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REZUMAT. Otita externă este una dintre cele mai frecvente cauze pentru care animalele 

de companie se prezintă la consultaŃie. În lucrarea de faŃă sunt revizuite unele cunoştinŃe 
privind această manifestare la câine şi pisică. Sunt trecute în revistă unele aspecte 
etiopatogenice, simptomatologia în funcŃie de factorul implicat şi posibilităŃile de diagnosticare. 
Partea de terapie cuprinde cele mai recente cunoştinŃe cu referire la modul de aplicare al 
tratamentului topic, precum şi produsele care pot fi folosite cu succes. 

 
 

Otitele reprezintă inflamaŃii ale conductului 
auricular. Ele pot afecta doar canalul vertical şi 
orizontal şi atunci este vorba despre otita externă 
sau poate fi afectată cavitatea medie a urechii 
fiind vorba despre otita medie. Cea din urmă 
apare atunci când procesul infecŃios depăşeşte 
timpanul şi interesează bula timpanică. Când 
procesul inflamator cuprinde melcul sau canalele 
semicirculare se vorbeşte despre otita internă 
(figura 1) (2, 4, 11, 12, 13). 

Otita externă este cea mai răspândită afecŃiune 
auriculară întâlnită la animalele de campanie, cu 
o incidenŃă mai mare la câine. Se consideră că 5-
20% din totalul câinilor care se prezintă la 
controlul medical şi 2-6% dintre pisici manifestă 
otita externă cel puŃin o dată în viaŃă. MulŃi 
autori consideră că otita externă este mai degrabă 
un semn clinic decât o boală primară. Aşa cum 
tusea poate fi un semn clinic al unor afecŃiuni 
cardiace, neoplaziei, pneumoniei etc., otita 
externă poate fi manifestarea mai multor 
afecŃiuni (2, 3, 4, 11, 12). 

Etiopatogenie: August (1) consideră că există 
trei categorii de factori care contribuie la 
instalarea otitei externe: predispozanŃi, principali 
şi secundari. 

Factorii predispozanŃi sunt aceia care nu produc 
boala singuri, însă fac indivizii mai susceptibili 
sau înlesnesc apariŃia unor afecŃiuni mai severe 
atunci când sunt agravaŃi de factorii principali. 

Factorii principali sunt acei factori care 
declanşează singuri boala la indivizi clinic 
sănătoşi. 

Factorii secundari decurg din cei principali sau 
sunt complicaŃii ale unor boli auriculare active şi 
care, odată grefaŃi, pot menŃine, înrăutăŃi sau 
împiedica vindecarea, chiar dacă a fost înlăturată 
cauza primară. 

În tabelul 1 sunt prezentate cele trei categorii de 
factori. 

InflamaŃia puternică sau recidivantă poate produce 
prejudicii importante şi extinse ale epiteliului 
conductului auditiv extern (CAE) soldate cu 
dereglarea migraŃiei epiteliale normale. Astfel, în 
loc să se deplaseze centripet si să fie eliminate, 
cheratinocitele descuamate rămân şi se afundă în 
lumenul conductului auditiv. De multe ori, chiar 
după tratamente adecvate, se constată eşecul 
igienizării şi vindecării normale. Debriurile care 
conŃin cheratină, cerumen, fire de păr, paraziŃi sau 
alte materiale aglutinate se acumulează pe 
planşeul conductului orizontal şi formează 
ceruminolitul. Acesta, împreună cu debriurile 
difuze, determină obstrucŃia conductului auditiv 
şi, de asemenea, se constituie ca substrat pentru 
unele bacterii sau levuri. Alte modificări care 
influenŃează evoluŃia otitei externe, cum ar fi 
stenozele, fibrozările sau calcificarea, pot induce 
modificări ireversibile ale conductului auditiv, 
care permanentizează manifestarea clinică în 
absenŃa oricărui factor principal (2). 

