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I. INTRODUCERE 
 

Electroterapia este o formă de terapie fizicală, de tip conservator, care utilizează 

diferite forme de curenţi electrici (curent galvanic, curent de joasă frecvenţă, curent de 

medie frecvenţă) şi diverse forme de energie derivate din curentul de înaltă frecvenţă 

(unde scurte, microunde, ultrasunet, radiaţii infraroşii, ultraviolete şi laser) sau de joasă 

frecvenţă (câmpuri magnetice). Acestea sunt destinate ariei curative şi programelor de 

recuperare funcţională în diverse patologii, cu o aplicaţie particulară pentru patologia 

locomotorie (Seichert N, 1997). 

 
II.  SCOPUL ŞI MOTIVA ŢIA CERCETĂRII 
  

Datorită creşterii semnificative a numărului de animale de companie, tot mai mulţi 

oameni preferă să opteze pentru tratamente de unde pot vedea rezultatele progresive, 

lucrul în echipă şi niveluri ridicate de profesionalism, îngrijire şi expertiză. Motiv pentru 

care medicina veterinară trebuie să încerce să ajungă cu paşi repezi medicina umană, iar 

fizioterapeuţii veterinari trebuie să ofere pacienţilor animali niveluri echivalente de 

îngrijire şi tratament cu cele oferite de fizioterapeuţii umani. 

Existenţa a numeroase tratamente complementare, adjuvante, care duc la creşterea 

confortului pacienţilor în perioada de recuperare după diferite afecţiuni locomotorii, şi nu 

numai, precum şi la scurtarea acestei perioade, în medicina umană, ne îndeamnă la 

adaptarea şi transpunerea acestora şi pe pacienţii animali, conferindu-le implicare şi 

compasiune similară cu cea oferită pacienţilor umani. 

Scopul acestei teze a fost de a aduce la cunoştinţă existenţa unor metode 

alternative de tratament ce pot creşte gradul de confort al vieţii animalelor cu anumite 

afecţiuni locomotorii şi implementarea acestor metode de electroterapie în practica 

veterinară clinică curentă. 

Originalitatea  acestui studiu este relevată atât prin noutatea metodelor în practica 

veterinară din România, cât şi prin metodele abordate (metode de actualitate, aflate în 

deplin studiu internaţional), parametrii aleşi pentru interpretarea rezultatelor (în literatura 

de specialitate internaţională existând puţine date referitoare la aceştia) şi metodele de 

recoltare şi prelucrarea a datelor. 

.  



Obiectivele principale ale acestei lucrării au fost următoarele: 

� identificarea metodelor de electroterapie aplicate în medicina umană cu 

cele mai largi şi benefice aplicaţii, şi care pot fi adaptate şi introduse în 

medicina veterinară; 

� stabilirea afecţiunilor unde se pretează utilizarea acestora la pacienţii 

animali; 

� stabilirea şi adaptarea parametrilor pe pacienţii animali în general, 

respectiv pe câine, în special; 

� elaborarea unor protocoale experimentale, pe animale de laborator, pentru 

a demonstra efectele acestor metode alternative de tratament; 

� efectuarea unor studii clinice, efectuate pe cazuistica prezentă în clinică 

(câini ce s-au prezentat la consultaţie cu diferite afecţiuni locomotorii), 

pentru a sublinia contribuţia acestor metode în ameliorarea simptomelor 

clinice; 

� elaborarea unor protocoale complementare de terapie, respectiv 

electroterapie, pentru susţinerea perioadei de recuperare postoperatorii a 

fracturilor la câine, în vederea scurtării acestei perioade şi ameliorării 

gradului de confort fizic al pacienţilor; 

� identificarea unor protocoale de electroterapie pentru tratarea afecţiunilor 

articulare inflamatorii şi traumatice care să înlocuiască tratamentele 

medicamentoase sau cel puţin să reducă consumul acestora, precum şi 

pentru creşterea calităţii vieţii pacienţilor animali cu afecţiuni articulare 

cronice; 

� implementarea protocoalelor de electroterapie în practica veterinară clinică 

curentă, metode non-invazive şi fără efecte secundare, atât de benefice şi 

utilizate în medicina omului. 

