplicarea advecţiei,
palpându-se pielea şi măsurându-se pielea cu ajutorul ruletei.
Numărul de reacţie îl reprezintă diferenţa dintre grosimea pieli
înainte de aplicare şi cea de după aplicare.

n

Reacţia va fi analizată după 48 de ore. În cazul unei reacţii
pozitive, în locul aplicării apare o umflătură înroşită, însoţită de
un eritem, eventual cu o necroză centrală. În crescătoriile în
care tuberculoza nu apare, efectul pozitiv al reacţiei îl
reprezintă umflătura cu un diametru de 2 cm, iar umflătira cu
un diametru între 10–20 mm va fi considerată dubioasă.
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Tuberculinarea bovinelor
n

de conţinut de preparat se lichidează în siguranţă, conform legislaţiei
valabile în ţara în care se întrebuinţează.

Principiul de tuberculizare
comparativă este reprezentat de
aplicarea simultană a tuberculinei
bovine şi a celei aviare. Se efectuează
de abia după 42 de zile după
tuberculizarea simplă i serveşte la
verificarea rezultatelor tuberculizării
simple. Ambele tubercule se aplică
într-o doză de 0,1 ml, identic, ca în
cazul tuberculării simple.

Notă: După diluare se poate depozita max. până la 2 luni, conjugatul de
lucru diluat până la 1 săptămână (depozitat la o temperatură de
2 – 8 °C).

Antigen Mycoplasma gallisepticum colorat

n

Reacţia va fi analizată după 72 de ore;
ambele reacţii fiind analizate în funcţie
de cheia de analizare a rezultatelor tuberculizării simple cu
tubercule bovin.

n

A se păstra la într-un loc uscat şi întunecat, la o temperatură de
la 2 până la 8 oC.

n

Preparatele sunt stabile timp de 24 de luni. A se întrebuinţa cel
mult după 10 ore de la despachetare.

Conjugat antirabic şi negativ
Compoziţie: Imunoglobulină specifică izolată din ser hiperimun
antirabic ovin, fixat chimic cu fluorescein isotiocianat (FITC) şi păstrată
în stadiu liofilizat.
Conjugatul negativ este imunoglobulina izolată din ser normal ovin,
fixat chimic cu FITC şi păstrat în stadiu liofilizat.
Întrebuinţare: La diagnosticarea rabiei prim metoda de
imunofluorescenţă directă (IF).
Mod de întrebuinţare: Conjugatele se dizolvă în dizolvantul alăturat
(solvent a câte 1 ml) şi se dizolvă în continuare cu 20 % suspensie din
creieri normali de şoareci în soluţie fiziologică PBS cu pH = 7,4 în raport
1 + 7, eventual mai mare (diluare de lucru). După ce s-au uscat,
mostrele din materialul de analiză se fixează cu flacăra, se suprapune
un strat de conjugat diluat şi pun la păstrat într-o cameră umedă întrun termostat de incubare, timp de 30 de minute la o temperatură de 37
°C. Apoi preparatele se clătesc cu PBS şi se spală de 3 x la 10 minute în
PBS şi la urmă se clătesc în apă distilată. După uscare, preparatul se
aşează în glicerină de amortizare 80 % (pH = 7,4) şi se examinează cu un
microscop fluorescent.

Compoziţie: Suspensie inactivată de cultură de genospecie
Mycoplasma gallisepticum (M 37) în soluţie fiziologică de amortizare.
Suspensia este colorată cu diamant-fuchsin 0,015 % şi conservată cu
1 % sulfat de neomicină (Mycerin). Ca stabilizator, tamponul conţine
0,1 % gelatină şi 0,15 % zaharoză. Conţinutul de 0,4 % de citrat de sodiu
permite analiza sângelui proaspăt.
Indicaţii: Pentru diagnosticarea serologică micoplasmozei la păsări cu
ajutorul probei rapide de aglutinare, la analiza sângelui sau a plasmei
sanguine.
Efectuarea probei: Se efectuează pe o plăcuţă de aglutinare la
temperatura lamei suport de 20 oC. O picătură (0,05 ml -0,1 ml) de
antigen se amestecă cu aceeaşi cantitate de sânge sau de ser sanguin
de analiză. După amestecarea perfectă cu o baghetă de sticlă şi după
înclinarea oscilatorie a lamei de sticlă se studiază reacţia timp de
3 minute, pe un fundal alb.
Evaluarea probei: Reacţia pozitivă se manifestă prin crearea de fulgi
roşii care în timpul înclinării lamei de aglutinare se pot depune pe
extremităţile picăturii în decursul decolorării suspensiei. În cazul unei
reacţii negative, amestecul de sânge sau de ser sanguin cu antigen
rămâne uniform tulburat. O reacţie dubioasă este atunci când are loc
atunci când se formează grăunţe fine fără ca suspensia să se
limpezească.
Ambalaj: Preparatul este umplut în flacoane de penicilină a câte 3 ml,
închise cu un dop injectabil din cauciuc şi cu manşon de protecţie din
aluminiu.
Ambalare – 2 x 3 ml în cutie din carton.
În fiecare ambalaj se află o foaie volantă informativă aprobată.
Păstrare: A se păstra într-un loc uscat şi întunecos la o temperatură de
2 până la 8 oC.
Lichidarea setului: Ambalajele preparatului şi orice fel de resturi de
conţinut de preparat se lichidează conform normelor în vigoare.
Termen de expirare: 6 luni