Dintre principalele stări care conduc la 
acumularea excesivă de cerumen în CAE sunt 
amintite: reacŃiile de hipersensibilizare, defectele 
de cheratinizare, hipotiroidismul, dezechilibrele 
hormonale sexuale şi acarianul Otodectes 
cynotis. 
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Tabel 1 
Factorii implicaŃi în apariŃia otitei externe (după Campbell, 2004). 

 
Factori predispozanŃi Factori principali Factori secundari 

ConformaŃia: 
• conducte stenotice 
• pavilion pendulat 
• păr în exces 

Creşterea umezelii 
• înotul 
• spălatul 

Tratamente inadecvate 
• iritante 
• smulgerea agresivă a părului 
• traumatisme produse cu 

tampoanele de vată 
Imunosupresia 

• datorită unor boli 
sistemice sau terapeutic 

ParaziŃi 
Corpi stăini 
Tulburări de cheratinizare 
Hipersensibilitate 
Endocrinopatii 
Boli cutanate imunomediate 
Neoplazii 
Traumatisme 
Viroze 

Bacterii 
Levuri 
Modificări patologice progresive 

• imposibilitatea migraŃiei 
epiteliale 

• edemul 
• hiperplazia glandulară 
• cutarea  
• stenozele 
• fibroza 
• osificarea 
• otita medie 

  

 
 
 

Figura 1 
Reprezentarea celor trei tipuri de otite (15) 
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În cazul indivizilor atopici, între 40 şi 80% dintre 
aceştia manifestă otita externă, iar la 3-5% dintre 
aceste animalele este singurul semn clinic. 
Mecanismul producerii acesteia nu este pe deplin 
elucidat, însă implică atât predispoziŃia genetică 
cât şi factorii de mediu care induc un răspuns 
imun impropriu la alergeni ai mediului care, 
obişnuit, sunt inofensivi. În aceste condiŃii, 
primele modificări patologice ale CAE includ 
alterarea funcŃiei de barieră a epidermului, 
modificarea compoziŃiei cerumenului şi 
îngustarea lumenului conductului auditiv ca 
urmare a edemului dermic şi a hiperplaziei 
glandulare (2, 3, 4, 11, 12). 

Pierderea funcŃiei de barieră sporeşte penetrarea 
antigenelor bacteriene şi a exotoxinelor, cu 
exacerbarea reacŃiei inflamatorii locale, în timp 
ce îngustarea canalului şi ocluzia produsă de 
debriurile ceruminoase favorizează dezvoltarea 
excesivă a microorganismelor. Acest cerc vicios 
amplifică atât atopia cât şi infecŃiile secundare, 
ceea ce duce la agravarea otitei externe. 

Uneori, stimularea alergenică cronică, agresiunea 
bacteriană şi a levurilor pot determina modificări 
proliferative severe, fibroză şi osificare. În cazul 
ultimei, lumenul CAE va fi stenozat definitiv (2, 4). 

Alte reacŃii de hipersensibilizare care se soldează 
cu apariŃia otitei externe sunt: alergiile 
alimentare şi alergiile de contact. În primul caz 
otita externă apare la aproximativ 80% din câinii 
afectaŃi, iar în cel de-al doilea este întâlnită mai 
rar, mai ales în urma aplicării topice a unor 
substanŃe medicamentoase (neomicină, 
anestezice, insecticide etc.) (2, 11, 12). 

Bacteriile acŃionează ca factori secundari şi, mai 
rar, ca factori principali. Obişnuit, bacteriile sunt 
prezente în CAE, dar în număr mic. Factorii 
principali produc tulburări ale mediului intern, 
favorizând dezvoltarea excesivă a florei existente 
sau colonizarea de către microorganismele 
oportuniste. După invadarea CAE, bacteriile şi 
produşii acestora contribuie la permanentizarea 
procesului inflamator fie prin exacerbarea bolii 
primare, fie prin menŃinerea semnelor clinice, 
chiar dacă a fost rezolvată cauza principală. Dacă 
se tratează doar infecŃia bacteriană recidiva este 
aproape sigură. Mai mult, dacă accentul este pus 
doar pe cauza primară, neglijând componenta 
bacteriană, tratamentul va fi sortit eşecului. 
InfecŃiile mixte sunt posibile (2, 7, 11, 12, 13). 

