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INTODUCERE 

 
Abordarea tematicilor de cercetare axate pe utilizarea produselor sanguine în terapia 

animalelor de companie stă la baza standardelor actuale de asigurare a calităţii serviciilor medicale 
specifice dezvoltării procedurilor de terapie transfuzională veterinară. Implementarea acestora 
constituie o necesitate în susţinerea pacienţilor cu boli grave, care trebiue să beneficieze de 
tratamente cu produse sanguine compatibile.  

Situaţia economică actuală din ţările mai puţin dezvoltate, cu un nivel scăzut al cercetării 
stiiţifice în acest domeniu, constituie încă un deficit al practicii medical veterinare. Cu toate acestea, 
este iminentă adoptarea unor soluţii care să facă posibilă aplicarea pe scară largă a hemotransfuziei 
la câine şi pisică, respectând standardele de calitate, etică şi siguranţă. 

 
Cuvinte cheie: produse sanguine, potenţiali donatori, grupe sanguine, Crossmatch, 

compatibilitate, transfuzie, câine, pisică. 
 

SCOPUL, MOTIVAŢIA ŞI OBIECTIVELE CERCETĂRII 

 
Scopul principal al acestei teze de doctorat este de a contribui la dezvoltarea medicinii 

transfuzionale veterinare, prin testarea şi implementarea unor proceduri de asigurare a 
compatibilităţii şi eficacităţii terapeutice, similare cu cele utilizate în medicina omului. Prin 
realizarea lucrării de faţă, ne propunem să evaluăm prevalenţa sistemelor de grup sanguin la câine şi 
pisică în vederea actualizării standardelor de evaluare a compatibilităţii sanguine pre-transfuzionale 
şi să creăm o bază reală de date, necesare introducerii şi promovării hemotransfuziei medical 
veterinare în ţara noastră.  

Elementele de originalitate aduse de acest studiu sunt conferite de unele metode de 
investigaţie utilizate şi de corelarea lor cu eficacitatea procedurilor terapeutice implementate. 
Acestea constituie totodată contribuţii de bază pentru dezvoltarea medicinii transfuzionale la 
animalele de companie în ţara noastră, precum: investigarea antigenităţii eritrocitare, prin tipizarea 
grupelor sanguine (SHIGETA, DEA şi AB) de interes clinic, în populaţii canine şi feline din nord-
vestul Transilvaniei; organizarea şi promovarea unor „bănci vii de sânge” bazate pe potenţiali 
donatori; asigurarea disponibilităţii la nivel de clinică a unor teste rapide de compatibilitate 
sanguină clinică, prin introducerea unei variante originale de Crossmatch; implementarea unor 
proceduri de preparare şi conservare a principalelor produse sanguine în clinicile veterinare din ţara 
noastră.  

 
Obiective generale: 

• Caracterizarea profilului antigenic eritrocitar de grupă sanguină reprezentativ pentru 
populaţiile canine şi feline din zona de nord vest a Transilvaniei; 

• Elaborarea unui set de investigaţii pre-transfuzionale, axat pe utilizarea testelor disponibile 
de grupă sanguină şi Crossmatch în evaluarea nivelelor de compatibilitate sanguină la câine 
şi pisică;  
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• Optimizarea unor proceduri de preparare şi stocare a produselor sanguine de bază în vederea 
promovării condiţiilor necesar creeării de centre transfuzionale zonale; 

• Elaborarea şi implementarea în clinică a unor variante relevante şi rapide de Crossmatch;  
• Implementarea unui set minimal de teste pentru evaluarea sănătăţii potenţialilor donatori şi 

stabilirea criteriilor de eligibilitate pentru selecţia lor în condiţiile epidemiologice din ţara 
noastră; 

• Analiza riscurilor consecutive terapiei cu produse de sânge şi elaborarea unui program de 
supraveghere post-transfuzională pe termen scurt şi lung; 

• Analiza incompatibilităţiilor sanguine generate de purtătorii de anticorpi plasmatici anti-
eritrocitari şi de evoluţia anemiei hemolitice autoimune în unele eşantioane de câini şi pisici; 

• Iniţierea unui centru de obţinere şi difuzare a unor produse sanguine de bază şi 
implementarea unui program de utilizare a potenţialilor donatori. 

 

STRUCTURA LUCRĂRII 

 
Intitulată „ Testarea compatibilităţii sanguine şi transfuzia unor produse de sânge la câine şi 

pisică”, teza elaborată se desfăşoară pe 265 de pagini, fiind compusă din două părţi, respectiv opt 
capitole, structurate şi redactate în conformitate cu cerinţele şi standardele prevăzute atualmente de 
Școala doctorală USAMV Cluj-Napoca. 

Prima parte (capitolele I.1, I.2, I.3) cuprinde 60 de pagini reprezentând 25% din lucrare şi 
sintetizează cadrul general actual al cunoaştinţelor în domeniul antigenităţii eritrocitare la animale şi 
în mod special la câine şi pisică, precum şi date despre obţinerea, stocarea şi transfuzarea produselor 
sanguine la câine şi pisicǎ. 