 

III.  STRUCTURA LUCRǍRII 

 

Lucrarea intitulată "Utilizarea electroterapiei în recuperarea afecţiunilor aparatului 

locomotor la câine" conţine 214 pagini, fiind redactată în zece capitole, şi este structurată 

conform normelor de redactare, în două părţi. 



Prima parte, respectiv partea de cercetări bibliografice, cuprinde 55 de pagini, 

fiind structurată în 3 capitole. Această parte reprezintă aproximativ 25,7% din totalul 

tezei, şi sintetitează noţiuni fundamentale despre electroterapie şi aplicabilitatea acesteia 

în medicina veterinară, precum şi cadrul general actual al cunoaşterii legat de cele mai 

actuale proceduri de electroterapie, afecţiunile ce pot fi tratate şi beneficiile aduse de 

către acestea în ameliorarea afecţiunilor respective. 

Cea de-a doua parte, respectiv partea de cercetări proprii, extinsă pe 159 de pagini, 

reprezentând 74,3% din totalul tezei, cuprinde cercetările personale realizate în perioada 

2008 – 2012. Fiecare capitol este, la rândul său, structurat în subcapitole ce redau scopul, 

materialele şi metodele utilizate, rezultatele obţinute şi încadrarea acestora în datele din 

literatura de specialitate de actualitate, precum şi concluziile parţiale extrase în urma 

efectuării studiilor. 

În vederea evidenţierii cât mai bune a metodelor aplicate şi a rezultatelor obţinute 

pe parcursul studiului am folosit 19 tabele şi 95 de figuri, consultând 208 surse 

bibliografice. 

 

IV.  REZULTATELE CERCET ĂRII 

  

În capitolul II.1. , intitulat "Utilizarea ultrasunetelor în recuperarea 

postoperatorie a fracturilor la câine" s-au evidenţiat şi demonstrat efectele unui 

protocol de terapie cu ultrasunete în grabirea procesului de vindecare şi ameliorarea 

simptomatologiei din perioada de recuperare postoperatorie a fracturilor la câini. 

 Scopul principal al acestui capitol este de a arăta efectele benefice ale 

ultrasonoterapiei în recuperarea postoperatorie a fracturilor la câine, precum şi de a stabili 

dacă este necesară introducerea acestei terapii complementare în practica clinică de zi cu 

zi, dacă se justifică efectuarea unor vizite suplimentare la doctor după intervenţia 

chirurgicală, sau dacă recuperarea clasică este suficientă. 

Studiul s-a realizat în cadrul disciplinei de Patologie şi Clinică Veterinară a 

Facultăţii de Medicină Veterinară, Cluj-Napoca, în perioada 2010-2012, pe un număr de 

20 de câini, cu diferite fracturi ale membrelor, împărţiţi în 2 loturi, respectiv lot martor, 

ce a avut parte de recuperare clasică postoperatorie, şi lot tratat postoperator cu un 

protocol terapeutic cu ultrasunete. 



Pentru interpretarea rezultatelor s-au monitorizat pe lângă semnele clinice şi 

evoluţia a doi parametri specifici vindecării osoase, respectiv fosfataza alcalină osoasă şi 

osteocalcina. 

La examenul clinic s-au luat în considerare sensibilitatea locală, respectiv evoluţia 

durerii, tumefacţia locală, reluarea funcţiei locomotorii, respectiv efectuarea sprijinului 

pe membrul respectiv, prezenţa sau nu a proceselor supurative, colecţii. 

Sensibilitatea locală în cadrul lotului martor s-a ameliorat, după 3 zile postoperator 

în 70% din cazuri, după 4 zile în 20% din cazuri, şi doar după 7 zile în 10% din cazuri, 

respectiv 1 caz din 10, aceasta fiind în general asociată cu tumefierea zonei şi prezenţa 

colecţiilor şi a proceselor supurative. În cadrul lotului tratat cu ultrasunete, în 80% din 

cazuri a dispărut sensibilitatea locală după 2 şedinţe de electroterapie, respectiv după 2 

zile, la restul de 2 cazuri acest simptom ameliorându-se după doar 3 zile. Spre deosebire 

de lotul martor, în cadrul lotului tratat cu ultrasunete nu a fost observată tumefacţie locală 

decât în primele 2 zile postoperator, aceasta reducându-se după maxim 2 şedinţe de 

ultrasonoterapie. 

