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INTRODUCERE 

 
 Onglonul este o structură extrem de importantă din corpul unui animal. Deşi 

organismul unui animal cu probleme la ongloane poate funcţiona, șansele sunt ca 

producţia și performanţele animalului să se reducă în funcţie de severitatea problemei. 

  Datorită faptului că în ultima vreme creşterea vacilor de lapte pune accent pe o 

producţie cât mai mare, vacile sunt tot mai sensibile la diferite afecţiuni. Incidenţă 

afecțiunilor podale în fermele de lapte depășește 30 %. 

 Majoritatea afecţiunilor acropodiului apar din cauza pardoselelor din beton, 

stabulaţiei permanente, lipsa padocurilor de plimbare, curăţirea defectuoasă a 

pardoselelor şi nu în ultimul rând indiferenţa patronilor, angajaţilor care nu observă 

din timp problemele sau nu îşi dau interesul. 

 Odată cu apariţia afecţiunilor veniturile fermei se diminuă și costurile de 

întreţinere cresc, ceea ce face ca ferma să fie nerentabilă din punct de vedere economic 

rezultând falimentul sau investiţii majore pentru a o putea face profitabilă din nou. 

 Dermatita digitală ocupă primele locuri în cazul afecțiunilor podale din cadrul 

unei ferme de vaci de lapte, punând dificultăți când vine vorba de profilaxie și 

tratament. 

 În lucrarea de față dorim să descriem aspectele clinice ale bolii observabile la 

inspecție cât și aspectele epidemiologice și microbiologice ale bolii. 

 Nu în ultimul rând am elaborat un protocol terapeutic aplicabil în ferme, care 

poate înlocui cu succes tratamentele descrise până acum, dar poate fi folosit și în 

cadrul fermelor organice.  
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STRUCTURA LUCRĂRII 