Partea a II-a (capitolele II.1, II.2, II.3, II.4 şi II.5), extinsă pe 181 de pagini, reprezentând 
75% din lucrare, cuprinde cercetările proprii realizate în perioada 2008 – 2012. Fiecare dintre aceste 
capitole este structurat în subcapitole care prezintă obiectivele propuse, materialele şi metodele 
utilizate, rezultatele obţinute, discuţiile comparative cu alte studii efectuate în domeniu şi 
concluziile parţiale desprinse în urma efectuării studiului. Pentru analiza statistică a datelor din 
capitolele II.4 şi II.5. am recurs la utilizarea testul ‘’t’’ pereche şi nepereche (programul GraphPad 
Instat), în funcţie de situaţie, stabilind semnificaţia statistică a indicelui p sub 0.05, iar prin 
utilizarea testului Spearman rannk s-a realizat corelaţia lactacidemiei cu valoarea hemoglobinei. 
Prelucrarea grafică a rezultatelor s-a realizat folosind programul Excel (Microsoft Office, 2007), 
Prism versiunea 4 şi OriginLab 8.5. 

 

METODOLOGIA ŞI REZULTATELE CERCETĂRILOR 

 
Capitolul II.1., „Analiza compatibilitǎţii transfuzionale consecutive tipizǎrii grupelor 

sanguine de interes clinic la câine şi pisicǎ”, cuprinde investigaţii care stau la baza stabilirii 
prevalenţei grupelor sanguine canine şi feline în zona centrală a Transilvaniei şi relevanţei lor în 
testarea compatibilităţii transfuzionale, în urma evaluării comparative a eficacităţii unor teste de 
grupă sanguină disponibile în România şi utilizate în parte în Clinicile FMV Giessen, Germania. 
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Testările de grupă sanguină efectuate pe probe de sânge provenite de la câinii din zona 
Transilvaniei şi zona Giessen, utilizând metodele de testare SHIGETA (n=67), CARD (n=35) şi 
ALVEDIA (n=5) şi de la pisici, prin testele CARD (n=32) şi ALVEDIA (n=2), citate de Ognean şi 
colab. (2010a,b), au completat datele actuale privind prevalenţa grupelor sanguine la aceste specii. 
În plus, am investigat şi aglutinarea pe lamă a hematiilor de câine cu hemotestele anti -A, anti-B şi 
anti-D de uz uman, pentru a verifica unele aspecte comune de antigenitate eritrocitară.  

La efectuarea testelor SHIGETA, prin metoda în tub, am identificat doar 3 [1.2B, 1.1B şi 1(-
) B)] din cele 9 grupe sanguine ale acestui sistem antigenic, predominând câinii 1.1B pozitivi 
(50.74%), componenţi în cea mai mare parte ai rasei Ciobănesc Mioritic (70%). La aceste teste 
aglutinările de intensitate medie şi maximă s-au exprimat foarte clar, iar cele de intensitate slabă şi 
foarte slabă au fost incerte. 

În sistemul DEA, pozitivitatea grupei 1.1 a fost identificată la 28 (70%) din cei 40 de câini 
testaţi, restul fiind negativi (n=12; 30%). Între zona Transilvaniei şi zona Giessen nu au existat 
diferenţe majore privind frecvenţa câinilor DEA1.1 pozitivi (68% şi respectiv 73%). În urma 
analizei de ansamblu a eşantioanelor testate a reieşit că un procent ridicat de câini (84,6%) din 
rasele ciobăneşti şi metişii acestora, posedă antigenul eritrocitar DEA1.1. 

La pisică, determinarea grupelor sanguine din sistemul AB, a relevat prezenţa exclusivă a 
grupei A (n=34; 100%).  

Cele două teste de grupă sanguină disponibile actualmente în ţara noastră, s-au dovedit a fi 
simple, expeditive şi practice în urma investigaţiilor efectuate; interpretarea la testele ALVEDIA a 
fost mai elocventă decât la testele CARD, la care am întâmpinat uneori incertitudini în citirea 
reacţiilor de intensitate slabă. 

De menţionat este şi lipsa reacţiilor pozitive obţinute la testarea celor 10 probe de sânge 
canin cu serurile anti-antigene eritrocitare umane. 

 
Capitolul II.2., „Relevanţa testelor de Crossmatch în terapia hemotransfuzionalǎ la câine şi 

pisicǎ”, aduce câteva contribuţii originale la testarea compatibilităţii sanguine pre-transfuzionale. 
Realizarea acestora a fost facilitată de următoarele obiective propuse: analiza metodelor utilizate în 
evaluarea compatibilităţii sanguine încrucişate pacient-donator; evaluarea unor anticoagulante 
indicate pentru testele de Crossmatch; depistarea purtătorilor de anticorpi plasmatici anti-eritrocitari 
în eşantioane reprezentative de câini şi pisici; elaborarea de modele experimentale pentru obţinerea 
de reacţii ’’martor pozitiv’’ pentru testele de Crossmatch; testarea unor variante rapide de 
Crossmatch şi implementarea lor în clinica animalelor de companie; analiza incompatibilităţiilor 
sanguine consecutive unor stări fiziologice sau patologice, precum gestaţia sau procesele tumorale. 

Experimentul a constat în testarea a 4 seturi de probe sanguine canine respectiv feline, în 
laboratoare cu dotări uzuale, recurgând la o procedură originală de testare rapidă pe lamă, 
comparativ cu altele iniţiate de cercetători consacraţi în domeniu: Abrams-Ogg (2000), Lucas 
(2004), Hohenhaus (2004), Feldman (2006), Dodds (2005).  

