OBSERVATU ASUPRA UNOR CAZURI DE INTOXICATIE
CU FIN DE GALEGA OFFICINALIS LA OVINE .• ) .
Dr. G. TUDOR. Chimist ELENA ANTON
Dr. med. vet. I. ZANOGEANU
Necercetată ca plantă toxică în ţara noastră pînă în 1963, Galega
officinalis este prezentată sub acest aspect de către M. Râpeanu, care
în acel an face şi primele observaţii clinice şi morfopatologice asupra
intoxioaţiei cu această plantă la ovine (2). Imbolnăvirea în cazurile descrise s-a produs p!I"in consumarea finului şi silozului conţinînd Galega
officinalis. Toate părţile plantei sînt toxice în orice stadiu de vegetaţie
şi sub orice formă de conservaire (3).
Incercările autorului (2) de reproducere a bolii pe iepuri de experienţă nu au reuşit, animalele refuzînd să consume planta sub formă de
fin saiu siloz chiair după un regim de înfometare de 48 ore. Rezultatul
prr-obelor bioJogice cu extracte pe animale de laborator a fost de asemenea negativ.
In 1966 I. Predoiu semnalează şi descrie în Oltenia un caz de
intoxicaţie la ovine cu acee<l.'1i plantă şi tot sub formă de fin (1).
Se consideră că irngerairea plantei Galega officinalis în doze mici şi
repetate, sau vindecarea în urma unei intoxicaţii cu această plantă ar
crea Ja ovine o sta.re de re~istenţă, o „imunitate" similară cu cea din
intoxicaţia cu ricin (1, 3).
Literatura noastră de specialitate nu cuprinde alte observaţii toxicologLce în legătură ou Galeg1a officinalis.
Intoxicaţia ou această plantă nu a fost semnalată pînă acum în
Dobrogea, ceea ce nu exclude posibilitatea de a fi existat. Intrucît GaJega
officinalis, care local este cunoscută sub numele de coroclac, dovedeşte
o largă răspî1ndire, cu deosebÎil'e pe terea1!Urile umede şi pentru că există
în rlndul crescătorilor de oi părerea nefondată că, coroclacul nu ar fi

•i

Prezentată în şedinţa de comunicări a

Sanitar Veterinar

Judeţean

„Cercului Ştiinţific al Laboratorului
Tulcea" din 5.VIl.1970.

715

toxic, am considerat util să prezentăm unele observaţii şi aspecte noi asupra a 2 cazuri de intoxicaţie cu Galega officinalis întîlinte de noi în judeţul
Tulcea şi soldate cu pierderi mari, subliniindu-se astfel încă o dată importanţa toxicologică a acestei plante foarte periculoase pentru ovine.
CERCET:-\RIPROPRII
Observaţiile noastre se referă la 2 cazuri de intoxicaţie cu Galega
officinalis apărute în 2 localităţi diferite : Turcoaia, situată pe malul drept
al Dunării în amonte de Măcin şi Nufărul, pe malul drept al Braţului
Sf. Gheorghe în a\'al de Tulcea.
In ambele localităţi, cooperativele agricole respective, pentru a-şi
completa deficitul de furaje grosiere, au recoltat o cantitate apreciabilă
de fin de· balt<l, pe care l-au depozitat în foarte bune condiţii, finul
păstrîndu-~i nealtPrate toate calităţile sale organoleptice.
In prima unitate, pe data de 5 martie 1968, un cîrd de 360 oi mame,
din care aproximativ 50 % erau gcstante, iar restul în lactaţie, a fost
hrănit la tainul de seară şi pentru prima oară cu fin de baltă. In a doua
u~itate, în ziua de 29 ianuarie 1970. tot la tainul de seară şi tot pentru
pnma dată s-au furajat cu fin de baltă 3 cîrduri de oi de cite 345 capete,
din care numai 7 °;, erau fătate, restul gestante.
In ambck unităţi, a doua zi dimineaţa, după 15-20 ore de la consumarea finului au apărut îmbolnăviri cu semne evidente de intoxicaţie
în toate cîrdurile de oi furajate în ajun cu fin de baH;;, L ..... .__, Ju._tJă cum
s-a stabilit ]a and1eta epizootologică, conţinea o cantitate importantă de
Galega officinalis şi a cărei sămînţă în cea mai mare parte nu era scuturată.