În tabelul 2 sunt prezentate principalele 
specii bacteriene implicate în producerea 
otitelor (externă şi medie). 

Dintre levurile care contribuie la apariŃia 
otitei externe, Malassezia pachydermatis are 
rolul cel mai important. Ea este un rezident 
banal al CAE, iar acŃiunea sa patogenă este 
similară celei bacteriene. Astfel, consecutiv 
unei boli primare, se produce alterarea 
microclimatului din interiorul CAE care va 
permite iniŃial colonizarea şi apoi explozia 
populaŃională a levurii. Odată stabilită, 
Malassezia stimulează răspunsul inflamator 
care înrăutăŃeşte şi permanentizează evoluŃia 
clinică. La cazurile cu otită externă cronică 
prezenŃa levurii a fost semnalată la 65-80% 
dintre indivizi (3, 7, 8, 9, 12, 13). 

 
 
 

Tabel 2 
Specii de bacterii izolate în otitele externă şi medie (după Campbell, 2004) 

 

Izolat 
În CAE  

normal (%) 
În otita  

externă (%) 
În otita 

 medie (%) 
Staphylococcus spp. 15-48 30-80 37-54 
Pseudomonas spp. 2-4 4-35 35-37 
Streptococcus spp. Nu s-a raportat 4-30 18-26 
Proteus spp. 0-2 4-21 13-17 
Escherichia coli Nu s-a raportat 3-14 5-9 
Corynebacterium spp. Nu s-a raportat 1-4 2-13 
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Semnele clinice: sunt diferite de la individ la 
individ, în funcŃie de factorii care acŃionează 
asupra fiecărui caz în parte. Clinicianul trebuie să 
aibă în vedere mai multe aspecte: 

• otita externă unilaterală acută apare mai 
ales la câine şi se datorează prezenŃei 
unui corp străin; 

• otita externă unilaterală cronică apare 
mai des la pisică, fiind asociată 
neoplaziei sau apariŃiei polipilor, în timp 
ce otita externă bilaterală are natură 
otodectică; 

• otita externă bilaterală recidivantă la 
câine sugerează o reacŃie de 
hipersensibilizare (atopie, alergie 
alimentară sau alergie de contact); 

• otita externă cronică determină o 
schimbare cantitativă (mai multe 
bacterii) şi calitativă (iniŃial mai multe 
gram pozitive, apoi mai multe gram 
negative) a florei bacteriene; 

• ulceraŃiile eritematoase ale CAE 
presupun infecŃii cu bacterii gram 
negative; 

• prezenŃa pustulelor pe faŃa internă a 
pavilionului auricular (pina) este rară, 
însă este asociată, de obicei, 
pemfigusului foliaceu şi mai rar 
piodermitei superficiale (3, 7, 8, 13). 

a) În cazul corpilor străini, reprezentaŃi mai ales 
de ariste, examenul otoscopic pune rapid în 
evidenŃă prezenŃa acestora; înainte de examinare 
se recomandă curăŃarea CAE (3). 

b) Dacă în CAE se localizează Staphylococcus 
spp., Streptococcus spp. sau Proteus spp. 
exsudatul are o culoare gălbuie la început, iar pe 
măsură ce procesul infecŃios avansează, secreŃia 
divine închisă la culoare şi solidifică (7). 

c) Atunci când CAE este puternic inflamat, 
Pseudomonas spp. este frecvent implicată. Se 
constată eroziuni şi ulceraŃii însoŃite de cantităŃi 
apreciabile de exsudat galben-deschis. De obicei 
este implicată în cazurile cronice (3, 4). 