Rezultatele obţinute, au relevat în cazul setului 1 de probe sanguine proaspete, recoltate pe 
EDTA sau CPDA1, în vederea evaluării compatibilităţii pre-transfuzionale la potenţiali receptori 
(42 câini şi 7 pisici) şi donatori (42 câini şi 7 pisici), mai multe reacţii de incompatibilitate (10 la 
testul major şi 8 la testul minor la câine; 1 la testul major şi minor la pisică), exprimate prin 
aglutinare, înregistrate frecvent la pacienţii intoxicaţi sau cu neoplasme.  

Investigrea reacţiilor de incompatibilitate înregistrate în setul 2, în urma verificării a 5 
variante de Crossmatch, pe probe de sânge provenite de la donatori sănătoşi (34 câini şi 30 pisici) şi 
de la pacienţi receptori (7 câini sănătoşi şi 15 diagnosticaţi cu boli neoplazice, respectiv 30 pisici 
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sănătoase), au relevat un număr important de aglutinări (25 la testul major şi 3 la testul minor la 
câine şi 8 la testul major şi 7 la testul minor la pisică), cu toate că nici unul dintre aceste animale nu 
au fost anterior transfuzate cu produse sanguine. În cazul câinilor, toate reacţiile pozitive au fost 
date de potenţiali receptori diagnosticaţi cu forme diverse de cancer, aşa cum constat şi Ognean şi 
colab. (2009a), la donatori sănătoşi nefiind întâlnite reacţii de incompatibilitate. La pisici, utilizarea 
metodelor de Crossmatch cu hematii spălate, au diminuat formarea rulourilor eritrocitare, fără a 
reduce numărul de aglutinări propiu-zise, scăzând însă intensitatea acestora. Reacţiile de aglutinare 
au fost atribuite, fie prezenţei aloanticorpilor din sistemul eritrocitar AB, fie unor antigene 
eritrocitare necunoscute. 

Evaluarea influenţei unor anticoagulanţi (EDTA şi CPDA1) şi a duratei de stocare a 
probelor (până la 15 zile) de sânge canin şi felin, la 2-8oC, asupra clarităţii reacţiilor de aglutinare 
înregistrate la testările din setul 3 a relevat aspecte de interes clinic major, precum: scăderea 
capacităţii de reacţie in vitro a sângelui de câine recoltat pe EDTA, după 4 zile de conservare şi a 
sângelui de pisică, stocat mai mult de 3 zile. Spre deosebire, probele de sânge recoltate pe CPDA1 
şi-au menţinut capacitatea de aglutinare, cel puţin până la 15 zile de stocate la frigider. Probele de 
sânge recoltate pe CPDA1 au prezentat şi avantajul de a forma mai rar rulouri eritrocitare la testarea 
prin varianta rapidă de Crossmatch pe lamă. 

În cazul setului 4, prin testarea încrucişată între probe de sânge canin şi felin, recoltate pe 
EDTA, s-a reuşit obţinerea de ’’reacţii de aglutinare martor pozitiv’’de intensitate mare, la fiecare 
verificare (5 probe de sânge canin cu 5 probe de sânge felin). 

Conform rezultatelor noastre, tehnicile de Crossmatch efectuate pe lamă s-au dovedit la fel 
de relevante ca şi cele în tub pentru detectarea titrelor crescute de aloanticorpi (în maxim 3 minute) 
la câine şi pisică. Aşa cu preczează şi alţi autori (Ognean şi colab., 2009b), variabilitatea mare a 
intensităţii aglutinărilor a necesitat clarificarea reacţiilor incerte (complicate cu rulouri eritrocitare) 
prin adaos de ser fiziologic şi/sau examen microscopic. În mod exceptional, au fost semnalate şi 
reacţii de incompatibilitate exprimate prin hemoliză. La pacienţii cu boală neoplazică s-a întâlnit 
frecvent suprapunerea rulourilor eritrocitare, situaţie în care transfuzia este posibilă, cu aglutinarea 
hematiilor, care a condus însă la excluderea transfuzării de componente eritrocitare.  

 
În capitolul II.3., intitulat „Managementul potenţialilor donatori şi a produselor sanguine 

implementate”, sunt prezentate şi analizate procedurile utilizate în constituirea unui fond stabil de 
donatori canini şi felini şi a unui stoc de produse sanguine într-o clinică veterinară clujeană. 

În contextul adaptării reglementărilor internaţionale privind transfuziologia veterinară la 
condiţiile ţării noastre, ne-am propus următoarele obiective: selectarea şi gruparea potenţialilor 
donatori canini şi felini pe zone de provenienţă; stabilirea criteriilor de eligibilitate pentru donatorii 
de sânge, în corelaţie cu zona geografică de provenienţă; evaluarea eficacităţii metodelor de 
recoltare a sângelui de la donatori şi implementarea unor proceduri bazate pe anestezie, pentru 
reducerea stresului şi creşterea siguranţei în cazul animalelor  agitate; adaptarea procedurilor de 
procesare a sângelui integral (SI) şi de obţinere a unor derivate sanguine transfuzabile la condiţiile 
create în centrele transfuzionale zonale; stabilirea cerinţelor pentru realizarea unui stoc minimal de 
produse sanguine transfuzabile în condiţii de clinică; promovarea programului şi centrelor 
transfuzionale, prin prelegeri şi aplicaţii practice la nivel de clinică, prezentare şi publicare de 
lucrări ştiinţifice şi realizarea unui website. 