 
 Lucrarea de față, Studii privind aspectele clinice, epidemiologice și tratamentul 
dermatitei digitale la vacile de lapte, se întinde pe un număr de 149 pagini, cuprinde 
111 figuri și 30 de tabele. Precizez că redactarea tezei de doctorat s-a realizat în 
conformitate cu noile metodologii de redactare a tezelor de doctorat și este structurată 
în două părți.  
 Prima parte a tezei se întinde pe un număr de 35 pagini, fiind structurată pe 
două capitole. 
 Capitolul 1, intitulat Anatomia regiunii digitale , prezintă aspecte de 
morfologie generală a onglonului la bovine, fiind structurat pe două subcapitole. 
 Capitolul 2, Dermatita digitală, prezintă un scurt istoric, aspecte 
epidemiologice, etiologice, factori de risc de grup cât și individuali ai bolii. Totodată 
abordează aspectele clinice, terapeutice și profilactice ale dermatitei digitale, fiind 
structurat pe șapte subcapitole. 
 Partea a doua a tezei, este dedicată cercetărilor proprii și se întinde pe 
parcursul a 90 pagini. Pe parcursul celor 90 de pagini cercetările proprii sunt 
structurate în cinci capitole. După acestea, urmează capitolul de bibliografie, care 
cuprinde un număr de 159 titluri bibliografice. 
 Capitolul 3, Motivaţia şi obiectivele cercetării, descrie motivele care ne-au 
îndemnat sa alegem această temă cât și obiectivele principale pe care am dorit să le 
atingem la finalizarea lucrarii. 
 Capitolul 4, intitulat Aspecte clinice şi anatomopatologice privind dermatita 
digitală,  prezintă pe parcursul său, stadializarea clinică a dermatitei digitale bazată pe 
aspectul leziunii, sensibilitate la palpație și gradul șchiopăturii. Totodată descrie 
aspecte anatomopatologice și epidemiologice. 
 Material și metodă  
 Studiul s-a efectuat la ferma Action Felix din Sîntandrei, Oradea în perioada 
ianuarie 2014 – ianuarie 2016, pe un număr de 240 vaci de lapte din rasa Holstein. 
Stadializarea clinică a leziunilor s-a realizat pe baza examenului clinic al regiunii 
acropodiului, de două ori pe an, primăvara (februarie-aprilie) şi toamna (septembrie-
noiembrie), determinându-se şi incidenţa afecţiunilor podale în general şi a dermatitei 
digitale în special. Stadializarea leziunii de dermatită digitală am realizat-o în funcţie 
de aspectul macroscopic şi a fost clasificată în cinci stadii clinice evolutive. 
 Pentru descrierea aspectelor histopatologice au fost prelevate probe de la 
nivelul leziunilor de dermatită cuprinzând atat țesut sănătos cât și țesut afectat. 
 Rezultate 
 În urma investigaţiilor efectuate s-a realizat stadializarea clinică a leziunilor 
de dermatită digitală, bazată pe aspectele macroscopice, gradul șchiopăturii şi 
sensibilitatea la palpaţie astfel:  
 Stadiul D1, este specific animalelor sănătoase, nu presupune apariția 
dermatitei digitale, dermul din regiunea coronară este integru. 
 Stadiul D2, se observa un defect epitelial de până la 1 centimetru în diametru, 
bine circumscris, de formă rotundă sau ovală. 
 Stadiul D3, este prezentă o leziune ulcerativă de până la patru centimetri în 
diametru, circumscrisă, rotundă sau ovală, de culoare roşie, cu prezența unui exudat 
seros cu miros ihoros. 
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 Stadiul D4, se observă o leziune acută ulcerativă uneori flegmonoasă, de 
culoare roșie-cenușie cu un exudat sero-purulent și prezența unui miros ihoros. 
Leziunea depăşeşte 4 centimetri în diametru, se extinde deasupra călcâielor, nu este 
circumscrisă. 
 Stadiul D5, leziuni cronice (netratate) de dermatită digitală, la inspecție se 
observă proliferări epiteliale verucoase cu aspect conopidiform. La suprafață prezintă 
fire de păr lungi și groase aglutinate de un exudat sero-purulent care emană un miros 
ihoros. Dimensiunea leziunii depășește 2 centimetri în diametru, cu forme neregulate. 
 Privind rezultatele examenului anatomopatologic, probele examinate se 
caracterizează printr-o reacție fibroblastică intensă, aceasta fiind dominată de un 
număr crescut de fibroblaste tinere și mai puțin fibrocite. 
 Structura este bine vascularizată, cu predominarea vaselor de neoformație, în 
anumite zone epiteliul de suprafață este necrozat, pe alocuri chiar necrotico-purulent 
pe fond de hemoragie. 
 În unele câmpuri microscopice s-au evidențiat și colonii bacteriene în stratul 
cornos, acestea având aspect fin granular și cu tentă intens bazofilă. 
 În urma efectuări studiului pe o perioadă de doi ani s-a constatat o scădere 

notabilă a incidenţei dermatitei digitale datorită unui management mai bun în ceea ce 

priveşte depistarea, tratarea şi prevenţia dermatitei în cadrul fermei “Action Felix”, dar 

şi o mai bună instruire a personalului din cadrul fermei în ceea ce priveşte dermatita 

digitală. 

 Evoluţia favorabilă a incidenţei afecţiuni este redată în figura 1. 

 
Fig. 1.  Reprezentarea grafică a incidenţei dermatitei digitale în ani 2014 şi 2015 

 În urma evaluărilor bianuale s-a observat o scădere a gravităţii leziunilor de 

dermatită digitale întâlnite în fermă, începând cu primăvara lui 2015 stadiul D5 şi D4 

au fost observate sporadic, cel mai frecvent fiind  întâlnite  stadiile D2 şi D3. 

 Diferențele dintre cele 4 controale realizate pe parcursul celor 2 ani privind 

stadiul leziunilor pot fi observate în figura 2. 
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Fig. 2.  Distribuția numărului total de leziuni în funcție de stadiu și a perioadei de control/analizate. 