Specificaţiile de control ale fluorescenţei:
Conjugat pozitiv + preparat negativ
Conjugat negativ + preparat pozitiv
Ambalaj: Set 5 x 1
Set: 1 ml conjugat antirabic liofilizat
1 ml conjugat negativ liofilizat
Durată de întrebuinţare: 2 ani.
Depozitare: Într-un loc uscat şi întunecos, la o temperatură de 2 – 8 °C.
Lichidarea ambalajelor: Ambalajele preparatului şi orice fel de resturi
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SOLICITAŢI LA DISTRIBUITORUL
DUMNEAVOASTRĂ
În România, distribuţia este asigurată de următorii distribuitor:

S.C. Maravet srl

S.C. Farmavet S.A.

Str. Europa Nr.9
430 000 Baia Mare , Romania

333 Calea Giulesti str. Sector 6, 060 269 Bucuresti
T: +40 21 221 99 60, F: +40 21 220 69 32

tel/fax : +40 262 211 964
office@maravet.com
www.maravet.com

Dr. Lucian Gabor
lucian.gabor@farmavet.ro
M: +40 744 388 074
Dr. Mihai Danes
mihai.danes@farmavet.ro
M: +40 744 371 841

tel.: +420 517 318 601
fax: +420 517 363 319
e-mail: comm@bioveta.cz
http://www.bioveta.cz

Bioveta, a. s.
Komenského 212
683 23 Ivanovice na Hané
Czech Republic
previous page

CONTENTS

CONTENTS

2010

1

Bioveta News
page 1, 40
Nimeni nu vă oferă mai mult pentru protecţia căţeilor
page 2
Vaccinul Biocan B steaua fixă a gamei de vaccinuri Biocan
page 3
Antigenul de vaccinare CAV 2 din gama de vaccinuri Biocan...
page 4-5
Actual despre leptospiroză

page 6-7
Verificarea eficienţei antigenelor de vaccinare împotriva fiecărui serotip

page 8-9
Preveniţi dermatofitozele în crescătoriile de câini prin vaccinarea eficientă cu vaccinul Biocan M
page 10-11

OTIBIOVIN în tratamentul otitei externe pseudomonade
page 12-13
Mulţumită Caniverm nu vă intră sub piele…
page 14-15
TOP SPOT ON STRONGER reduce semnificativ riscul de transmitere a babesiozei…
page 16-17
Xylazina în preparatul Xylazin Bio 2 % inj. ad us. vet. o componentă
verificată şi sigură a protocolurilor de anesteziologie
page 18-19
Măsuri preventive la copitate în condiţiile Grădinii zoologice a oraşului Brno.
page 20-21
Fluequin T inj. în luptă cu variabilitatea virusului de gripă la cabalină

page 22-23

Vaccinarea cu vaccinuri din producţia societăţii Bioveta, a. s. – simpla protecţie a iepurilor împotriva infecţiilor fatale

page 24-25
TRICHOBEN, KOLIBIN RC NEO, MORAXEBIN NEO
page 28-29

tr icho be n
TRICHOB

EN, KO

Vaccinur
imuno iunice ale societ
pr
ăţii B
animaelo ofilaxiei şi imunoter
ioveta,
l r de
a.s. destinat
cas ă
apiei dermato
şi de gospodă
fitozelor e
rie