Comparativ cu lotul martor, unde efectuarea sprijinului pe membrul afectat s-a 

efectuat, în medie, în jurul zilei 15, pacienţii trataţi cu ultrasunete au prezentat progrese 

semnificative, respectiv efectuarea sprijinului pe membrul cu fractură s-a realizat încă din 

zilele 4-5, aceasta explicându-se prin atenuarea durerii şi a disconfortului postoperator, 

efecte oferite de ultrasonoterapie. 

Comparativ cu lotul martor, valorile osteocalcinei şi a fosfatazei alcaline osoase de 

la lotul tratat au prezentat diferenţe statistic semnificative în toate zilele de recoltare 

postoperatorii, înregistrându-se valori mai mari ale acestor parametri în cadrul lotului 

tratat. Cea mai mare diferenţă s-a înregistrat în ziua 21, unde diferenţa valorilor 

osteocalcinei dintre mediile celor 2 loturi a fost de1.56, în favoarea lotului tratat, valoarea 

P fiind egală cu 0, iar a fosfatazei alcaline osoase a fost de 3.066, în favoarea lotului tratat 

cu ultrasunete, iar valoarea P egală cu 0 (Tabel nr. 1). 

În urma efectuării acestui studiu am ajuns la concluzia că introducerea 

protocolului de terapie cu ultrasunete în recuperarea postoperatorie a fracturilor la câini a 

dus la o grăbire a procesului de vindecare a semnelor clinice, acesta justificându-şi 

costurile şi timpul necesar tratamentului. 

 



Tabel nr. 1/Table no. 1 

Analiza statistică comparativă, pe loturi şi zile de recoltare, a parametrilor luaţi în 

studiu. 

Comparative statistical analysis, on groups and days of harvest, of parameters 

included in the study. 

Ziua Osteocalcina Fosfataza alcalină osoasă 
M US M US 

 
0 

M±SE 4.12±0.05 4.08±0.04 9.98±0.04 9.91±0.04 
M-US 0.042 0.075 

P 0.57386 0.25561 
 
7 

M±SE 4.52±0.05 4.97±0.11 9.45±0.06 10.00±0.04 
M-US -0.448 -0.553 

P 0.00229 0.00000 
 

14 
M±SE 4.65±0.04 5.18±0.03 9.44±0.03 10.68±0.04 
M-US -0.53 -1.233 

P 0.00000 0.00000 
 

21 
M±SE 4.26±0.03 5.82±0.02 8.02±0.02 11.09±0.03 
M-US -1.56 -3.066 

P 0 0 
 

În capitolul II.2. , intitulat "Terapia cu ultrasunete în ameliorarea afecţiunilor 

inflamatorii articulare la câine"  s-au evidenţiat efectele unui protocol de terapie cu 

ultrasunete în ameliorarea simptomatologiei afecţiunilor articulare inflamatorii la câine. 

Scopul principal al acestui studiu a fost de implementare a protocolului de terapie 

cu ultrasunete în afecţiunile inflamatorii articulare la câine şi demonstrarea efectelor 

acestuia în ameliorarea simptomatologiei acestor afecţiuni atât de des întâlnite în practica 

clinică curentă. 

Studiul s-a realizat în cadrul Clinicii de Patologie Chirurgicală a Facultăţii de 

Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, în perioada 2011-2012, pe un număr de 8 câini ce 

s-au prezentat la clinică cu şchiopătură a unuia din membrele posterioare, de diferite 

grade, şi care au primit, după stabilirea diagnosticului de certitudine, un protocol 

terapeutic cu ultrasunete. 

În vederea interpretării rezultatelor aplicării acestui protocol terapeutic s-au 

monitorizat aspecte clinice precum: şchiopătura, durerea şi amploarea mişcărilor 

articulare. 



