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Obiectivele disciplinei (curs și aplicații)
În cadrul cursului se urmăreşte însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor privind patologia
animalelor de ferma, conceptul de boala, a notiunilor de morfopatologie, semiologie,
bacteriologie, virusologie si parazitologie. De asemenea studentii vor putea evalua boala
urmarind pasii caracteristici: simptom, sindrom, diagnostic, prognostic si tratament. Se vor
prezenta bolile infectioase, parazitare si de metabolism la rumegatoare, suine, cabaline, pasari,
precum si a principalelor zoonoze trasmise de carnivore si capuse.
La lucrările practice se urmăreşte familiarizarea studenţilor cu tehnicile de contentie a
animalelor, de examinare clinica a acestora, precum si a metodelor de diagnostic si tratament.
Studentii vor vizita ferme de animale si fabrici de nutreturi combinate urmarind măsurile de
biosecuritate și management aplicate în aceste unitati.
Conținutul disciplinei (programa analitică)
Curs (Capitole/subcapitole)
1. Noţiuni introductive privind patologia animalelor de fermă
Obiectul disciplinei. Conceptul de boală. Evoluţia bolilor. Noţiuni de semiologie. Simptomul.
Sindromul. Diagnosticul. Prognosticul. Tratament.
2. Noţiuni generale de morfopatologie. Noţiuni generale de imunologie. Imunitatea naturală.
Imunitatea dobândită.
3. Clasificarea bolilor. Boli infectioase – noțiuni de bacteriologie și virusologie generală.
Boli parazitare - noțiuni generale.
4. Boli micotice și micotoxicologice – Definiție și clasificarea fungilor.
Boli de nutriţie şi metabolism. Definiție și clasificare. Boli medicale definiție și clasificare.
Intoxicațiile – definiție și clasificare.
5. Vectori și boli vectoriale: noțiuni generale.
6. Boli infecțioase specifice bovinelor (bacteriene și virale): leptospiroze, antrax, tuberculoza,
bruceloza, boala limbii albastre. Boli parazitare ale bovinelor: giardioza și criptosporidioza,
cisticercoza,fascioloza și scabii.
Boli de nutriţie şi metabolism specifice bovinelor: rahitism, cetoza, oteomalacia, sindromul de
pica, tetania de nutritie, micotoxicoze, intoxicatia cu uree.
7. Boli infecțioase specifice suinelor (bacteriene și virale): rujet, pasteureloza, colibaciloza, gripa
porcină. Boli parazitare ale suinelor : trichineloza, sarcocistoza, cisticercoza, metastrongiloza,
ascaridoza.
Boli de nutriţie şi metabolism specifice suinelor : intoxicatia cu sare, rahitism, osteomalacia,
micotoxicoze.

8. Boli infecțioase specifice cabalinelor (bacteriene și virale): West Nile, gripa ecvină,
parainfluența ecvină, tetanos,botulism. Boli parazitare ale cabalinelor : gastrofiloză,
strongiloidoze, oxiuroza. Boli de nutriţie şi metabolism specifice cabalinelor : sindromul de
colici, micotoxicoze, furbura.
9. Boli infecțioase specifice păsărilor (bacteriene și virale): pseudopesta aviară,
campylobacterioza, micoplasmoze, salmoneloza, gripa aviară, boala lui Marek. Boli parazitare
ale păsărilor: coccidioze, singamoza, ascaridoza. Boli de nutriţie şi metabolism specifice
păsărilor: rahitism, peroza, sindromul de pica, intoxicația cu sare.
10. Boli transmise de carnivore, rozatoare și căpușe: rabia, echinococoza, toxoplasmoza,
ancilostomoza, toxocaroza, filarioza, leptospiroza, bartoneloza, anaplasmoza, babesioza,
borelioza.
Lucrări practice
1.Măsuri de protecţie a muncii. Ord. 19/1972. Abordarea şi contenţia animalelor de examinat.
Noţiuni introductive privind examenul clinic. Metode generale de examinare.
2. Măsuri de biosecuritate și management aplicate în fermele de animale.
3. Metode de diagnostic clinic și paraclinic al bolilor la animale. Recoltarea, ambalarea şi
expedierea produselor patologice în vederea efectuării diagnosticului paraclinic. Modul de
administrare al medicamentelor.
4. Diagnosticul clinic al bolilor infecțioase, parazitare, de nutritie și metabolism ale
rumegătoare.
5. Diagnosticul clinic al bolilor infecțioase, parazitare, de nutritie și metabolism ale cabalinelor.
6. Diagnosticul clinic al bolilor infecțioase, parazitare, de nutritie și metabolism ale porcinelor.
7. Diagnosticul clinic al bolilor infecțioase, parazitare, de nutritie și metabolism ale păsărilor.
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