LIBIN
R
MORAXE C NEO,
BIN NEO

Societate
vaccinuri
a Bio
veta,a.s.
cerceătoriiîmpotriva
este un
t
dermatofito
împotriv
noştri

producător
a dermatofitoau
zelor.
Este
pregătit
În urmă tradiţional
vorba
zei, sub
despre
parte
cu
de
primu
d
l vaccindeja 30 de
n Un
piaţa intre prep un vaccin denumiea
ani
r de
rol important
autohtonă aratelecu unic,verifica
tricofitozei
T richo comercial
cel mai
şi pe
ben inj.
t
în protecţia
Trhof
i
cea mondială.
n Vaccinul îl are
mar e în timp, c
sicc.
imunit
cauzată itoza la
are
succes
organis
bovine
atea
este
n Dacă
al firmeiface
celulară
Având de dermatofitu este
mului
animalul caracterizat
o
pe
recomandă
,parţială împotriva
rezistentîn vedere
l zoofit zoonoză
prin
este
că Trichophyto
99,1
cu efec
Trichophyto
administrarvaccinat siguranţă şi umorală
% din
vaccine şi supravieţuie
tantimicotic
şi eficienţă
cazuri
ea pe cu acest
n verrucosum
n Durată
patogenulureprezintă
şte în n verrucosum
cale orală tip de
mediu
vaccin,
un ajutor
plan
Bodin. n Dura de sigura
este
6 până
a unormedica
mondiali din cireadă
nu se
nţă –
tă
la 8 ani foarte
n Vaccinulde exp
materiale,
maso
bin
şi
şi, în
irare
mente
,
ace
14 zile
afară din mediu. evenit
ste
dizolvare ar trebui – 2ani
Vaccinarea nu ete
în eradicarea
de faptul
s neglijabil
Boala
să fie
ets e răspândită
preve
profilactică
consumat
ni ci că poate cauza
nir
riscul
masă. e. În anul
est
până
Mulţumită 1974 e ocomponende infecţie mari pierderipe
îndouă
s-a redus
s-a efectu
al omului.
zile după
cu 73 acestei practici at în tă a măsurilor
tricoitoza
%
f
Rep.
de
bovină numărul
veternare cehă vaccinarea
def
i
a fost
a proapeocare şi până ,până în
în
eradicată în anul anul 1980
Trichoben
Vaccinul
în Rep. 1983
inactivat
inj. sicc.
Cehă.
KOLIBIN
este
este
ad us.
un vaccin
destinat
vet.
intramuscu
gonitoarelo
RC NEO
imuniz
inj. ad
tratamentu lare. viu liofilizat,
pericol
r şi vacilor
ării
us. vet.
Datorită
destina
de apariţie
vacilor
epidemi
l trcofitozei
şi corona-viru
din crescători
efectulu
i
t aplicării
de prăsilă
a gastroenter
enter
n Dozareologice.
din cirezi isău excelent adânci
il e
opatogen s) sau
gestante,
itelor contaminatesa
şi la lichidarease
în intervalul– viţeii
a
e) la
Compozţia
foloseşte
vrale
i
de
i
viţei. etologiilor
u cu
(rotavir
în intervalul 10-14 la 3 săptămâni
i unei
focar
în
bacteriene us bovi
zile; viţeii
elor
Rotav
doze
n În
10-14
de vacinare
irus bovinum
n
cu vârstăpână al 3
cazul
zile
(E. coli
c
administrăr
aplica
Rotavirus
–2
peste luni – 2x2,5
inact.
înt-un
r inte
3 luni
ante-inactiv ml:
intensitaea
ii
bovinum
– 2x50 ml,
rval de terapeutic
3 serovari
t modificărilo
, ml,
inact.
are
e
n La
,
2
a
min. 5
– 4săptămânitreia
ante-inactiv
animalele
inactivaţi
O8:K
10 TKID
dozăse
după
r
35, K99;
din familiile
are min.
50
, în funcţ poat e
revaccnare imunizate,epidermice
min.
5
1,71× O9:K35,
i
ie de
enteropatogen10 TKID
9
şi durează imunitatea
K99;
O101K30,
50
Vaccinarea 10 CFU
:
cel puţin apare
e E. coli
K9 9
substanţelorgonitoarel
un an. până într
ante-inactv
–
-o lună
previ
şi bacteriene colostraleor gestante
i are
ous page
mame
specificate şi a vacilorinduc
sunt prezente în
lactogenă
protejaţ
vaccin. împotriva
e crea
CONTENTS
în decur iîmpotriva Viţeii
rea
antige
nelor
sul primelor infecţiiorcare sun
t alăptaţi virale
2 – 4 l pe calecolostra de
săptă
la
next
mâni
page
de viaţă. lă ş i
În cazul

Prin aplicare
a noului
proteja
ţ
vaccin
infecţiil i viţeii nou
KOLIBIN
or aparatul născuţi
RC NEO
ui gastroinîmpotriva
testinal

page 26-27
Produsul GAMMAVIT BIO la depăşirea perioadelor critice din viaţa viţeilor!

De ce sunt atât de importante preparatele antianemice pentru creşterea unor purcei sănătoşi?
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Vaccinul Rokovac Neo protejează împotriva bolilor diareice grave la purcei
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Protejaţi eficient crescătoriile de păsări
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BOVITUBAL 28.000, BOVITUBAL 50.000, AVITUBAL 25.000
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