Amploarea mişcărilor articulare s-a monitorizat prin măsurarea unghiurilor 

articulare, efectuată în momentul introducerii animalului în studiu, respectiv înainte de 

aplicarea primei şedinţe de ultrasonoterapie, respectiv la sfârşitul perioadei de tratament, 

considerată de noi după 2 săptămâni (Tabel nr. 2). 

 

Tabel nr. 2/no. 2 

Evoluţia unghiurilor articulare (flexie şi extensie) ale genunchiului. 

Evolution of knee joint angles (flexion and extension). 

Crt. Flexie Extensie 

Înainte După Diferenţa Evoluţia Înainte După Diferenţa Evoluţia 

1. 480 430 50 ↓ 1510 1600 90 ↑ 

2. 500 440 60 ↓ 1520 1600 80 ↑ 

3. 470 420 50 ↓ 1540 1610 70 ↑ 

4. 480 420 60 ↓ 1520 1600 80 ↑ 

5. 450 410 40 ↓ 1540 1600 60 ↑ 

6. 500 450 50 ↓ 1530 1610 80 ↑ 

7. 510 480 30 ↓ 1500 1570 70 ↑ 

8. 490 420 70 ↓ 1510 1620 90 ↑ 

 

În general, ameliorarea gradului de şchiopătură şi durere s-a efectuat în directă 

concordanţă cu gradele de limitare a mişcărilor articulare. Astfel, cu cât articulaţia a fost 

limitată cu un număr de grade mai mare, cu atât ameliorarea simptomatologiei a fost mai 

scăzută. 

Efectuarea acestui studiu ne-a condus la concluzia că terapia cu ultrasunete, 

aplicată în parametrii corespunzători, poate înlocui cu succes tratamentul medicamentos 

atât de dăunător aplicat pe timp îndelungat, fără a provoca efecte secundare, şi asigurând 

o îmbunătăţire semnificativă a calităţii vieţii pacienţilor cu afecţiuni articulare cronice în 

mod special. 

În capitolul II.3. , intitulat "Utilizarea electroterapiei în tratamentul artrozei  

induse experimental la iepure" s-au comparat mai multe metode de electroterapie 

pentru a observa efectele acestora în vindecarea artrozei indusă chirurgical la iepure. 



Studiul a avut ca scop principal adaptarea metodelor de electroterapie de la oameni 

la animale, prin adaptarea parametrilor curenţilor terapeutici la greutatea animalelor, 

profunzimea proceselor patologice şi suprafaţa de tratat. După stabilirea parametrilor s-a 

urmărit gradul de influenţă în tratarea artrozei şi beneficiile aduse în funcţie de curenţii 

folosiţi. 

Studiul s-a realizat pe un număr de 25 iepuri, rasa Metis de Uriaş Belgian, de 

aproximativ aceeaşi greutate, de vârste apropiate (7 luni) şi de ambele sexe. Pentru 

inducerea artrozei la animalele luate în studiu am folosit ca şi model experimental cel 

utilizat anterior de Pond şi Nuki (1973), respectiv prin secţionarea ligamentelor 

încrucişate, anterior şi posterior. Pentru instalarea proceselor inflamatorii cronice, 

respectiv a osteoartrozei prin metoda secţionării ligamentelor încrucişate, a fost necesară 

o perioadă de aşteptare de 10 săptămâni, după care s-au aplicat tratamente diferenţiate, 

utilizându-se 3 protocoale diferite de electroterapie, respectiv terapia cu ultrasunete, cu 

laser şi cu unde electromagnetice pulsatile de înaltă frecvenţă. 

În vederea interpretării rezultatelor obţinute s-au efectuat examene clinice, 

necropsice, histopatologice şi prin microscopie electronică. 

Din punct de vedere clinic nu s-au putut observa modificări semnificative la 

nivelul genunchiului afectat. Singurele modificări s-au observat imediat după intervenţia 

chirurgicală de secţionare a ligamentelor încrucişate, când am avut o sensibilitate locală 

uşor crescută, precum şi o creştere uşoară a temperaturii locale. Din punct de vedere 

motor, funcţia locomotorie nu a fost afectată, neapărând şchiopături sau alte semne de 

durere sau impotenţă funcţională. 