d) PrezenŃa levurilor, mai ales Malassezia spp., 
determină apariŃia unei secreŃii vâscoase brun-
ciocolatii. La pisică, prezenŃa levurii se traduce 
printr-o otită externă cronică pruriginoasă 
însoŃită de o secreŃie puŃin abundentă (11). 

e) InfestaŃiile cu Otodectes cynotis se 
caracterizează printr-un exces de secreŃie 
ceruminoasă uscată, brun închisă şi un proces 
inflamator variabil ca intensitate. La examenul 
otoscopic sau la examinarea raclatului CAE se 
pun în evidenŃă acarienii. O altă cauză (mai rară) 
a otitei externe este reprezentată de 
otodemodicoză (1, 11, 12, 13). 

f) Unele dintre cele mai frecvente cauze ale otitei 
externe sunt reprezentate de stările de 
hipersensibilizare. În fazele incipiente se constată 
eritem însoŃit de licherificarea porŃiunii concave 
a pavilionului şi a conductului auditiv vertical. 
De cele mai multe ori conductul orizontal nu este 
modificat în această fază. Numeroase cazuri de 
atopie sau alergie alimentară se manifestă printr-
o otită externă bilaterală şi prurit facial, 
abdominal ventral şi al membrelor, însă unele 
cazuri se exprimă doar prin otita externă (figura 
3) (1, 2, 11, 12). 

g) Bolile autoimune se manifestă prin apariŃia de 
pustule şi cruste pe pavilion şi epiteliul otic. Una 
dintre aceste entităŃi este pemfigusul foliaceu. 
Dacă leziunile sunt mai profunde, cu apariŃia de 
ulceraŃii ale CAE poate fi vorba despre un 
pemfigus vulgar sau pemfigoid bulos (1, 3, 13). 

f) Defectele de cheratinizare sunt frecvent 
asociate otitei externe cronice. Unele rase (cum 
este Cockerul spaniel) sunt predispuse atât la 
otita externă cât şi la defectele idiopatice de 
cheratinizare, datorate, probabil, conformaŃiei şi 
hirsutismului CAE (3, 10, 11). 

Indiferent de cauzele care produc otita externă, 
modificările cronice ale CAE se traduc prin 
hiperplazia glandelor apocrine, îngroşarea 
epiteliului otic, îngustarea lumenului CAE şi 
modificarea microclimatului intern în sensul 
creşterii umidităŃii. Se produce macerarea 
debriurilor aflate la suprafaŃă, ceea ce constituie 
un mediu propice multiplicării bacteriene, iar 
procesul inflamator este întreŃinut. 
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Se mai constată durere în regiunea auriculară, 
animalul scutură frecvent capul, iar mirosul 
secreŃilor este respingător. Datorită pruritului, în 
urma gratajului, pot apărea hematoame 
retroauriculare de dimensiuni variabile. 

În cazurile grave, cu evoluŃie de lungă durată, se 
poate produce osificarea CAE. 

Diagnostic: la fel ca în alte afecŃiuni 
dermatologice, anamneza şi examinarea clinică 
sunt indispensabile. 

În plus, se poate recurge la otoscopie, prin care 
se pot examina: integritatea timpanului şi a CAE, 
prezenŃa şi tipul exsudatului şi prezenŃa corpilor 
străini sau a acarienilor cu localizare otică. 

Dacă otita este unilaterală, se va examina iniŃial 
urechea sănătoasă, prevenindu-se astfel 
extinderea infecŃiei. 

Uneori CAE este dureros, inflamat sau plin cu 
exsudat împiedicând examinarea otoscopică. 

În aceste situaŃii pot exista două alternative : 

a) animalul va fi sedat  sau anesteziat sau b) se 
va recurge la un tratament preliminar, iar 
urechile vor fi examinate după câteva zile. 