 

 Capitolul 5, Evidențierea microflorei bacteriene de la nivelul leziunilor de 
dermatită digitală și efectuarea antibiogramei, îsi propune descrierea microflorei 
bacteriene și efectuarea antibiogramelor pe culturile bacteriene obţinute din probele 
recoltate de la nivelul leziunilor de dermatită digitală utilizând antibiotice uzuale cât și 
propolis sub diferite forme și concentrații pentru a observa eficacitatea acestora 
asupra microflorei bacteriene. 
 Material și metodă 
 Studiile s-au efectuat la Disciplina de Microbiologie din cadrul Facultăţii de 
Medicină Veterinară Cluj, pe un număr de 20 probe prelevate de la vaci cu leziuni de 
dermatită digitală în diferite stadii. 
 Pentru evidențierea microflorei probele au fost însămânțate pe medii agar cu 
glucoză și agar cu sânge. După incubare s-au recoltat probe, care au fost colorate după 
tehnica gram și examinate la microscop. 
 După identificarea şi cultivarea microflorei bacteriene descrise anterior s-a 
efectuat antibiograma prin metoda difuzimetrică utilizând amoxicilină, enrofloxacină, 
gentamicină, ceftiofur, oxitetraciclină, trimethoprim, lincospectin cât si produse pe 
bază de propolis. 
 Citirea rezultatelor s-a realizat prin măsurarea diametrului zonei de inhibiţie 
(in mm) dupa 24 de ore de incubare 
 Rezultate 

Flora bacteriană întâlnită a avut un caracter plurifactorial (figura 3), aceasta 
fiind în concordanță cu rezultatele lui Cruz (2001). Acesta descrie un caracter 
multimicrobial al boli, care cuprinde și treponeme, bazat pe rezultatele examenelor 
bacteriologice, histologice și de biologie moleculară. 
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Fig. 3. Rezultatul examenelor bacteriologice și bacterioscopice 

*(+) - prezent; (-) – absent 

Eficacitatea celor șapte antibiotice testate la antibiogramă este detaliată în figura 4. 

                         
Fig. 4. Rezultate antibiograma 

*Amoxi = amoxicilină; enro = enrofloxacină; genta = gentamicină; cef= ceftiofur; oxi = oxitetraciclină; trim = 

trimetoprim; L-S = linco-spectin 

 Având în vedere rezultatele altor studii (Blowey, 1988; Brizzi, 1993; Britt, 
1996;  Shearer, 2000; Laven, 2004 și 2008) folosirea oxitetraciclinei ar fi prima opțiune 
terapeutică în tratamentul dermatitei digitale. 

În cazul produselor pe bază de propolis eficacitatea acestora este detaliată în  
figura 5. 
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Fig. 5. Eficacitatea produselor pe baza de propolis asupra bacteriilor izolate 

*Propolis 30%= tinctură de propolis 30%; U1= unguent cu propolis 1%; U2 = unguent cu propolis 
3%; U3 = unguent cu propolis 5%; Pudra = pudra cu propolis 10% ,oxid de zinc 45% și talc 45%. 

Având în vedere că nici o specie bacteriană nu este rezistentă la produsele pe bază de 
propolis acestea pot fi folosite în tratamentul dermatitei digitale cu succes. 
Capitolul 6, Aspecte privind tratamentul comparativ al dermatitei digitale cu 
oxitetraciclină 40%, pulbere cu oxid de zinc şi talc şi un tratament inovator pe bază de 
propolis şi oxid de zinc, îsi propune compararea efectelor tratamentului local, clasic, al 
dermatitei digitale (spray cu oxitetraciclină şi oxitetraciclină 40% pubere) cu cel al 
unui unguent şi pulbere pe bază de propolis şi oxid de zinc. 