Examenul necropsic a pus în evidenţă, în cadrul lotului martor, leziuni articulare 

ce indică clar prezenţa proceselor artrozice, precum: lichid sinovial vâscos, de culoare 

galben-maronie, în cantitate mai mare sau mai mică, sinovială îngroşată, fibrozată, opacă, 

cu aspect mat, bride aderenţiale, zone de eroziuni şi ulcere la nivelul cartilajului articular, 

proliferări de ţesut fibro-conjunctiv atât la nivelul articular al femurului cât şi al tibiei, 

osteofite intraarticulare. Loturile tratate, indiferent de metoda aplicată, au prezentat 

leziuni mult mai uşoare, sau chiar absenţa acestora. 

Examenul care a făcut diferenţa între loturi şi a prezentat diferenţe semnificative 

ale efectului tratamentelor aplicate asupra afecţiunii articulare a fost cel histopatologic. 

Astfel, în cazul loturilor martor , examenul microscopic a relevat semne clare ale 



prezenţei artrozei consecutivă secţionării ligamentelor încrucişate: prezenţa de eroziuni şi 

întreruperi ale cartilajului, ulcere la nivelul suprafeţelor articulare, metaplazie fibroasă, 

proliferare de ţesut fibro-conjunctiv, respectiv panus fibros, sinovită purulentă cu 

hiperplazie de sinoviocite puternic infiltrate cu o populaţie de celule inflamatorii 

heterogenă (dominată de heterofile, macrofage şi plasmocite), pannus fibros, hiperplazie 

viloasă cu aspect ramificat, însoţită de hiperplazie de sinoviocite (aşezate pe foarte multe 

rânduri). 

Cel mai slab grad de influenţă în vindecarea articulară l-a avut tratamentul cu unde 

laser, unde s-au pus în evidenţă la examenul histopatologic suprafeţe usor denivelate, 

slabă delimitare a zonei cartilaj-os spongios, eroziuni şi vacuolizarea secundară a 

condrocitelor din stratul superficial, fisuri superficiale la nivelul cartilajului articular, 

uşoară hiperplazie viloasă cu hiperplazie de sinoviocite (sinoviocite aşezate pe 2-3 

straturi; mult mai puţine straturi comparativ cu lotul martor), pannus fibros cu uşor 

infiltrat de celule inflamatorii în stratul conjunctiv subiacent. 

 În cadrul lotului tratat cu diapuls am găsit o structură a cartilajului aproape 

normală, cu foarte puţine modificări care să amintească de o suferinţă articulară: grosime 

şi celularitate normală a cartilajului articular, cu suprafaţa regulată, o uşoară alterare a 

tinctorialităţii matrixului extracelular (tendinţă focală spre eozinofilie), slaba delimitare 

cartilaj-os spongios, pierderi focale, reduse numeric, de condrocite în zona fasciculată şi 

câteva condrocite cu nucleu picnotic, membrana sinovială cu rare zone de hiperplazie de 

sinoviocite, în general acestea având un aspect normal, fiind aşezate pe unul sau pe 2 

straturi, cu ţesut conjunctiv subiacent mai mult sau mai puţin lax, în funcţie de zonă, şi cu 

slab infiltrat limfocitar şi fibroblaste activate. 

Cele mai bune rezultate se pare că le-am obţinut în urma tratamentului cu 

ultrasunete. La aceste animale am putut observa o structură a cartilajului articular aproape 

normal sau chiar normal, care dădea impresia că acolo nu a fost niciodată o afecţiune 

articulară, precum şi o membrană sinovială cu o structură asemănătoare celei normale, cu 

sinoviocite aşezate în monostrat şi cu aspect normal, cu ţesut conjuctiv subiacent lax, cu 

rare celule sanguine inflamatorii (semn al procesului de reparaţie care este pe final) şi 

arhitectonică normală. 

În urma realizării acestui studiu experimental am ajuns la concluzia că 

protocoalele de electroterapie aplicate, în special cel cu ultrasunete şi cel cu unde 



electromagnetice sunt alternative de luat în considerare în tratamentul afecţiunilor 

articulare, neinvazive şi fără efecte secundare, putând cu uşurinţă înlocui tratamentele 

medicamentoase atât de nefaste asupra organismului. 