Foarte important este examenul citologic al 
exsudatului sau al debriurilor CAE. Frotiurile por 
fi colorate prin metoda Gram sau Wright 
modificată (Diff-Quick). PrezenŃa cocilor 
semnifică infecŃia cu Staphylococcus spp. Sau 
Streptococcus spp., în timp ce bastonaşele Gram 
negative pot aparŃine genurilor Pseudomonas sau 
Proteus (3, 11, 12, 13). De asemenea, pot fi 
evidenŃiate formaŃiuni de forma unei alune sau 
ghinde care corespund genului Malassezia 
(figura 2). 

 

  
 

Figura 2 
Malassezia spp. în frotiu efectuat din reclatul otic, colorat cu albastru de metilen. 

Ob x 40 (original) 
 

  
 

Figura 3 
Otită externă la un Ciobănesc german de 3 ani cu atopie. 

Stânga – înainte de tratament; dreapta – după tratament (original). 
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Se poate recurge şi la efectuarea raclatului otic, 
materialul recoltat fiind examinat la lupă sau 
microscop după o prealabilă clarificare cu 
lactofenol sau ulei mineral. Astfel, se pun în 
evidenŃă ouăle, larvele sau stadiile adulte ale 
unor ectoparaziŃi. 

Mai mult, probe de exsudat otic pot face obiectul 
însămânŃării pe medii selective de cultură sau pot 
fi trimise pentru antibiogramă, mai ales în cazul 
infecŃiei cu Psedomonas. 

Pentru a diferenŃia un proces neoplazic de un 
fenomen proliferativ se vor efectua biopsii. 

În figurile 4 şi 5 sunt prezentate abordările 
diagnostice pentru cazurile acute (când animalul 
se prezintă medicului pentru prima dată) şi cele 
cronice (când animalele nu răspund tratamentului 
sau când apar recidive). 

Tratament:  în funcŃie de factorii implicaŃi în 
apariŃia otitei externe şi de gravitatea evoluŃiei 
acesteia tratamentul poate fi efectuat la clinică de 
către personal specializat sau poate fi administrat 
la domiciliu, de către proprietar. 

În clinica veterinară specialistul se va asigura de 
faptul că în CAE nu mai există exsudat şi nici 
debriuri înainte de aplicarea tratamentului topic. 
Pentru aceasta se recurge la curăŃarea CAE. Dacă 
secreŃiile sunt reduse şi conductul accesibil nu 
este nevoie de sedare, însă în cazurile cu secreŃii 
abundente sedarea sau tranchilizarea sunt 
necesare pentru o igienizare minuŃioasă a 
conductului şi o mai bună vizualizare a 
timpanului (3, 4, 14). 

Pentru CAE se foloseşte ser fiziologic călduŃ, dar 
sunt recomandate şi soluŃii comerciale care au în 
compoziŃie: propilen-glicol, acid malic, acid 
benzoic şi acid salicilic, fără a fi ototoxice (6). 

Dacă după spălare animalul înghite, se îneacă sau 
tuşeşte înseamnă că timpanul este perforat sau 
rupt. Se recomandă ca, în aceste cazuri, după 
utilizarea soluŃiilor amintite anterior, urechea 

medie să fie spălată cu ser fiziologic. Nu există o 
soluŃie de curăŃare perfectă, care să nu producă 
injurii în urechea medie. Chiar şi apa poate duce 
la pierderea funcŃiei cochleare şi/sau vestibulare 
(2, 14). 

După introducerea soluŃiilor de curăŃare în CAE 
se execută mişcări de masare timp de 1-2 minute 
pentru a favoriza dizolvarea debriurilor. Excesul 
va fi eliminat prin utilizarea tampoanelor de vată. 
Apoi, conductul se clăteşte obligatoriu de 2-3 ori 
cu apă călduŃă, altfel existând riscul producerii 
de iritaŃii ale epiteliului CAE, după care apa va fi 
aspirată. 

