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REZUMAT 
 

Utilizarea temperaturii în medicină a inceput încă din vremea lui Hipocrate ca 

metodă subiectivă de evaluare a pacienților (RING, 2004). Mai târziu, experimentele lui 

Galileo au fost inceputul termometriei prin crearea primului dispozitiv de măsurare al 

temperaturii numit termoscop, moment în care măsurarea temperaturii a devenit 

obiectivă (RING, 2006).  

Wunderlich a fost cel care a elaborat termometrul utilizat de aproximativ 150 de 

ani în medicină, care este de fapt un termometru de maximă având valoarea minimă în 

jurul valorii normale a temperaturii corpului, și anume 37⁰C, respectiv 98.4⁰F (Ring, 

2006). 

Există trei tipuri de termografie: termografia în infraroșu, cu cristale lichide sau cu 

microunde. Fiecare metodă prezintă avantaje și dezavantaje, cea mai des utilizată 

metodă în medicină fiind termografia în infraroșu. 

De-a lungul anilor s-au realizat diferite studii termografice atât în medicina umană, 

cât și veterinară, implicând patologii de la diagnosticul cancerului în medicina umană 

(BARRETT, 1980; TIPA, 2006), la medicina cailor de sport (LINDA VAN HOOGMOED, 

2002; OTILIA CIUTACU, 2006; TATIANA FIGUEIREDO, 2012). 

Lipsa studiilor cu privire la utilizarea termografiei în infraroșu în medicina și 

biologia reptilelor a dus la următoarele obiective ale cercetării: 

 Evaluarea potențialei utilizări a termografiei în infraroșu ca și metodă 

complementară de diagnostic în medicina reptilelor. 

 Utilizarea termografiei în infraroșu în evaluarea termoreglării la diferite specii 

de reptile. 

 Stabilirea profilului termografic al capului la viperele aparținând subfamiliei 

Crotalinae cu privire la diferența de temperatură dintre organele 

termoreceptoare și cap. 

 Distribuția temperaturii la nivelul suprafaței cutanate la iguana verde (Iguana 

iguana) înainte și după hrănire. 

 Diferența de temperatură corporală la agama cu barbă (Pogona vitticeps) între 

o dietă vegetală și o dietă bogată în proteine. 

 Evaluarea temperaturii corporale la gecko leopard (Eublepharis macularius) în 

timpul anesteziei. 

 

Prima parte a tezei (I), reprezentată de stadiul actual al cunoașterii, este structurată 

în patru capitole în care sunt sintetizate informații cu privire la temperatură, 

termografie și termoreglare la reptile. 

 

 

Capitolul I.1 include o scurtă istorie a temperaturii și termometriei, precum și 
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informații cu privire la termografia în infraroșu, cu cristale lichide și cu microunde. 

Capitolul I.2 sintetizează informații din literatură de specialitate cu privire la cercetări 

termografice în medicina umană și veterinară. Al treilea capitol (I.3) aduce o privire de 

ansamblu în ceea ce privește termoreglarea reptilelor, urmând ca ultimul capitol (I.4) 

să încheie partea de studii bibliografice cu o succintă relatare a studiilor realizate până 

în prezent cu privire la reptile și termografie în medicina acestora. 

 

Partea a doua (II) este împărțită în cinci studii originale (II.1-II.5), concluzii și 

recomandări, originalitatea cercetării și se încheie cu referințele bibliografice. 

 

Primul studiu (II.1) urmărește realizarea profilului termografic al capului la 

viperele din subfamilia Crotalinae având ca și animale luate în studiu 36 de vipere din 

18 specii. Aceste vipere prezintă în zona loreală, în interiorul unei fose, termoreceptori 

(GORIS, 2011). 

Utilizând camera termografică FLIR E6 (Flir Systems, Suedia) s-au realizat imagini 

termografice și s-a măsurat temperatura cu ajutorul programului Flir Tools furnizat de 

către producător. S-au luat în considerare temperaturile capului, foselor, care conțin 

termoreceptori, și a nărilor, rezultatele fiind următoarele: temperatura capului a 

înregistrat valori cuprinse între 22.3⁰C și 31⁰C cu o medie de 26.68⁰C (±2.26); 

temperatura foselor a înregistrat valori cuprinse între 20.9⁰C și 30.9⁰C cu o medie de 

26.5⁰C (±2.39); temperatura nărilor a înregistrat valori cuprinse între 19⁰C și 30.8⁰C cu 

o medie de 24.28⁰C (±3.12). S-a obținut o corelație strânsă între temperaturi.  