Material și metodă  
 Studiile s-au efectuat la ferma Action Felix din Oradea pe un număr de 80 vaci 
împărţite în 4 loturi, câte un lot pentru fiecare tratament în parte şi anume: 

 20 de vaci au fost tratate cu oxitetraciclină 40% pulbere 
 20 de vaci au fost tratate cu pulbere cu oxid de zinc 50% şi talc 50%  
 20 de vaci tratate cu unguent pe bază de propolis 1% şi oxid de zinc 10% 
 20 de vaci tratate cu pulbere pe bază de talc 45% , oxid de zinc 45% şi propolis 

10% 
Rezultate 
Tratamentul cu oxitetraciclină 40%, în urma efectuări tratamentului cu 

oxitetraciclină 40% s-a observat o rată a vindecării de 100%, timpul de vindecare 
depinzând de stadiul leziuni astfel vacile tratate au avut un timp de vindecare cuprins 
între 6 (stadiul D2 al boli) şi 12 (stadiile D4-D5) zile de la debutul tratamentului, 
acestea fiind monitorizate zilnic, îmbunătaţirea stării de sănatate fiind evidentă pe 
parcursul tratamentului. 

Tratamentul cu pulbere cu oxid de zinc 50% şi talc 50%, Vindecarea a fost 
evidentă doar în stadiile incipiente D2 respectiv D3 (20% din cazurile tratate), iar 
restul leziunilor au prezentat semne de ameliorare, unele chiar înrăutățindu-se pe 
parcursul tratamentului, având în vedere timpul scurs de la debutul tratamentului, 
suferința animalului și pierderile suferite de către fermier s-a decis întreruperea lui și 
continuarea cu oxitetraciclină pulbere 40% până la vindecare. 

Tratamentul cu unguent pe bază de oxid de zinc 10% şi propolis 1%, s-a 
efectuat timp de 7 zile de la implementarea lui, iar rata de vindecare a fost de 35% (7 
vaci). Vindecarea s-a produs doar la cele cu leziuni în stadiile D2-D3. 
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Tratamentul cu pulbere pe bază de oxid de zinc 45% şi propolis 10%, s-a 
efectuat până la vindecare, toate vacile la care acest tratament a fost aplicat s-au 
vindecat, timpul scurs de la implementarea lui şi până la vindecare a fost cuprins între 
7 zile stadiul D2 şi 14 zile stadiul D4. 

Capitolul 7, scoate în evidență principalele concluzii: 
1. În funcție de modificările observabile clinic am clasificat pentru prima dată în țara 

dermatita digitală în cinci stadii evolutive. 

2. Îmbunătățirea conditiilor de igienă, controalele periodice, chiropodia corectivă și 

terapeutică corect efectuate, cât și monitorizarea activă a bovinelor din efectiv duc la o 

scădere semnificativă a incidenței dermatitei digitale.  

3.Treponema spp. a fost evidențiată în fiecare probă la examenul bacterioscopic și 

bacteriologic. 

4. Antibioticele folosite au avut o zonă de inhibiție cuprinsă între 6,57mm și 25,25  mm, 

iar antibioticul cu cea mai bună eficacitate asupra bacteriilor identificate a fost 

enrofloxacina. 

5. Având în vedere zonele de inhibiție și lipsa rezistenței bacteriene la produsele pe 

bază de propolis acestea pot fi folosite cu succes în tratamentul leziunilor de dermatită 

digitală.  

6. În studiul nostru s-au utilizat pentru prima dată produse pe bază de propolis (pudră, 

respectiv unguent) în tratamentul dermatitei digitale în premieră internațională. 

7. Tratamentul cu pulbere cu propolis, oxid de zinc și talc a fost eficient în 100% din 

cazuri, iar timpul mediu de vindecare a fost 10,55 zile ± 2,16. 

8. Utilizarea pudrei cu propolis poate fi o alternativă la tratamentele cu antibiotice în 

fermele de vaci de lapte care doresc să reducă cantitatea de antibiotice utilizate, dar 

poate fi utilizată și în fermele organice. 
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