Includerea donatorilor canini şi felini în programul mediatizat s-a bazat pe evaluări morfo-
fiziologice şi mai ales ale stării de sănătate prin examene clinice, analize hematologice, biochimice, 
teste de hemostază, coproparazitologice, examen urinar şi teste rapide pentru screening-ul bolilor 
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infecţioase la câine. Implementând acest program a fost constituit un fond de 10 câini donatori 
permanenţi şi 25 donatori de urgenţă (solicitaţi pentru donare doar la nevoie). Ponderea crescută a 
câinilor DEA1.1 pozitiv în eşantionul de donatori (10 din 18 testaţi), a condus însă la reducerea 
numărul de receptori compatibili, cunoscut fiind faptul că această grupă induce sensibilizarea 
receptorilor DEA1.1 negativi, scăzând eficienţa transfuziei. 

Recoltarea unităţilor de SI (450-500ml), de la donatorii permanenţi, cu greutatea peste 30kg, 
s-a realizat de 4 ori pe an, la interval de 3 luni, susţinând semnificativ munca medicilor veterinari 
practicieni, care, nu de puţine ori, trebuie să recurgă la terapia transfuzională cu produse sanguine.  

Pisicile donatore (n=9), încadrate eclusiv în grupa A, au fost solicitate pentru recoltarea de 
sânge, doar în cazul recurgerii la efectuarea unei transfuzii. 

Procesul de recoltare (din venele jugulare, prin gravitaţie sau extragere sau de la nivelul 
venelor periferice) şi prelucrare a sângelui (în sistem închis sau deschis) a necesitat utilizarea de 
consumabile medicale şi materiale specifice (pungi standard pentru recoltare de sânge simple şi 
satelite cu CPDA1, fiole cu soluţie de citrat de sodiu, subtanţe anestezice şi sedative, extractor de 
plasmă). Actul donării de sânge nu a reprezentat o manoperă dureroasă, dar a necesitat imobilizarea 
animalului pe o perioada de 10-15 minute, motiv pentru care în special pisicile au fost sedate sau 
uşor anesteziate folosind diverse protocoale. Dintre acestea, administrarea intrarectală a 
diazepamului sub formă injectabilă, în doză de 0,2-0,5 mg/kg, până la 1 mg/kg s-a dovedit cea mai 
potrivită scopului urmărit. Câinii au avut de regulă un comportament liniştiţi pe parcursul donării, 
fiind apreciaţi în mod deosebit Ciobăneştii Carpatini. 

Recoltarea unei cantităţi de 15 ml/kg sânge de la câinii cu valori medii ale hematocritului de 
47,41% şi a unei cantităţi de 11 ml/kg sânge de la pisicile cu medii ale hematocritului de 38,20%, 
nu a produs simptome de hipovolemie, anemie sau modificări semnificative ale principalelor 
constante fiziologice. În plus, înainte de fiecare donare, alături de examenul clinic, s-a reluat şi 
determinarea valorii macrohematocritului.  

Sângele provenit de la femelele ’’intacte’’ din punct de vedere reproductiv sau de la câinii şi 
pisicile care au avut pui nu a determinat apariţia de incompatibilităţi transfuzionale hemolitice la 
primitori, motiv pentru care aceste animale nu au fost excluse din programul de donare. 

Complicaţiile înregistrate pe parcursul donării de sânge, au fost reprezentate de coagularea 
sângelui pe ac sau în tubul de recoltare şi întreruperea umplerii pungii de colectare. În cazul în care 
nu s-a reuşit repermeabilizarea acului prin mişcări de rotaţie uşoare, iar cantitatea de sânge recoltată 
nu a depăşit un sfert din cantitatea totală, s-a reluat colectarea într-o pungă nouă, din vena opusă. 
Când primele încercări de flebotomie au eşuat, s-a abordat jugulara opusă, iar dacă a pătruns aer în 
punga de colectare, unitatea a fost folosită în maxim 2 zile. 

Utilizarea sedării cu acepromazină la un câine şi la o pisică, a determinat hipotensiunea şi 
revenirea întârziată la starea iniţială normală, motiv pentru care considerăm că această substanţă 
reprezintă o ultimă opţiune pentru manopera de recoltarea a cantităţilor mari de sânge. 

Obţinerea P şi a CE, prin sedimentare pasivă (48 de ore la 2-40C) sau activă, cu ajutorul 
extractorului de plasmă, respectiv stocarea prelungită a acestor produse (la -18oC şi respectiv la 2-
40C) a presupus utilizarea unui sistem închis de recoltare cu mai multe pungi satelite. Prelucrarea SI 
recoltat într-o singură pungă de colectare, în produse sanguine, s-a realizat prin puncţionare în 
sistem deschis.  

Funcţionarea programului de a necesitat asigurarea lunară a unui depozit (bancă) de produse 
sanguine, conţinând câte 2 unităţi de SI, o unitate de P şi o unitate de CE. Majoritatea produselor 
obţinute de noi au fost utilizate în clinică, exceptând 4 unităţi de SI şi 7 de CE, care s-au expirat 
după 25 de zile de la stocae.  
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Capitolul II.4., intitulat „ Implementarea terapiei transfuzionale cu sânge şi produse 

sanguine la câine”, aduce argumente esenţiale pentru susţinerea eficacităţii terapiei transfuzionale 
cu produse sanguine la câine şi pisică. La baza atingerii acestui scop au stat obiective specifice, 
precum: identificarea şi ierahizarea afecţiunilor care necesită terapie transfuzională cu produse 
sanguine la câine; analiza factorilor pe care se bazează luarea deciziei de hemotransfuzie şi gruparea 
lor într-un ghid pentru aplicarea terapiei transfuzionale; stabilirea eficacităţii unor proceduri practice 
de aplicare a terapiei cu produse sanguine de bază (SI, CE şi P); verificarea relevanţei unor indici de 
monitorizare intra- şi post-transfuzională; evaluarea eficacităţii terapeutice a SI, CE şi P pe categorii 
de boli; evaluarea reacţiilor transfuzionale şi a posibilităţilor de prevenţie. 