Utilizând testul Wilcoxon s-a obținut o diferență semnificativă statistic între: 

temperatura capului și a foselor(z=5.238; p<0.001); temperatura capului și a nărilor 

(z=5.233; p<0.001); temperatura foselor și a nărilor (z=5.233; p<0.001). 

O diferență de temperatură între cap și fose poate sugera nevoia unei temperaturi 

constante la nivelul foselor pentru o mai bună acuratețe a senzorilor termici. 

 

Al doilea studiu (II.2) s-a axat asupra diferenței de temperatură înainte și după 

hrănire la iguana verde. Temperaturile luate în considerare au fost următoarele: 

temperatura capului și temperatura corpului pe partea dreaptă și stângă. Studiul a 

inclus 10 iguane verzi adulte, clinic sănătoase (care au fost identificate I1-I10), 9 

masculi și o femelă castrată, cazate individual, având o greutate corporală cuprinsă 

între 1.4-2.6 kg. Imaginile termografice au fost realizate în 6 zile, respectiv 3 înainte și 

3 după hrănire, temperatura corporală fiind comparată cu temperatura medie a 

vivariului măsurată în 3 puncte (sub becul de încălzire, în zona bolului de hrănire și în 

cel mai rece punct al vivariului). 

Înainte de hrănire, temperatura capului a variat între 23.47 ⁰C (±SD=0.35) pentru 

iguana I10 și 28.87⁰C (±SD=0.89) pentru iguana I6, cu o medie de 26.39⁰C (2.05±SD) și 

o mediană de 26.63⁰C; după hrănire, temperatura capului a variat între 24.7⁰C 

(±SD=1.97) pentru iguana I1 și 32.7⁰C (±SD=1.49) pentru iguana I7, cu o medie de 
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28.55⁰C (2.71±SD) și o mediană de 29.52⁰C. Înainte de hrănire, temperatura corpului 

pe partea dreaptă a variat între 24⁰C (±SD=0.51) pentru iguana I10 și 29.27⁰C 

(±SD=4.33) pentru iguana I5, cu o medie de 26.61⁰C (±SD=1.87) și o mediană de 

26.78⁰C; după hrănire, temperatura corpului pe partea dreaptă a variat între24.65⁰C 

(±SD=1.62) pentru iguana I1 și 32.7⁰C (±SD=0.2) pentru iguana I4, cu o medie de 

28.63⁰C (±SD=2.73) și o mediană de 29.32⁰C. Înainte de hrănire, temperatura corpului 

pe partea stângă a variat între 23.93⁰C (±SD=0.4) pentru iguana I10 și 29.67⁰C 

(±SD=3.58) pentru iguana I5, cu o medie de 27.11⁰C (±SD=2.07) și o mediană de 

27.67⁰C; după hrănire, temperatura corpului pe partea stângă a variat între25.23⁰C 

(±SD=0.2) pentru iguana I10 și 32.47⁰C (±SD=1.06) pentru iguana I4, cu o medie de 

29.13⁰C (±SD=2.48) și o mediană de 29.79⁰C. Înainte de hrănire, temperatura vivariului 

a variat între 22.94⁰C (±SD=1.44) pentru iguana I1 și 27.14⁰C (±SD=0.45) pentru iguana 

I4, cu o medie de 24.71⁰C (±SD=1.48) și o mediană de 23.97⁰C; după hrănire, 

temperatura vivariului a variat între 23.52⁰C (±SD=0.95) pentru iguana I10 și 27.88⁰C 

(±SD=0.59) pentru iguana I4, cu o medie de 25.22⁰C (±SD=1.83) și o mediană de 

24.43⁰C. S-a obținut o corelație strânsă între temperaturile corporale și temperaturile 

vivariilor. 