În cazul în care veterinarul consideră că procesul 
inflamator nu este grav, poate recomanda 
proprietarului efectuarea igienizării periodice a 
CAE la domiciliu. Intervalul dintre igienizări 
este foarte variabil: se poate face zilnic, de două 
ori pe săptămână, săptămânal sau la intervale mai 
lungi, în funcŃie de cât de repede se acumulează 
exsudatul sau cerumenul în conduct. De obicei se 
folosesc produse care au în compoziŃie DSS 
(dioctil sodium sulfosuccinate), hexametil-
etracosan sau sqalen (agent de înmuiere a 
chitinei), cum ar fi: Epiotic, Leo Ear Cleaner, 
Otic Blue, Wax-O-Sol, Seb-O-Sol, Cerumene, 
Cerumenex, Aurotex, Aurocleans, Cerusol, 
Clear-X, Surfac, Alocetic, MalAcetic Ear 
Cleaner, Oti-Cleans, Oticalm, Otodex (2, 4). 

Un produs de igienizare a CAE trebuie să aibă 
următoarele caracteristici: 
- ceruminolitic eficient; 
- să nu irite epiteliul CAE şi al urechii 

mijlocii; 
- să nu fie toxic; 
- să nu lase reziduuri; 
- să lase conductul auditiv uscat; 
- să fie bacteriostatic sau bactericid; 
- să acŃioneze sinergic sau să nu fie 

antagonist cu alte medicamente utilizate în 
terapia otică; 
- să fie ieftin. 
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Figura 4. Schema de diagnostic în otita externă acută (după Hill, 2002). 
 
 

Figura 4 

1. Examen otoscopic 

Corpi străini vizibili? 
Îndepărtarea lor 

Acarieni otici? Tratament cu substanŃe 
antiparazitare sub formă 

de picături otice 

Tumori? Biopsie şi/sau tratament 
chirurgical 

Timpanul rupt sau absent Se urmează paşii de la 
otita recidivantă 

2. Examen citologic 

Coci ± celule inflamatorii 
Tratament topic cu 

picături otice 
antibacteriene şi un 
produs de igienizare 

Malassezia ± celule 
inflamatorii 

Tratament topic cu 
picături otice antifungice 
şi un produs de igienizare 

Bastonaşe ± celule 
inflamatorii 

 

Cultură bacteriană, 
antibiogramă şi tratament 

corespunzător 

3. Eliminarea cauzelor 
primare pe baza 
semnelor clinice 

Teste specifice fiecărei 
boli 

 

Nu 

Da 

 
Nu 

Da 

Nu 

Da 

Nu 

Da 
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Figura 5. Schema de diagnostic în otita externă cronică, recidivantă  
(după Hill, 2002). 

 
Figura 5 

 
 
 
 

1.Eliminarea cauzelor 
principale 

Efectuarea unor teste specifice pe baza 
anamnezei şi a semnelor clinice 

2. Sunt prezenŃi factori 
predispozanŃi 

Se mizează pe: 
- îndepărtarea regulată a firelor de păr; 
- prevenirea îmbăierilor; 
- rezecŃia peretelui lateral 

3. Se palpează conductul 
auditiv: se simte osificarea? 

Conductul auditiv osificat 
- confirmare radiologică; 
- este necesară ablaŃia CAE 

4. Examen citologic: 
sunt prezente bacterii sau levuri ± 

celule inflamatorii 

Se recoltează probă prin tamponare, se 
face însămânŃare şi antibiogramă, atât 

pentru substanŃele cu aplicare topică cât 
şi pentru cele cu activitate sistemică 

- alegerea corectă a substanŃei 

5. Examen otoscopic 

CAE este plin cu exsudat 
şi debriuri? 