Investigaţiile privind aplicarea şi supravegherea terapiei transfuzionale cu produse sanguine 
(SI, CE, P sau PbP) au vizat 73 de pacienţi canini proveniţi din locaţiile din România (FMV şi 
cabinete veterinare Cluj Napoca) şi Germania (clinica de medicină internă JLU Giessen), alcătuind 
2 grupuri a câte 33 şi respectiv 40 de câini.  

Factorii decizionali ai transfuziei. Recurgerea la terapia hemotransfuzională este un act 
medical complex, care poate aduce pacientului atât beneficii cât şi complicaţii, fapt ce a determinat 
ca această decizie să se ia individual, coroborând datele clinice şi paraclinice (analize hematologice, 
analiza gazelor sanguine, teste de coagulare, profil biochimic) disponibile pentru fiecare caz în 
parte.  

Evaluarea profilului hematologic a furnizat cele mai importante date pentru aprecierea 
severităţii anemiei; la majoritatea pacienţilor transfuzaţi valorile ante-transfuzionale ale 
hematocritului au fost cuprinse între 13 şi 20%, corespunzând unor forme severe de anemie. Mai 
mult, compararea valorilor ante-transfuzionale ale hematocritului, între pacienţii care au 
supravieţuit (n=36; 15,36%) şi cei care au fost eutanasiaţi/decedaţi (n=8; 20,98%) a relevat o 
diferenţă foarte semnificativă (p= 0.0082). La fel şi ceilalţi parametri de masă eritrocitară (număr 
total de hematii şi hemoglobină) au prezentat valori foarte scăzute la cele două grupe de pacienţi. 
Diferenţa între valorile disponibile ale numărul total de hematii al pacienţilor care au supravieţuit 
(31) şi al celor care nu au supravieţuit (11), nu a fost semnificativă statistică (p=0.0882), între 
valorile hemoglobinei diferenţele au fost în schimb semnificative (p=0.0302). S-a constatat de 
asemenea, că valorile Ht, Hb şi E la pacienţilor decedaţi au fost de regulă mai mari decât media 
celor care s-au recuperat clinic. La pacienţi caninii decedaţi/eutanasiaţi,  decesele a fost date în 
general de hemoragia acută, în care valorile indicilor de masă eritrocitară au prezentat creşteri 
relative şi nu absolute. 

Conform investigaţiilor clinice, hematologice şi biochimice, majoritatea pacienţilor canini 
au prezentat diferite forme de anemie: regenerativă (71,64%), hiporegenerativă sau aregenerativă 
(28,35%).  

Determinarea valorilor  sanguine ante-transfuzionale ale acidului lactic, la 28 de pacienţi din 
grupul 2, a arătat că 46,42% dintre aceştia au prezentat hiperlactacidemie (4,97 mmol/L), apreciată 
faţă de valorile de referinţă proprii laboratorului (0.4–2,2 mmol/L). 

Volumele totale de SI, respectiv de CE transfuzat, stabilite în urma evaluării severităţii 
anemiei, au variat de la 20 la 1000 ml/câine/zi, respectiv de la 30 la 500 ml/câine/zi, doze mai mari 
administrându-se în cazul unor intervenţii chirurgicale laborioase. Doza de P administrată în scopul 
corectării deficienţelor de hemostază, a variat între 6-10 ml/kg. La pacienţii din grupul 2, datorită 
taliei medii sau mari s-a recurs la utilizarea de pungi întregi de SI, CE sau PPC, revenind 1-2 unităţi 
la o administrare/animal. 
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Evoluţia clinică intra şi post-transfuzională. La pacienţii canini transfuzaţi cu produse 
sanguine a relevat efecte terapeutice benefice, gradul lor de recuperare fiind dependent de  
diagnosticul şi mai ales de prognosticul bolii. Simptome de îmbunătăţire a stării generale am 
înregistrat la majoritatea pacienţilor anemici şi/sau hipovolemici, pe măsura administrării de SI sau 
CE (Moldovan şi colab., 2011). Creşterea aportului tisular de oxigen, asigurat de transfuzarea SI sau 
CE, a redus semnificativ pierderile prin decese în primele 24 ore post-transfuzional. În această 
privinţă a fost relevantă şi restabilirea în limite fiziologice a parametrilor vitali.  La câinii din grupul 
1 diagnosticaţi cu coagulopatii, administrarea de SI proaspăt şi P a dus de asemenea, la oprirea 
microhemoragiilor în primele 24 de ore şi la reducerea timpului de coagulare, sub 48 de ore la 
majoritatea cazurilor, exceptând 3 pacienţi care au necesitat ulterior o altă transfuzie cu P. 

Perioada de spitalizare a pacienţilor din cele 2 loturi a variat de la 0 la 24 de zile, fiind 
dependentă de gravitatea diagnosticului, numărul de transfuzii administrate şi evoluţia post-
terapeutică individuală.  