Manifestările clinice observate de noi şi de către personalul sanitar-veterinar local
se traduc printr-un debut brusc cu tulburări locomotorii, tahicardie,
repiraţie dispneică,
jetaj şi splllI11ozităţi bucale
abundente, vîscoase, de culoare albă, mişcări de masticaţie. Temperatura corpului în limite normale.
La unele cazuri (circa 10 %) tabloul clinic se completează cu pierderea echilibrului şi rămînere în decubit lateral, cu convulsii tetaniforme,
opistotonus sau torticolis, cecitate. Criza durează 30-100 minute pînă
la faza agonică şi se termină de obicei cu moartea după 1-2 ore de ia
debutul bolii sau cu remisiune clinică după circa 24 ore în forma mai
uşoară. Un număr foarte mare din oile intoxicate şi care s-au vindecat
au avortat după 1-3 zile de la aparenta însănătoşire fără a se resimţi
după a\·ort.
Modificările morfopatologice macroscopice constatate la oile moarte
sau sacrificate în stare agonică nu variau prea mult de la un caz la
altul. l\Iajoritatea cadavrelor prezentau timpanism mai mult sau mai
puţin accentuat, care în toate cazurile se instala imediat după moarte.
0
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toracică şi mai puţin în sacul pericardic se constata la marea majoritate a cazurilor prezenţa unui li:chid sero-citrin abundent, care
în contact cu aerul devine repede gelatinos, gălbui. Cordul prezenta hemoragii punctiforme şi echimoze mai discrete pe epicard, mai frecvente
şi mai pronunţate la nivelul endocardului. Pulmonul mai mult sau mai
puţin congestionat, însă puternic edemaţiat, cu conţinut seros spumos
abundent în tot arborele traheo-bronşic. Ficatul distrofic la unele caZJuri, vezica biliară dilatată. Rinichii fără modificări la majoritatea crazurilQr, congestionaţi la altele. Encefalul şi cu deosebire cerebelul şi bulbul
rahidian ou discrete hemoragii submeningeale la toote cele 9 cadavre
e:xiaminate şi cranial. Mucoasa intestinală uşor congestionată la o parte
din ca21UTi, ou vasele mezenterice injectate.
AvOTtonii examinaţi nu prezentau leziuni morfopatologice deosebite, în afară de un epanşament ·visceral în cavitatea toracică şi abdominalc:1 la unele cazuri.
Examenul botanic al conţinutului ruminal la oile moarte sau sacrificate a pus în evidenţă numeroase păstăi şi seminţe de Galega officirnalis, fragmente de frunze uscate de porumb şi rare fragmente de alte
plante (griaminee, compozitae, labiJaitae).
Examenul microcristia.loscopic şi chimic al conţinutului ruminal
efectuat prin diverse metode nu a putut decela prezenţa substanţelor toxice organo-dorurate, organo-fosforiice, a îngrăşămintelor chimice agricole, a acidului ci1anhidric sau a altor toxice. De altfel şi ancheta locală
a exclus posibilitatea unei intoxicatii
. cu substJante
. chimice.
Proba biologică pe şoarece cu 1 ml. extract apos din 10 g. conţinut
rtl1Il1inal inoculat suboutan a fost pozitivă fără sfîrşit letal. Cei 2 şoared
inoculaţi ,au prezentat după cîteva ore tristeţe, părul zburlit, edem palpebral, pleoapele lipite, uşoară paireză a trenului posterioir, revenindu-şi
la starea normală de-abia după 4 şi respectiv 6 zile.
îmbolnăvirea unui număr mare de animale într-un interval de timp
extrem de scurt, tabloul manii..festărilo:r clinice, evoluţia rapidă a bolii
şi modificările morfopatologice au constituit elemente suficiente şi certe
pentru un diagnostic de intoxicaţie alimenrtarr-ă, întărit ulterior şi prin
:rezulitatele negative ale examenelor bacterio1logice.
Analiza botanică a probelor de fin ridicate din diverse părţi ale
clăilor din care au fost furajate cirdurile de oi în cauză a stabilit preponderenţa de peste 85 % a plantei Galeg1a officinalis, restul componentelor
fiind reprezentat în ordine descrescîndă a cantităţilor găsite prin plante
d1n fam. Leguminoase (Trifolium sp : trifoi, Melilotus sp. : sulfină), fam.