În capitolul II.4. , intitulat "Influen ţa electroterapiei în procesul de vindecare a 

fracturilor induse la şobolani" s-au comparat efectele a două dintre cele mai de 

actualitate şi interes metode de electroterapie, respectiv ultrasunetele şi laserul, în 

grăbirea procesului de vindecare a fracturilor recente. 

Scopul cercetării în cauză a fost acela de implementare a metodelor de 

electroterapie în recuperarea postoperatorie a fracturilor la animalele de companie, 

precum şi de a pune în evidenţă şi demonstra efectele electroterapiei în recuperarea 

afecţiunilor aparatului locomotor, respectiv în recuperarea postoperatorie a fracturilor. 

Studiul s-a efectuat pe un număr de 30 de şobolani, linia wystar, în vârstă de 6 

luni, de acelaşi sex (masculi), şi greutate de aproximativ 400g, cărora li s-a indus 

chirurgical, sub efectul neuroleptanalgeziei, fractura radiusului de la nivelul membrului 

drept. La 7 zile postoperator s-a efectuat lotizarea animalelor şi a început aplicarea 

diferenţiată a tratamentului după cum urmează: lotul martor fără nici un tratament, un lot 

a primit tratament cu ultrasunete şi un lot cu laser, timp de 10 zile. 

În vederea interpretării rezultatelor, animalele au fost sacrificate la 21 de zile 

postoperator pentru efectuarea examenelor necropsic şi histopatologic. 

Examenul necropsic a urmărit compararea volumului calusului osos, examenul 

obiectiv fiind realizat prin efectuarea raportului diametru calus/rază osoasă (Tabel nr. 3).  

 

Tabel nr. 3/ Table no. 3 

Prelucrarea statistică a datelor obţinute în urma efectuării raportului diametru calus/rază 

osoasă. 

Data statistical processing after report callus/radius bone diameter performance. 

 

Lot 

 

Media 

Deviaţia 

standard 

(SD) 

Eroarea 

standard 

(SE) 

Valoare P 

(comparativ cu 

lotul M) 

Martor 0.91763 0.04621 0.01461  

Laser  1.01225 0.03701 0.0117 0.00008 < 0,05 



Ultrasunete 1.23421 0.03912 0.01237 0.00000 < 0,05 

 

Examenul histopatologic a pus în evidenţă diferenţe marcante ale fazelor de 

vindecare osoasă ale fracturilor, după cum urmează: în cazul martorilor, la locul de 

fractură poate fi pus în evidenţă un calus fibro-cartilaginos, mai mult fibros spre faţa 

laterală a radiusului şi fibro-cartilaginos spre faţa mediană a radiusului (unde este lipit de 

ulnă). Masa de ţesut nu reuşeşte să înglobeze în totalitate capetele osoase fracturate, 

calusul format fiind mult mai mic comparativ cu diametrul osului. La animalele tratate cu 

laser se poate pune în evidenţă o proliferare de ţesut conjunctiv fibro-cartilaginos, cu 

predominarea ţesutului cartilaginos. Aceast calus nou format înglobează întreaga 

suprafaţă a capetelor de fractură. Deasemenea se poate observa formarea unei punţi fibro-

cartilaginoase între zona de fractură şi ţesutul osos compact al ulnei, precum şi o 

metaplazie osoasă directă - transformarea ţesutului conjunctiv fibros (calusul fibros) în 

ţesut osos (osteoclast activ în lacunele Howships (lacune de resorbţie); osteoblaste situate 

la liziera trabeculelor osoase. În cadrul lotul tratat cu ultrasunete se poate observa la 

nivelul fracturii un calus cartilaginos mare care înglobează în totalitate marginile de 

fractură; un alt element foarte important care se poate observa în cazul lotului tratat cu 

ultrasunete şi care lipseşte în cadrul celorlalte două loturi este prezenţa unei vascularizaţii 

bogate marcată de prezenţa de arteriole, venule şi capilare nou formate, precum şi 

metaplazia osoasă intensă, directă şi indirectă, a ţesutului cartilaginos. 