Înainte de hrănire, nu a fost înregistrată o diferență semnificativă statistic între 

temperatura capului și a corpului pe partea dreaptă (z=1.274, p=0.2) dar a fost 

înregistrată o diferență semnificativă statistic între temperatura capului și temperatura 

corpului pe partea stângă (z=2.497, p=0.01) respectiv între temperatura corpului pe 

partea dreaptă și partea stângă (z=2.703, p=0.006). A fost de asemenea înregistrată și 

o diferență semnificativă statistic între temperatura capului și a vivariului (z=2.701, 

p=0.006), temperatura corpului pe partea dreaptă și temperatura vivariului (z=2.803, 

p=0.005) și între temperatura corpului pe partea stângă și temperatura vivariului 

(z=2.803, p=0.005). 

După hranire, nu a fost înregistrată o diferență semnificativă statistic între 

temperatura capului și a corpului pe partea dreaptă (z=0.561, p=0.5) sau între 

temperatura capului și temperatura corpului pe partea stângă (z=1.748, p=0.07) dar a 

fost înregistrată din nou o diferență semnificativă statistic între temperatura corpului 

pe partea dreaptă și partea stângă (z=1.988, p=0.04); a fost înregistrată din nou o 

diferență semnificativă statistic între temperatura capului și a vivariului (z=2.803, 

p=0.005), temperatura corpului pe partea dreaptă și temperatura vivariului (z=2.803, 

p=0.005) și între temperatura corpului pe partea stângă și temperatura vivariului 

(z=2.803, p=0.005). 

Testul Wilcoxon a arătat o diferență semnificativă statistic înainte și după hrănire 

între temperaturile capului (z=2.701, p=0.006), corpului pe partea dreaptă (z=2.497, 

p=0.01), corpului pe partea stângă (z=2.803, p=0.005) și respectiv temperatura 

vivariilor (z=1.988, p=0.04). 

Animalele au avut dimineața o temperatură corporală semnificativ mai mare decât 

temperatura vivariului (p=0.005), ceea ce confirmă faptul că sunt capabile de a stoca 
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căldură. O temperatură mai crescută în flancul stâng poate fi corelată cu topografia 

anatomică în acea regiune, a părții descendente a stomacului. 

 

Al treilea studiu (II.3) a avut ca și obiectiv cuantificarea diferențelor de temperatură 

a corpului la agama cu barbă în urma unei diete vegetale comparativ cu o dietă bogată 

proteic. Acest studiu s-a bazat pe concluziile la care a ajuns Harlow în 1979 când a 

comparat preferința termică la iguana de desert (Dipsosaurus dorsalis) în urma unei 

diete vegetale comparativ cu o dietă de origine animală (HARLOW, 1979). 

Animalele incluse în acest studiu au fost reprezentate de 8 agame cu barbă, clinic 

sănatoase (care au fost identificate P1-P8), 6 femele și 2 masculi, cazate individual, cu 

vârsta de 1,5 ani și o greutate corporală cuprinsă între 210-272 g. Imaginile 

termografice au fost realizate în 6 zile, respectiv 3 cu o dietă compusă din greieri și 3 cu 

o dietă compusă din salată. Zilnic s-au realizat 4 măsurători, la orele 10:00, 13:00, 14:30 

și 16:00. 

Temperatura capului a variat la hrănirea cu greieri între 30.87⁰C (SD=0.63) pentru 

animalul P2 la a doua măsurătoare și 34.17⁰C (SD=0.33) pentru animalul P4 la a treia 

măsurătoare; la hrănirea cu salată a variat între 30.17⁰C (SD=1.56) pentru animalul P3 

la prima măsurătoare și 36.35⁰C (SD=2.48) pentru animalul P1 la ultima măsurătoare. 

Temperatura corpului pe partea dreaptă a variat la hrănirea cu greieri între 

30.72⁰C (SD=0.66) pentru animalul P2 la a doua măsurătoare și 35.23⁰C (SD=1.68) 

pentru animalul P1 la ultima măsurătoare; la hrănirea cu salată a variat între 29.38⁰C 

(SD=1.45) pentru animalul P3 la prima măsurătoare și 37.08⁰C (SD=2.69) pentru 

animalul P1 la ultima măsurătoare. 