Evoluţia stării clinice a permis ca majoritatea pacienţilor (60) să fie transfuzaţi o singură 
dată cu SI, CE sau P, doar 13 dintre aceştia necesitând 2 sau mai multe transfuzii, în funcţie de 
cronicitatea şi severitatea afecţiunilor diagnosticate (figura 1). Tipul de produs sanguin utilizat (SI, 
CE sau P), respectiv numărul transfuziilor efectuate  au variat în funcţie de evoluţia clinică a bolilor 
diagnosticate la pacienţi investigaţi (figura 1şi  2).  

 

 
Fig.1.Distribuţia numerică a transfuziilor de produse sanguine pe bolile diagnosticate 

The numeric distribution of blood products transfusions in different diseases 
 
Administrarea SI şi CE la pacienţii, a condus la corectarea anemiilor, cauzate de enterite 

hemoragice, hemoragii difuze datorate coagulopatiilor sau de sângerările din timpul intevenţiilor 
chirurgicale laborioase. În schimb, PP şi PPC au avut ca indicaţii majore coagulopatiile: deficit de 
factori de coagulare la cazurile cu hepatită cronică sau la cele intoxicate cu rodenticide 
anticoagulante, deficit de alfa-macroglobulină la cele cu pancreatită şi hipercoagulare incipientă din 
CID. 
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Fig.2. Distribuţia principalelor produse sanguine transfuzate pe categoriile de boli diagnosticate  
The distribution of the basic transfused blood products on cathegories of diagnosed condition  

 
Profilul hematologic. Evoluţia pozitivă ante-post-transfuzională a parametrilor 

hematologici de bază (E, Hb şi Ht) la pacienţii din primul grup, transfuzaţi cu SI, a fost asigurată 
statistic conform valorilor obţinute la calculul indicelui p (p<0.0001, p=0.0028 şi p<0.0001). 
Evoluţii asemănătoare am remarcat şi la pacienţii din grupul 2, valorile indicelui p pentru Hb, Ht şi 
E fiind apropiate (0.0101, 0.0261 şi 0.0074). Într-un studiu efectuat de Ognean şi colab. (2010c) a 
fost prezentată aceeaşi evoluţie post-transfuzională pozitivă a E, Hb şi Ht la un caz intoxicat cu 
anticoagulante. 

Administrarea CE,  dovedită utilă în cazul pacienţilor normovolemici, cu anemie cronică şi 
fără afectarea sistemului de hemostază, a determinat de asemenea creşterea valorilor medii ale  
indicilor hematologici, atât la pacienţii din grupul 1 (p=0.0252, p=0.0305 şi p=0.0042 pentru E, Hb 
şi Ht), cât şi la cei din grupul 2 ( p=0.0646, p=0.0696 şi p=0.0179 pentru E, Hb şi Ht). 

Gradul de anizocitoză, marcat de creşterea coeficientului de variaţie a dimensiunii 
eritrocitelor (RDW), a avut tendinţa de a scădea după administrarea de hematii, înregistrând valori 
medii post-transfuzionale până la 15,26%, apropiate de limita superioară a intervalului de referinţă 
(12.8%). 

Evoluţia leucogramei a fost influenţată de produsul sanguin transfuzat, aceste efecte fiind 
dificil de apreciat datorită complexităţii schemelor terapeutice utilizate. Cu toate acestea,  la 
prelucrarea statistică a valorilor leucogramei, nu am relevat modificări semnificative, exceptând 
creşterile numărului de limfocite (încadrabile în limitele fiziologice) după transfuzia de SI 
(p=0.0151) şi ale numărului total de leucocite (de la 14,38 la 18,95 x109/l) după transfuzia de CE 
(p=0.0623). 

Evoluţia numărului total de trombocite la grupul 1 de pacienţi transfuzaţi cu SI, a indicat 
valori post-transfuzionale mai mari (204,58x109/l) comparativ cu cele ante-transfuzionale (134,75 
x109/l), creşterile nefiind semnificative statistic. Evoluţii apropiate ale acestui parametru au fost 
înregistrate la pacientii din grupul 2. Conform aşteptărilor, după administrarea de PPC media 
valorilor post-transfuzionale ale PLT a prezentat scăderi faţă de valorile iniţiale şi chiar faţă de 
limita inferioară de referinţă. 

Profilulul metabolic. Evaluarea parametrilor biochimici la pacienţii transfuzaţi a constituit 
o procedură indirectă de verificare a eficacităţii terapiei transfuzionale cu produsele sanguine 
investigate. Astfel, terapia cu  P, prin aportul de proteine totale şi mai ales de albumine a determinat 
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creşteri nesemnificative (p=0.9921;p=0.6438) ale proteinemiei şi albuminemiei la pacienţii 
hipoproteinemici. 

De importanţă majoră s-a dovedit şi evaluarea modificărilor post-transfuzionale ale gazelor 
respiratorii, determinate la un eşantion de pacienţi din grupul 2, care a adus contribuţii esenţiale în 
aprecierea evoluţiei stărilor critice de boală, precum şi a eficacitătii terapeutice a produselor 
sanguine utilizate. Aceste rezultate sunt confirmate de creşterile post-transfuzionale importante ale 
următorilor parametri, cu semnificaţie pentru susţinerea funcţiei de transport sanguin al oxigenului 
(figura 3): SvO2 (p=0.0066), O2Hb (p=0.0083) şi PvO2 (p=0.0084).  

 

 

Fig.3. Corelaţia modificărilor post-transfuzionale ale gazelor venoase şi derivaţilor hemoglobinei 
Corelation of post-transfusion modification of venous gases and hemoglobin derivates 

 
Aportul de hematii realizat prin transfuzarea de SI sau CE la pacienţii receptori, a determinat 

de asemenea remiterea lactacidemiei, valoarile acidului lactic revenind la limitele fiziologice (figura 
4). 