În urma studiului efectuat pe model experimental de fractură recentă, utilizând 

metodele alternative de tratament cu ultrasunete şi laser pentru accelerarea formării 

calusului osos am concluzionat faptul că terapia cu ultrasunete în parametrii aplicaţi are 

cele mai benefice efecte în formarea calusului osos nou în fracturile recente, fiind o 

metodă de recomandat în recuperarea postoperatorie a fracturilor, reducând atât perioada 

de consolidare a calusului cât şi disconfortul animalului. 

În capitolul II.5. , intitulat "Ultrasunetele în grăbirea procesului de vindecare a 

fracturilor la şobolani" a apărut datorită controverselor din literatura de specialitate 

referitoare la parametrii optimi vindecării fracturilor osoase. 

Scopul acestui capitol a fost acela de a găsi protocolul cu parametrii cu cele mai 

mari influenţe în vindecarea fracturilor recente, pentru adaptarea şi introducerea acesteuia 

în practica clinică veterinară curentă. 



Studiul s-a efectuat pe un număr de 20 de şobolani, linia wystar, în vârstă de 6 

luni, de acelaşi sex (masculi), şi greutate de aproximativ 400g, cărora li s-a indus 

chirurgical fractura radiusului drept şi care au primit, postoperator, din ziua a 7-a, 

protocoale diferite de ultrasonoterapie. 

Similar capitolului anterior, în vederea interpretării rezultatelor, animalele au fost 

sacrificate la 21 de zile postoperator pentru efectuarea examenelor necropsic şi 

histopatologic. 

În ceea ce priveşte examenul macroscopic, în cadrul lotului martor, şobolanii au 

prezentat în momentul sacrificării, capetele fracturate unite printr-un calus cu un 

diametru mai mic decât diametrul razei osoase, cu o rezistenţă scăzută şi de o consistenţă 

fibroasă. La toate celelalte loturi, respectiv la loturile tratate, indiferent de doza aplicată, 

stadiile de dezvoltare a calusului au fost mult mai avansate, diametrul calusului osos fiind 

mai mare decât cel al razei osoase, prezentând o rezistenţă crescută. Cel mai mare raport 

diametru calus/rază osoasă a fost întâlnit la lotul tratat cu ultrasunete cu parametrii 0,5 

W⁄cm², în mod continuu. 

Examenul histopatologic a pus în evidenţă în cadrul lotului martor capetele 

fracturate afrontate prin intermediul unui calus preponderent fibros, calus ce nu 

înglobează în totalitate razele osoase. Este prezentă de asemenea o metaplazie 

cartilaginoasă, dar de slabă intensitate, şi pe arii destul de mici. Animalele din lotul tratat 

cu ultrasunete la 0,1 W⁄cm² în impulsuri au prezentat capetele fracturate unite printr-un 

calus fibrocartilaginos, ce aproape atinge diametrul razei osoase fracturate. Se poate 

deasemenea observa o punte cartilaginoasă între radius şi ulnă, precum şi prezenţa, nu în 

cantitate foarte mare, de ţesut trabecular tânăr, ce indică metaplazia osoasă. În cadrul 

lotului tratat cu ultrasunete cu 0,5 W⁄cm² în impulsuri s-a observat un calus cartilaginos 

ce depăşeşte diametrul razei fracturate, înglobând în totalitate capetele fracturate. Ţesut 

fibros în cantitate mică, prezenţa metaplaziei osoase intense şi a osului trabecular tânăr. 

Lotul tratat cu 0,5 W⁄cm² în mod continuu a prezentat capete fracturate bine afrontate prin 

intermediul unui calus mare, cartilaginos şi cu o intensă metaplazie osoasă. Ţesut fibros 

rar, predominând cel cartilaginos-osos. 

Examenul histopatologic a evidenţiat clar etape mult mai avansate ale calusării la 

loturile tratate cu ultrasunete, cel mai eficient părând a fi tratamentul cu ultrasunete cu 

parametrii: intensitatea de 0,5 W⁄cm², în mod continuu. Rezultate aproximativ 



asemănătoare au fost obţinute şi cu modul în impulsuri, la aceeaşi intensitate, respectiv 

0,5 W⁄cm². Ce este surprinzător la aceste rezultate este eficienţa modului continuu. 