G!!aimirnJaceae (Setaria sp. : mohair şi altele), fam. Compositae (Senecio
sp. : spăi!.ăcioiasă), fiam. Laibiatae (Menta sp. : mentă), :fam. Typhaceae
(Typha sp. : papură) şi fam. Cyperiaioeae (Carex sp. : :riogoz şi HoloschoeJlJUS vulgaris : pipirig).
..
Deşi unele din aceste planrte pot fi ele înşile nocive, totuşi, dat
f:md slaba Io: participare cantitativă în componenţa raţiei, considerăm
ca Gale.ga offICinalis este sill1igrura sau cel puţin principala responsabilă
în producerea cazurilor de intoxicaţie descrise mai sus.
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Intoxicaţia s-a produs în cîrdurile care au consumat fin cu Galega.
întreruperea furajării cu acest fin a sistat imediat apariţia altor cazuri
de boală. Unitatea T. mai poseda 1640 oi iar unitatea N. 2070 oi şi 498
mioare, care n-au fost furajate cu finul incriminat şi n-au înregistrat
nici un caz de îmbolnăvire.
Din tabelul Nr. 1 rezultă că intoxicaţia nu a afectat în egală mă
sură cele 3 cîrduri de oi, în care s-au semnalat cazuri. Astfel, totalul îmbolnă\·irilor reprezintă 18,84 % din efectivul
cîrdului B.C., pe cînd la
cîrdul C.N. acesta nu se ridică decît la 3,180; 0, iar la cîrdul I.T. de-abia
atinge 2 %. Pe lingă posibilitatea ingerării unor cantităţi diferite de Galega, fenomenul s-ar putea explica şi prin faptul că turma B.C. era formată numai din oi varietate spancă avînd un grad avansat de mcrino1.are şi se afla într-o stare de întreţinere slabă, pe cînd celelalte două
cîrduri erau de rasă ţigaie şi cu o stare de întreţinere bună. Or, se cunoa?te că rasL•le ameliorate sînt mai susceptibile la acţiunea factorilor
toxici. Starea de întreţinere proastă a aceluiaşi cird a putut de asemenea
constitui un factor favorizant al intoxicării oilor. In unitatea T., la fel,
cirdul intoxicat era format din cele mai slabe oi. De altfel, tocmai pentru rdacerea lor s-a administrat acest fin, restul furajelor grosiere, format din coeeni de porumb, fiind de calitate proastă. Fînul a fost consumat cu plăcL're de oi, întrucit se păstrase foarte frumos, a\·înd culoare
\·erc!L'. mirr,s plăcut ~i nu era mucc·găit.
Dl'~i likratura consultată nu semnalea1.ă
a\·orturi la oi datorate
intoxicaţiei cu Gak•ga, considerăm că, în cazurile descrise de noi, avorturile nu au putut fi dL•cît consecinţa directă a acestei intoxicaţii. Probabil că principii toxici conţinuţi în planta ingerată, ajunşi pe cale circulatorie, la nin·lul uterului gestant. au produs tulburări cu efect letal
prin aqiunea lor directă asupra fătului, iar prin contracţiile de răs
puns ale utl'rului intoxicat s-a realizat expulzarea fătului.
PL·ntru incriminarea toxicului ca factor abortiv pledează lipsa în
ambele unităţi a a\·orLurilor atit înainte, cit şi după intoxicaţia descrisă,
înregistrarea lor într-un interval de timp foarte scurt, precum şi examenul baoterio.logic negativ al avortonilor examinaţi.
:\\'ort urile au apărut numai la oile care au supravieţuit intoxicaţiei, dair în mod sigur s-air fi produs şi la cele moarte sau sacrificate, cu
atît mai mult, cu cit acestea au ingerat desigur o cantitate mai mare de
toxic. Probabil că evoluţia extrem de rapidă a bolii nu a asigurat timpul
1wcesar expulzării fătului. Procentul de avorturi raportat numai la oile
rămase în viaţă după intoxioaţie este în medie de 93, foarte mare deci,
dar el ar fi şi mai ridicat dacă ar intra în calcul şi oile mame moarte sau
sacrificate, care n-au apucat să avorteze (tabel Nr. 1).
I. Predoiu (1) precizează că intoxicaţia cu Galega, în cazul observat de el, s-a produs la începutul lui octombrie, deci oile erau negestante
sau cel mult în stadiul iniţial al gestaţiei, cînd un eventual avort poate
trece neobservat, iar M. Râpeanu (2, 3, 4) nu face precizări nici asupra
stării de gestaţie şi nici asupra datelor cînd s-au produs intoxicaţiile.
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TABEL Nr.