Temperatura corpului pe partea stângă a variat la hrănirea cu greieri între 30.87⁰C 

(SD=1.48) pentru animalul P3 la prima măsurătoare și 35.53⁰C (SD=2.6) pentru 

animalul P1 la ultima măsurătoare; la hrănirea cu salată a variat între 29.68⁰C 

(SD=2.08) pentru animalul P3 la prima măsurătoare și 36.69⁰C (SD=2.91) pentru 

animalul P1 la ultima măsurătoare. 

Temperatura vivariului a variat la hrănirea cu greieri între 33.8⁰C (SD=0.87) pentru 

animalul P1 la prima măsurătoare și 39.18⁰C (SD=3.46) pentru animalul P1 la ultima 

măsurătoare; la hrănirea cu salată a variat între 35.97⁰C (SD=1.09) pentru animalul P6 

la prima măsurătoare și 40.61⁰C (SD=1.46) pentru animalul P1 la ultima măsurătoare. 

La hrănirea cu greieri a fost o diferență semnificativă statistic între temperatura 

capului și temperatura corpului pe partea stângă (z=2.028; p=0.04) și între 

temperatura corpului pe partea dreaptă și temperatura corpului pe partea 

stângă(z=2.028; p=0.04). 

La hrănirea cu salată nu a fost o diferență semnificativă statistic între temperaturile 

corpului la nicio măsurătoare. 

Comparând temperatura între cele două tipuri de hrănire, la prima măsurătoare, s-

a fost înregistrată o diferentă semnificativă statistic între temperaturile capului 

(z=2.028; p=0.04), și între temperaturile corpului pe partea stângă (z=2.366; p=0.01); 
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între temperaturile corpului pe partea dreaptă nu s-a înregitrst o diferență 

semnificativă statistic (z=1.859; p=0.06); a fost de asemenea înregistrată o diferentă 

semnificativă statistic între temperaturile vivariului (z=2.366; p=0.01). La a doua 

măsurătoare, a fost înregistrată din nou o diferență semnificativă statistic între 

temperaturile capului (z=2.197; p=0.02) la fel și între temperaturile corpului pe partea 

dreaptă (z=2.028; p=0.04); între temperaturile corpului pe partea stângă nu s-a 

înregistrat o diferență semnificativă statistic (z=1.859; p=0.06); nu a fost înregistrată o 

diferentă semnificativă statistic între temperaturile vivariului (z=1.521; p=0.12). La a 

treia măsurătoare, nu a fost înregistrată o diferență semnificativă statistic între 

temperaturile corpului, în schimb a fost obținută o diferență semnificativă statistic între 

temperaturile vivariului (z=2.197; p=0.02). La ultima măsurătoare nu s-a obținut o 

diferență semnificativă statistic între temperaturile corpului sau între temperaturile 

vivariului. 

În funcție de dietă temperature corpului variază, dar independent de aceasta sau 

de temperatura vivariului, toate animalele aleg la un moment dat același gradient de 

temperatură. Faptul că temperatura coporală a fost diferită în primele două măsurători, 

dar nu și în ultimele două, poate sugerera că pentru început temperatura este 

influențată de dietă, iar ulterior de specie. 

 

Al patrulea studiu (II.4) se axează pe evoluția termografică a unei răni a pielii și 

plastronului la o țestoasă grecească (Testudo graeca). După fiecare măsurătoare 

termografică au fost aplicate bandaje cu un unguent pe bază de miere; aceasta fiind 

recunoscută pentru proprietățile sale antibacteriene, antiinflamatorii și osmotice 

(MOLAN, 2011). 

Imaginile termografice au fost realizate în zilele 1, 4, 5 și 6 iar temperatura a fost 

măsurată în zona lezionată și într-o zonă sănătoasă. Diferența de temperature dintre 

cele două zone a fost între 4.2⁰C în prima zi și 1.3⁰C în ziua a șasea, temperatura în zona 

lezionată rămânând aproximativ la fel. 