Se curăŃă CAE cu atenŃie, după sedare 
sau anesteziere; 

- se spală cu substanŃe ceruminolitice şi 
ser fiziologic 

Peretele intern al CAE este 
îngroşat? 

Poate fi edem, hiperplazie sau fibroză 
- se administrează prednisolon cu 
acŃiune sistemică pentru a reduce 
inflamaŃia 
 

Timpanul este normal şi 
intact? 

 

Otita medie prezentă 
 

Se face radiografia bulei timpanice: 
- Modificări osoase – ablaŃia CAE şi 
osteotomia bulei; 
- Fără modificări osoase – se face 
tratament medicamentos (spălături otice 
intensive, substanŃe antimicrobiene 
topice şi sistemice) 

Da 

Da 

Da 

În acelaşi timp 

Tratament ca mai sus 

 
  Nu 

Da 

Da 

Da 
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Dacă manevrele de igienizare a CAE efectuate în 
timpul sedării sunt brutale, pot duce la apariŃia 
complicaŃiilor cum ar fi:  

- ruptura timpanului şi producerea otitei 
medii; 

- durere excesivă; 

- sindrom Horner (mai ales la pisici); 

- sindrom vestibular; 

- surditate; 

- otită internă bacteriană prin afectarea 
ferestrei ovale sau rotunde; 

- pneumonie iatrogeră; 

- abraziune, ulceraŃie sau infecŃie iatrogeră 
corneană. 

Tratamentul topic antibacterian se adresează 
infecŃiilor produse mai ales de stafilococi, prin 
folosirea uneia din următoarele substanŃe: 
gentamicină, neomicină, cloramfenicol, acid 
fusidic. În cazul implicării streptococilor se vor 
folosi produse care conŃin peniciline. 

Dacă infecŃia este produsă de bacili Gram 
negativi (ex. Pseudomonas spp.) se va alege una 
dintre substanŃele următoare, în funcŃie de 
rezultatul antibiogramei: acid acetic (prezent în 
produsele Oti Cleans sau Dermisol Multicleanse 
Solution), gentamicină, polimixină B, amikacină, 
enrofloxacină, ticarcilină (2, 3, 10, 14). 

Dacă timpanul este perforat sau rupt nu se vor 
folosi gentamicina, neomicina, polimixina B, 
cloramfenicolul  şi amikacina, deoarece au efect 
ototoxic. 

AplicaŃiile topice antifungice se bazează pe 
utilizarea unei dintre substanŃele următoare: 
thiabendazol, nistatină, clotrimazol, miconazol, 
cuprimixină, amfotericină B. 

Produsele antiinflamatorii care pot fi folosite în 
tratamentul topic al otitei externe conŃin 
glucocorticoizi. Aceştia reduc pruritul, 
inflamaŃia, exsudaŃia şi proliferarea. Nu se 
recomandă utilizarea îndelungată a acestor 
produse, deoarece absorbŃia sistemică a 
glucocorticoizilor poate produce creşterea 
nivelului enzimelor hepatice şi suprimarea axei 
hipofizo – suprarenaliene. Se pot administra 3-5 

picături în urechea afectată de două ori pe zi timp 
de 7 zile, din substanŃele următoare: 
hidrocortizon, prednison, dexametazonă, 
triamcinolon, betametazonă, fluocinolon. Cu 
acŃiune sistemică se pot administra prednisolon 
(0,1 – 0,2 mg/kg, de două ori pe zi, per os) şi 
metilprednisolon (0.05 – 0,1 mg/kg de două ori 
pe zi, per os), nu mai mult de 14 zile (2, 3, 10, 
12, 14). 