lmbolnăviri şi pierderi la ovine prin intoxicaţie cu Galega officinalis

in 2

unităţi

din

judeţul

Tulcea
I

·s
Unitatea

.:::....

Cirdul

ii<

345

C.N.

345

B.C

N.

--·~--

345

I.T.
TOTAL

1035

Nr.

I
-11

I
-65

V.P.

I

6/o

7

83

360

86

Nr.

0

Io

:ue

1l

î.Jr.

o; o

--

- -9,09

-!5,45

5

-18,84

11l

'.\02

- ---

- -I

-T.

Sacrificate

--

-

16,92

3,01

12:

8I

-

3

1-1,45

37

~I
5

O/o

Nr.

O/o

45,45

;)

100,00

I
I

25

I

38,46

~3

92,00

--

-42,85

--

- - - - -~3,89

-14,61

- -I
-

Avortate

Vindecate

--

'lf)

I

-

--

I

Moarte

Imbolnăvite

tJ

(l)
"H

--

4

57,14

3

75,00

--

--

44,58

:i.t

10,96

:?1

91,18

63,95

23

26,74

I ~9

95,65

---

9,30

55

.:.-

In cazurile descrise de noi pare interesant faptul că intoxicaţiile
s-au produs numai la oile gestante, deşi în ambele unităţi existau şi oi
fătate mai ales în unitatea T., unde oile cu miei formau jumătate din
efectivul cîrdului intoxicat. Se pare deci, că în cazurile observate de
noi toxicul a dovedit o elecţie deosebită pentru oile gestante şi o acţiune
net abortivă.
In sprijinul acestei concluzii se mai poate adăuga observaţia că
în unitatea N., după interzicerea furajării oilor cu finul conţinînd Galega, el a fost dat în hrana bovinelor şi, întrucît nu a apărut nici un caz
de îmbolnăvire în rîndul acestora, pe data de 12 martie (după 42 zile de
la accidentul din 29 ianuarie) s-a administrat timp de 4 zile consecutiv
acelaşi fin în hrana oilor, acum toate cu miei şi nu s-au constatat nici
un fel de tulburări. Este posibil ca în cazul expus să se fi creat o stare
ck rczist<:nţi"'1 (1, 2) în cde 3 turme intoxicate cu aproape 2 luni în
urm:1, dar, de data acc·asta, au fost hrănite cu acelaşi fin şi celelalte
cîrcluri, care atunci nu au consumat Galega. I\Iai mult, din acelaşi fin au
fost furajaţi, la scurt timp după recoltare, circa 300 berbecuţi şi de asemenea nu au apărut imboln.:iviri.
Rezultatul poziti\· al probei biologice din conţinutul ruminal ne-a
determinat să încercăm intoxicarea unor animale de experienţă (şoareci
şi cobai) cu Galega off. recoltată din probele de fin ridicate din unitaka N.
lntrucît animalele refuzau să consume finul ca atare, s-au preparat decocturi, separat din sămînţă şi separat din restul plantei (păstăi
goale, frunze, rămurele şi tulpină la un loc). După filtrarea lor (cu excepţia decoctului din sămînţă pentru cobai), s-au administrat la şoa
reci (greut. 18-22 gr.) prin inoculare subcutană în regiunea dorsolombară şi la cobai (550-650 gr.) per os cu ajutorul unei seringi cu prelungitnr, după o dietă de 18 ore.
Cantităţile de decoct administrate (1 ml. la şoareci şi 10 ml. la
cobai) cuprindeau doze diferite de plantă : 0,03-0,06 g. per ml. din
sămînţă şi 0,09-0,18 g per. ml. din restul plantei.
Pentru ambele feluri de decoct s-au introdus in experienţă cite
4 animale, în total 8 şoareci şi 8 cobai.
Rezultatul experienţelor a fost pozitiv, toate animalele imbolnăvindu
se. La şoareci, primele semne clinice au apărut după 7-12 minute de la
.administrarea decoctului de sămînţă şi după 22-35 minute pentru decoctul din restul plantei, iar la cobai după 20-30 minute la săminţă şi
45-65 minute la restuJ pantei.
Şoarecii, la ambele feluri de decocturi şi la ambele doze, au prezentat tristeţe, anorexie, horipilaţie, edem al capului, feţei şi gitului (la
1 caz cuprindea şi partea anterioară a toracelui), care s-a retras după
5-9 ore, pleoapele lipite, respiraţie dispneică, pareza trenului posterior.
Din 8 şoareci inoculaţi, 1 (din cei cu decoct de sămînţă) a murit după
18 ore (rămas neautopsiat), iar 7 s-au remis clinic după 24-72 ore.
Cobaii, care au primit sămînţă, indiferent de doză, au manifestat
aceleaşi semne clinice oa şoarecii, cu excepţia edemului, toţi revenin720