Reptilele rănite au nevoie în timpul tratamentului de o temperatură situată în limita 

superioară a confortului lor termic, atât pentru eficacitatea tratamentului cât și pentru 

menținerea zonei lezionate la o temperatură corespunzătoare proceselor de vindecare 

și reconstrucție tisulară. Uscarea rănii ajută vindecarea prin limitarea dezvoltării 

bacteriene și scăderea schimbului de căldură cu mediul inconjurător, menșinând astfel 

o temperatură mai crescută în zona lezionată. 

 

Ultimul studiu (II.5) are ca și obiectiv compararea temperaturii corporale la geko 

leopard în urma anesteziei utilizând 3 protocoale diferite. Animalele au fost 

reprezentate de 8 gecko leopard subadulti, crescuți în captivitate, clinic sănătoși, având 

o greutate corporală cuprinsă între 10.3-27.3 g; aceleași animale au fost utilizate în 

toate cele 3 protocoale de anestezie în interval de o lună. Protocoalele anestezice au fost 

următoarele: lot 1: alfaxalone 15mg/kg i.m. în membrul anterior drept; lot 2: alfaxalone 
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15mg/kg i.m, meloxicam 1mg/kg i.m și tramadol 10mg/kg i.m în membrul anterior 

drept; lot 3: alfaxalone 15mg/kg i.m, meloxicam 1mg/kg i.m și butorfanol tartrate 

2mg/kg i.m în membrul anterior drept. 

Măsurătorile termografice au fost realizate la fiecare 4 minute pe toată durata 

anesteziei, luându-se în considerare temperaturile nasului, capului și corpului la 

jumatatea distanței dintre gât și baza cozii. La același interval au fost măsurate și 

frecvența cardiacă și respiratorie. 

 

Temperatura nasului 

La lotul 1, temperatura nasului a variat între 28.8⁰C (SD=1.86) la început și 30.25⁰C 

(SD=0.63) la minutul 28, acestea fiind și temperaturile minime și maxime obținute.  

La lotul 2, temperatura nasului a variat între 27.55⁰C (SD=1.88) la început și 

29.95⁰C (SD=0.63) la minutul 40, cu temperatura minimă la început și maximă fiind 

30.75⁰C (SD=0.07) la minutul 36.  

La lotul 3, temperatura nasului a variat între28.53⁰C (SD=1.49) la început și 31.7⁰C 

(SD=0.14) la minutul 44, acestea fiind și temperaturile minime și maxime obținute.  

 

Temperatura capului 

La lotul 1, temperatura capului a variat între 31.76⁰C (SD=2) la început și 31.2⁰C 

(SD=0.84) la minutul 28, temperatura minimă fiind 30.35⁰C (SD=0.79) la minutul 20 iar 

maximă fiind 31.85⁰C (SD=1.41) la minutul 8. 

La lotul 2, temperatura capului a variat între 30.45⁰C (SD=2.08) la început și 

31.25⁰C (SD=0.07) la minutul 40, cu temperatura minimă la început și maximă fiind 

31.95⁰C (SD=0.77) la minutul 36. 

La lotul 3, temperatura capului a variat între 30.81⁰C (SD=1.77) la început și 32.4⁰C 

(SD=0.56) la minutul 44, temperatura minimă fiind 30.2⁰C (SD=1.31) la minutul 36 și 

maximă la minutul 44. 

 

Temperatura corpului 

La lotul 1, temperatura corpului a variat între 32.65⁰C (SD=2.28) la început și 

30.6⁰C (SD=1.69) la minutul 28, temperatura minimă fiind 30.52⁰C (SD=0.81) la 

minutul 20 și maximă la început. 

La lotul 2, temperatura corpului a variat între 31.48⁰C (SD=2.56) la început și 

30.85⁰C (SD=1.2) ) la minutul 40, cu temperatura minimă la minutul 40 și maximă fiind 

31.95⁰C (SD=0.91) la minutul 36. 

La lotul 3, temperatura corpului a variat între 31.82⁰C (SD=2.03) la început și 

32.25⁰C (SD=0.35) la minutul 44, temperatura minimă fiind 30.7 (SD=1.54) la minutul 

20 și la minutul 40 (SD=1.9) și maximă fiind 32.73⁰C (SD=0.92) la minutul 4. 