 
Fig.4. Evoluţia lactacidemiei la un grup de pacienţi anemici, după transfuzarea de hematii 

Evolution of lactacidemia in a group of anemic dogs, after transfusion of erythrocytes 
(testul’’t’’ pereche) 
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Rezultatele obţinute au relevat că, transfuziile cu SI, CE sau P au avut şi efecte benefice 
asupra timpilor de coagulare (TC, PT, aPTT), determinând normalizarea acestora la majoritatea 
pacienţilor. În plus, tromboelastografia a făcut posibilă identificarea unor pacienţi cu status de 
hipercoagulabilitate (n=7) şi hipocoagulabilitate (n=2), conform indexului de coagulare calculat, 
contribuind astfel la aprecierea eficienţei terapeutice. 

Parametrii ionogramei nu au indicat modificări statistice semnificative, cu excepţia 
magnezemiei, care a scăzut după aportul de hematii din CE, dar s-a menţinut în intervalul de 
referinţă. Neseminificativă statistic s-a dovedit şi creşterea post-transfuzională a ionilor de clor, de 
la 109,83 mmol/l la 113,63 mmol/l. 

Reacţiile transfuzionale. Intra-transfuzional administrarea de SI, CE sau P nu au dat reacţii 
adverse severe, precum hemoliza intravasculară acută sau şocul anafilactic. La unii pacienţi am 
semnalat însă reacţiile transfuzionale de intensitate slabă, manifestate prin creşterea ritmului 
cardiac, peste valoarile ante-transfuzionale (5), hipertermie (2) şi mioclonii ale capului (1). 
Îmbunătăţităţirea post-transfuzională a valorilor bilirubinei totale, a constituit un indiciu de bază în 
excluderea evoluţiei reacţiilor hemolitice adverse la pacienţii transfuzaţi. 

O bună parte dintre pacienţii primului grup au prezentat manifestări locale de 
hipersensibilitate la  nivelul vaselor utilizate în administrarea SI sau CE, fără complicarea cu  flebite 
sau tromboflebite. Doi dintre pacienţi, diagnosticaţi cu parvoviroză, au prezentat manifestări de 
vomă şi descărcări diareice sanguinolente în timpul transfuziei, care nu au fost atribuite 
hemotransfuziei.  

În urma reunirii datelor obţiune, apreciem că din totalul de 73 pacienţi transfuzaţi, 53 (73%) 
au fost recuperaţi din punct de vedere clinic, fiind externaţi. În primul grup din cei 33 pacienţi 
transfuzaţi, 23 (70%) s-au vindecat clinic şi au fost externaţi, iar 10 (30%) nu au mai putut fi 
recuperaţi datorită evoluţiei nefavorabile (9 au decedat şi unul a fost eutanasiat). În cazul grupului 2, 
din totalul de 40 de pacienţi transfuzaţi, 30 (75%) au supravieţuit şi au fost externaţi, 6 au decedat şi 
4 au fost eutanasiaţi. O relevanţă aparte atribuim interpretării acestor rezultate prin prisma 
monitorizării eficacităţii terapeutice a produselor sanguine utilizate în 9 categorii de boli majore, 
care este semnificativ relevată prin datele înregistrate în tabelul 1 pe un eşntion de 73 pacienţi 
canini. 

Tabel 1 
Eficacitatea terapiilor transfuzionale pe categorii de boli, exprimată prin numărul şi procentul pacienţilor 

recuperaţi clinic (R) 
The efficacy of transfusion therapy in different diseases, showed by the number (n) and percent (%) of 

patients with clinical recovery (R) 
Afecţiuni 
Conditions 

Număr pacienţi (n) 
Number of patients  R (n) R (%) 

Boli ale sistemului digestiv 19 13 68,42 
Boli produse prin intoxicaţii 18 15 83,34 
Boli neoplazice 13 10 76.92 
Boli infecţioase 10 5 50 
Boli produse prin traumatisme 6 4 66,66 
Boli ale sângelui  2 1 50 
Boli ale sistemului excretor 2 1 50 
Boli parazitare 2 2 100 
Boli ale sistemului circulator 1 1 100 
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Capitolul II.5., „Implementarea transfuziei cu sânge integral la pisicǎ”, cuprinde 
contribuţiile investigaţiilor noastre în testarea compatibilităţii sanguine şi utilizarea principalelor 
produse din sânge în terapia transfuzională la două eşantioane de pacienţi felini.  

În realizarea acestui capitol ne-am propus următoarele obiective: implementarea unor teste 
cu eficienţă dovedită în stabilirea compatibilităţii sanguine pre-transfuzionale la pisică; evaluarea 
principalelor afecţiuni cu evoluţie severă la pisică, care necesită terapia transfuzională cu SI; analiza 
factorilor care stau la baza luării deciziei de transfuzie şi elaborarea unui ghid referitor la indicaţiile 
terapiei transfuzionale cu produse sanguine; implementarea unor manopere eficiente şi adecvate 
conduitei practice de utilizare a terapiei transfuzionale cu SI; analiza principalilor indici necesari 
monitorizării intra- şi post-transfuzionale a pacienţilor felini; evaluarea eficacităţii terapeutice a 
transfuziei cu SI în diferite sindroame anemice; aprecierea incidenţei reacţiilor transfuzionale şi 
evaluarea factorilor care stau la baza producerii acestora. 