Majoritatea studiilor efectuate anterior de oameni de specialitate au evidenţiat mult 

eficienţa modului în impulsuri şi beneficiile mult sporite ale acestuia comparativ cu 

modul continuu. 

În urma studiului efectuat pe model experimental de fractură recentă, utilizând 

diferiţi parametri ai tratamentului cu ultrasunete pentru accelerarea formării calusului 

osos, am extras următoarele concluzii: indiferent de parametrii utilizaţi, terapia cu 

ultrasunete a demonstrat efecte benefice în grăbirea procesului de vindecare a fracturilor, 

toate aspectele monitorizate fiind semnificativ îmbunătăţite în cadrul loturilor tratate 

comparativ cu lotul martor. Totuşi, cele mai avansate etape de formare a calusului osos, 

din puct de vedere histologic, au prezentat loturile tratate cu ultrasunete cu parametrii: 

intensitatea de 0,5 W⁄cm², în mod continuu şi în impulsuri. 

În capitolul II.6. , intitulat "Discuţii generale", s-au încadrat rezultatele obţinute 

de noi în contextul literaturii de specialitate de actualitate şi s-a făcut o corelaţie între 

capitolele de cercetări proprii. 

 

V. CONCLUZII 

 

Capitolul II.7. , intitulat "Concluzii generale"  cuprinde formulările finale 

rezultate în baza evaluǎrii principalelor rezultate obţinute în cadrul acestui studiu. Cele cu 

interes ştiinţific ridicat sunt urmǎtoarele: 

� Protocolul de electroterapie cu ultrasunete la intensitatea de 0,5w/cm2, în 

impulsuri, aplicat câte 5 minute/câmp, ca metodă unică de tratament, a avut 

efecte surprinzător de benefice în vindecarea artrozei induse, atât cartilajul 

cât şi membrana sinovială fiind în stadii avansate de vindecare. 

� Protocolul terapeutic cu ultrasunete cu intensitatea de 0,5W/cm2, în 

impulsuri, câte10 minute/câmp a dus la o ameliorarea semnificativă a 

simptomelor clinice din afecţiunile inflamatorii articulare la câine, existând 

o corelaţie directă între severitatea semnelor clinice, respectiv şchiopătură, 

şi pierderea gradelor unghiului articular al extensiei, precum şi recuperarea 

posttratament a acestor grade. 



� Terapia cu ultrasunete, aplicată în parametrii corespunzători, poate înlocui 

cu succes tratamentul medicamentos atât de dăunător aplicat pe timp 

îndelungat, fără a provoca efecte secundare, şi asigurând o îmbunătăţire 

semnificativă a calităţii vieţii pacienţilor cu afecţiuni articulare cronice în 

mod special. 

� Comparativ cu terapia cu laser şi recuperarea clasică, terapia cu ultrasunete 

cu intensitatea de 0,5 W⁄cm², în impulsuri, a condus la o derulare mult mai 

rapidă a fazelor de formare a calusului osos în fracturile de radius induse 

experimental la şobolani. 

� Terapia cu ultrasunete este în curs de dezvoltare ca un tratament sigur, 

eficient şi de încredere atât pentru fracturile recente cât şi pentru fracturile 

cu vindecare întârziată sau cu lipsă de substanţă. 

 

Teza se încheie cu câteva recomandări , dintre care cele mai importante sunt: 

� Introducerea şi promovarea metodelor de electroterapie, în general, în 

practica veterinară clinică curentă pentru îmbunătăţirea protocoalelor de 

terapie a afecţiunilor aparatului locomotor la câine. 

� Introducerea şi promovarea protocolului de terapie cu ultrasunete cu 

parametrii de 0,5W/cm2, în impulsuri, ca metodă alternativă de tratament în 

amelioararea simptomatologiei afecţiunilor articulare cronice, dar şi în 

grăbirea procesului de vindecare a fracturilor la câine. 

 

 

 

 

 