Produsele antiparazitare se administrează în 
doză de 4-5 picături zilnic, timp de 7 zile, cu 
pauză 7 zile, după care se repetă încă o 
săptămână. Se recomandă şi tratarea animalelor 
clinic sănătoase, care pot fi purtătoare. Deoarece 
Otodectes cynotis poate fi întâlnit şi pe corp se 
poate face un tratament general (îmbăiere, 
pulverizare, aspersare) cu piretrine, piretrinoide 
sau organofosforice, iar cu acŃiune sistemică se 
pot administra avermectine (ivermectin, 
selamectin spot-on) sau milbemicine. Aceste 
substanŃe sunt disponibile în produsele: Auroto, 
GAC, Otodex, Oterna, Oticare, Otomite, 
Canaural, Canex, Cerumite, Aurimite, 
Eradimite, Mitox, Mita-Clear, Nolvamite, 
Stronghold, Revolution. Ivermectina nu se 
administrează la Collie, Shelty sau metişii 
acestor rase (2, 3, 6, 12, 14). 

În tabelul 3 sunt inventariate produsele cu 
aplicaŃie otică cel mai frecvent utilizate în 
practică. 

Atunci când tratamentul medicamentos nu dă 
rezultate şi recidivele sunt frecvente sau în cazul 
unor procese neoplazice şi/sau proliferative 
tratamentul chirurgical rămâne singura 
alternativă. Se poate practica rezecŃia peretelui 
lateral, oblaŃia conductului vertical sau ablaŃia 
totală a CAE şi osteotomia bulei timpanice. 

Există chiar şi remedii naturiste folosite pentru 
igienizarea CAE (infuzia de gălbenele la care se 
adaugă sare de mare), pentru reducerea 
procesului inflamator (uleiul de gălbenele instilat 
două picături în fiecare ureche) sau pentru 
îndepărtarea acarienilor otici (infuzie de Rumex 
crispus – ştevie galbenă – instilaŃie cu două 
picături la trei zile interval). Rezultate bune în 
durerile otice se obŃin şi cu remedii homeopate 
de tipul comprimatelor de Pulsatilla, iar în cazul 
pruritului otic se pot folosi comprimate zdrobite 
de Sepia officinalis (5).  
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Tabel 3 
Câteva dintre produsele comerciale cu aplicaŃie topică otică utilizate mai frecvent 

în tratamentul otitei externe (după Hill, 2002) 
 

Denumire CompoziŃie 
Auroto® Neomicină, Thiabendazol, Ametocaină 
Betsolan® picături pentru ochi şi 
urechi 

Neomicină, Betametazonă 

Canaural® Framicetină, Nistatină, Prednisolon, Fusidat de 
dietanolamină 

Canesten® Clotrimazol 
Conofite® Miconazol 
Forte topical® Penicilină, Polimixină B, Hidrocortizon 
GAC® Neomicină, Ametocaină, Permetrin,  
Gentocin otic® Gentamicină, Betametazonă 
Liquiclor® Cloramfenicol, Tetracaină, Prednisolon 
Otomax® Gentamicină, Clotrimazol, Betametazonă 
Oterna® Neomicină, Monosulfiram, Betametozonă 
Panalog® Neomicină, Tiostreptonă, Triamcinolon 
Pimavecort® Neomicină, Natamicină, Hidrocortizon 
Surolan® Polimixină B, Miconazol, Prednisolon 
Topagen® Gentamicină, Betametazonă 
Tresaderm® Neomicină, Thiabendazol, Dexametazonă 
Tritop® Neomicină, Tetracaină, Isoflupredon 

 

 

 

 
SUMMARY 

Considerations  on  the  external  otitis  
in  dog  and  cat 

Otitis externa is one of the most frequently 
causes for which the companion animals are 
submitted to examination. This paper 
reviews some of the knowledge concerning 
this clinical expression in dog and cat. There 
are reviewed some etio-pathogenical 
aspects, the symptoms depending on the 
involved factors and the diagnostic 
opportunities, respectively. The part of 
therapy contains the most recently 
knowledge concerning the way of topic 
administration as well as the products which 
can be successfully use. 
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