du-şi

la normal după 24-48 ore, iar cei care au primit decoct din restul
plantei au manifestat doar uşoară indispoziţie, horipilaţie, respiraţie
uşor accelerată la început, iar după 2-3 ore au revenit la stare nOTmală.

Experienţa necesită desigur completări şi deci o reluare, în care va
trebui să se folosească mai multe animale, din care 50 % femele gestante,
decocturi (sau poate distilate) separate din fiecare parte a plantei (să
mînţă, frunze, ramuri, tulpină) şi doze în limite mai largi. Va trebui de
asemenea determinată doza toxică la oaie.
Dar, chiar incompletă, experienţa a reuşit să reproducă intoxicaţia
cu Galega off. la animalele de laborator, să descrie semnele clinice ale
act'stei intoxicaţii la şoareci şi cobai şi să confirme şi pe animale de
experienţă că sămînţa de Galega off. este mai toxică decit restul plantei.

CONCLUZII
semnalează intoxicaţia cu fin de Galega
officinaJ.is (local
coroclac) la ovine în Dobrogea şi se descriu cazurile observate

1. Se
denumită

1o 2

unităţi.

2. Procentul de morbiditate a fost de 23,89 în unitatea T. şi de
8,01 în unitatea N. Pierderile prin mortalitate şi sacrificări raportate la
totalul îmbolnăvirilor au fost de 73,25 % în prima unitate şi de 59,030; 0
în a doua.
3. Intoxicaţia a afectat numai oile gestante, deşi în turmele respective existau şi oi fătate (între 7 şi 50 %).
4. S-au înregistrat avorturi la 93 % din oile care au supravieţuit
intoxicaţiei, Galega- off. dovedind o elecţie deosebită pentru oile gestante
şi o acţiune abortigenă ridicată.
5. Oa factori favorizanţi în producerea intoxicaţiei au intervenit
starea de gestaţie, rasa amelioirată, starea de în1treţinere slabă.
6. Proba biologică pe şoareci din conţinutul ruminal a fost pozitivă. Se descriu semnele clinice.
7. S-a reuşit reproducerea intoxicaţiei cu decoct de Galega off. pe
şoareci şi cobai, confirmîndu-se şi pe animale de experienţă că sămînţa
de Galega off. este mai toxică decit restul plantei. Se descriu semnele
dinice.
8. Este necesar ca specialiştii unităţilor agricole să determine comJl:Oziţia ~otanică a fîni~l:>r„ d;p~itate (de preferat înainte de recoltare)
ŞI să avizeze asupra oahtăţi1 mamte de darea lor în consum la animale.
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Resume
Les auteurs signalent l'intoxication au foin de Galega off. aux o\·ins en
Dobroudja et decrivent Ies cas observes dans deux lroupeaux de moutons.
L'intoxication a affecte seulement Ies moutons gestantes, en provoquant des
avortements au 90% de moutons qui ont survive a l'intoxication.
La maladie a ete favorisee par I'etat de gestation, la race amelioree et I'amaiqrisscment.
L'intoxication a ete reproduite par l'administration de decoction de Galega off. aux
souris et aux cobayes; Ies l'Xperirnentations ont confirme aus5i ~ur cc•s <1nimaux
que Ies grains de Galega off. sont plus toxiques que le reste de la plilnte.
En conclusion, on preconise Ies mesures .i prendre pour prevenir celte intoxic<1lion
el Ies perdres economiques qui en derivent.