 

Frecvența cardiacă 

La lotul 1, frecvența cardiacă a variat între 118.75 bpm (SD=9.85) la început și 
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95.14 bpm (SD=9.29) la minutul 28, frecvența minimă fiind 93.25 bpm (SD=7.55) la 

minutul 20 și 24 (SD=9.37) iar maximă la început. 

La lotul 2, frecvența cardiacă a variat între 113 bpm (SD=13.59) la început și 100.5 

bpm (SD=12.15) la minutul 40, frecvența minimă fiind 96.33 bpm (SD=12.16) la 

minutul 32 și 36 (SD=11.34) iar maximă la început. 

La lotul 3, frecvența cardiacă a variat între 115.75 bpm (SD=10.74) la început și 

82.5 bpm (SD=12.36) la minutul 44, frecvența minimă fiind 82.33 bpm (SD=7.73) la 

minutul 40 iar maximă la început. 

 

Frecvența respiratorie 

La lotul 1, frecvența respiratorie a variat între 40.25 rpm (SD=2.91) la început și 

39.71 rpm (SD=6.36) la minutul 28, frecvența minimă fiind 39 rpm (SD=4.53) la minutul 

20 iar maximă fiind 49.5 rpm (SD=5.01) la minutul 4. 

La lotul 2, frecvența respiratorie a variat între 32.75 rpm (SD=5.41) la început și 47 

rpm (SD=13.71) la minutul 40, cu frecvența mimimă la început iar maximă fiind 50.75 

rpm (SD=16.24) la minutul 4. 

La lotul 3, frecvența respiratorie a variat între 32.5 rpm (SD=5.9) la început și având 

aceeați valoare (SD=16.6) la minutul 44, frecvența minimă fiind 25.75 rpm (SD=6.96) 

la minutul 28 iar maximă fiind 36 rpm (SD=9.79) la minutul 4. 

 

La lotul 1 nu a fost înregistrată o diferență semnificativă statistic între temperatura 

capului și temperatura corpului (z=1.68, p=0.09); a fost obținută însă o diferență 

semnificativă statistic între temperatura nasului și temperatura capului (z=2.521, 

p=0.01) și între temperatura nasului și temperatura corpului (z=2.521, p=0.01). 

La lotul 2, a fost înregistrată o diferență semnificativă statistic între temperatura 

capului și temperatura corpului (z=1.988, p=0.04), temperatura nasului și temperatura 

capului (z=2.934, p=0.003) și temperatura nasului și temperatura corpului (z=2.936, 

p=0.003). 

La lotul 3, nu a fost înregistrată o diferență semnificativă statistic între temperatura 

capului și temperatura corpului (z=1.373, p=0.16); a fost obținută însa o diferență 

semnificativă statistic între temperatura nasului și temperatura capului (z=3.061, 

p=0.002) și temperatura nasului și temperatura corpului (z=3.059, p=0.002). 

Nu a fost înregistrată o diferență semnificativă statistic între temperaturile 

corpului între loturi. 

Nu a fost înregistrată o diferență semnificativă statistic între frecvența cardiacă la 

lotul 1 și 2 (z=0.28, p=0.77) dar a fost obținută o diferență semnificativă statistic între 

frecvența cardiacă la loturile 1 și 3 (z=2.1, p=0.03) și resectiv loturile 2 și 3 (z=2.401, 

p=0.01). 

Nu a fost înregistrată o diferență semnificativă statistic între frecvența respiratorie 

la lotul 1 și 2 (z=1.332, p=0.18) ) dar a fost obținută o diferență semnificativă statistic 

între frecvența respiratorie la loturile 1 și 3 (z=2.521, p=0.01) și resectiv loturile 2 și 3 
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(z=2.934, p=0.003). 

Acest studiu aduce informatii importante care arată că într-un mediu controlat 

și amplasând un material izolator sub animal, temperatura corporală nu scade în afara 

zonei de comfort. Utilizarea pernei electrice în timpul anesteziei rămânând la 

latitudinea chirurgului. 
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