
Coordonator: GRIGORE ALICE

Scurtă descriere

Soluție hidroalcoolică 20% din Inulae radix 

și Eupatoriae herba (0.25g/ mL) de uz 

veterinar, eficientă în afecțiuni inflamatorii 

microbiene ale cavității bucale, fiind în 

măsură să asigure atât terapia cât și 

profilaxia bolii parodontale la animalele de 

companie.

Domenii de aplicabilitate: Industria farmaceutică | Industria cosmetică

denumire rezultat cercetare:

REZULTATE CERCETARE

STOMAPET - PRODUS FITOTERAPEUTIC DE UZ VETERINAR

Coordonator: CĂŞĂRICĂ ANGELA
denumire rezultat cercetare:

NOU MEDICAMENT, DE ORIGINE NATURALĂ, 
PENTRU TRATAMENT OFTALMIC

Brevet înregistrat la OSIM cu nr. A/00888/ 23.11.2016 având drept aplicanți cu drepturi egale 

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București (USAMVB) și Institutul Național de 

Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică ICCF București.

Acreditare / Certificare

Produsul este destinat terapiei oftalmice Cercetările de farmacologie preclinică și clinică (faza I și faza II incipientă), 

au demonstrat faptul că produsul este activ în afecțiuni ale corneei și moderat activ în glaucom, evidențiind 

următoarele aspecte:

• Colirul este foarte eficient în ulcerele corneene indolente și ulcerele corneene atone în care toate celelalte 

terapii (medicamentoase și chirurgicale) sunt fară rezultat. De menționat este faptul că vindecarea se produce 

fără neovascularizație corneeană și fără sechele (cicatrici, pigmentații).

• A demonstrat o acțiune cicatrizantă evidentă în cazul afecțiunilor corneene la câine și pisică (ulcere corneene 

atone, ulcere corneene indolente, arsuri chimice corneene, cheratite eozinofilice, plăgi corneene profunde.

• În cazurile de glaucom secundar al distrofiilor cristalinului, colirul a prezentat o acțiune moderată de scădere a 

presiunii intraoculare (PIO).

• În cazurile de cheratită superficială cronică și cheratită eozinofilică s-a constatat o importantă acțiune de 

reducere a proliferării conjunctive și a neovascularizației corneene.

 Prezintă activitate antimicrobiană față de bacterii gram pozitive (de ex. Staphylococcus aureus) și gram-negative 

(Escherichia coli).
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REZULTATE CERCETARE

Produsul se află în faza a II-a a studiului clinic.

Acreditare / Certificare

Aspectul inovativ: 

• Produs original de extracție vegetală cu acțiune terapeutică în afecțiuni oftalmologice și procedeul de 

obținere a acestuia.

• Sursa vegetală de obținere constă în trufe brune de deșert  (fungi din genul Terfezia).

Descrierea produsului:

Produsul se obține pe baza unei tehnologii cuprinzând: extracția din trufe, în mediu apos, în condiții specifice și 

reproductibile, purificare prin ultrafiltrare, concentrare și formulare farmaceutică ca soluție tip colir.

Caracterizarea soluției active, efectuată prin cromatografie de lichide de înaltă performanță HPLC-DAD şi HPLC 

cuplată cu spectrometrie de masă (HPLC-MS-MS) a evidențiat un complex de peptide cu un compus majoritar în 

proporție de 55%, o masă moleculară a componenților activi de până la 500 Da și o masă de 271 Da pentru 

compusul majoritar.

Analiza spectrometrică de emisie atomică în plasmă cuplată inductiv a semnalat prezenţa, în calitate de 

microelemente, a metalelor Mg, Fe, Zn, Cu, Cr, Cd, As, Se, Pb. Zincul, cromul și seleniul pot fi utile acțiunii 

terapeutice, iar metalele toxice (Cd, As, Pb) sunt în limitele admise de Farmacopeea Europeană, ed.6.

Principale avantaje ale produsului :

Ø medicament de origine naturală foarte activ în anumite afecțiuni oftalmologice, în care terapia 

medicamentoasă şi chirurgicală nu dă rezultate;

Ø lipsit de toxicitate și neiritant;

Ø nu produce efecte secundare;

Ø este bine tolerat sistemic;

Ø nu influențează valorile glicemiei, putând fi utilizat la pacienții diabetici.

Scurtă descriere
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