S-a recurs la hemotransfuzia cu SI şi P în cazul a 6 pacienţi din grupul 1 (cabinete veterinare 
din Cluj şi clinicile FMV Cluj ) şi la 9 pacienţi din grupul 2 (clinicile FMV JLU Giessen), cu 
simptome încadrabile în 6 categorii de boli. La aceşti pacienţi au predominat bolile sângelui (33%), 
bolile produse prin intoxicaţii (20%) şi boli produse prin traumatisme (20%). Majoritatea 
transfuziilor au fost făcute cu SI, recoltat exclusiv în sistem deschis, respectând metodele redate în 
capitolul II.3. Sedarea donatorilor s-a efectuat cu diazepam intrarectal, medetomidină i.v./i.m. sau 
ketamină cu midazolam. S-a recurs la administrarea intravenoasă, automată sau manuală, cu sau 
fără filtre de reţinere a microcoagulilor, efectuată în toate cazurile după investigarea prealabilă a 
compatibilităţii dintre sângele donatorului şi cel al primitorului, prin teste de Grupă sanguină şi/sau 
Crossmatch.  

Factorii decizionali ai transfuziei. Adoptarea deciziei de transfuzare la pacienţi felini s-a 
bazat în principal pe smptomatologia clinică a stărilor de anemie şi pe valorile parametrilor 
hematologici de bază (E=2,73x1012/l; Hb=3,18 g/dl şi Ht=12,71%), care au confirmat severitatea 
anemiei în cazul fiecărui pacient. Valorile unor parametri biochimici, numărului de trombocite 
(PLT=105,58 x 109/l), lactacidemiei (3,05 mmol/l) şi evoluţia hipocoagulabilitătii (Pt=14, 05 sec şi 
aPtt=66, 87 sec) au contribuit de asemenea, la adoptarea deciziei de administrare a SI. 

Volumul mediu de SI, calculat pa 21 de administrări la 15 pisici, pe parcursul a maxim 15 
zile de spitalizare, a fost de 31,35 ml/pacient/zi (23,8 ml/pacient/zi la grupul 1 şi 35,55 ml/pacient/zi 
la grupul 2), iar volumul de P administrat (un singur caz, cu coagulopatie) a fost de 15ml/pacient.  

Eficienţa protocoalelor terapeutice cu SI şi P la pacienţii felini a fost în linii mari 
asemănătoare cu cea întâlnită la pacienţii canini, motiv pentru care redăm în continuare doar 
particularităţile privind metodele şi rezultatele obţinute în cazul celor două eşantioane de pisici. 

Profilul hematologic de ansamblu, a relevat creşterea (aproape dublarea) valorilor post-
transfuzionale ale E, Hb şi Ht (p=0,0005; p=0.0024 şi p=0.0001). Heterogenitatea ante-
transfuzională a volumului hematiilor, prezentă la pacienţii anemici din ambele grupuri, a înregistrat 
o scădere post-transfuzională nesemnificativă (p=0.4269), menţinându-se în intervalului de 
referinţă. 

La primul grup de pacienţi, valorile post-transfuzionale ale parametrilor leucogramei nu au 
relevat modificări majore, spre deosebire pisicile din grupul 2, care au prezentat o uşoară 
leucocitoză post-transfuzională (p=0.2280), asociată cu limfocitoză (p=0.0115) şi monocitopenie 
(p= 0.0721). 

Profilul metabolic, a indicat evoluţii favorabile ale gazelor respiratorii, în primele 24 de ore 
după transfuzia de SI, comfirmând îmbunătăţiri semnificative ale valorilor PO2, SO2, O2Hb şi HHb, 
corelate cu scăderea mediei lactacidemiei, de la 3,05 mmol/l la 0,98 mmol/l (0.0084). 
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Reacţii transfuzionale. Aşa cum am mai constatat administrarea de SI sau P a fost tolerată 
bine şi nu a determinat complicaţii transfuzionale la nici un pacient (Moldovan şi colab., 2012). 

Recuperarea clinică de ansamblu, cuantificată ca procent global din totalul pisicilor tratate, 
s-a ridical la 66,66%, ponderea vindecărilor variind în funcţie de categoria de boală, de la 100% în 
intoxicaţii şi boli infecţioase la 66% în boli traumatice şi ale sângelui. Nu s-a reuşit însă recuperarea 
pacienţilor cu  boli ale sistemului excretor sau cu neoplasme. 
 

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDǍRI 

 

Cercetările proprii din teza de doctorat realizată au conturat o serie de concluzii şi 
recomandări, prezentate la finalizarea celor cinci capitole, din ansamblul cărora desprindem 
următoarele:  

• Investigarea sistemelor canine de grupă sanguină în vederea evaluării compatibilităţii 
transfuzionale a relevat variabilităţi legate de zonă şi de rasă, în populaţiile testate 
predominând câinii din grupele SHIGETA cu antigen B, respectiv cei DEA 1.1 pozitivi 

• Tipizarea grupelor sanguine, din sistemul AB, într-un eşantion de pisici heterogene ca rasă, 
a relevat rezultate apropiate de cele găsite în majoritatea cercetărilor în domeniu, indicând 
predominarea grupa A (n=34; 100%). 

• Kiturile comerciale (Shigeta, Card şi Alvedia), utilizate în testarea grupelor sanguine la 
câine şi pisică, s-au dovedit deosebit de utile şi cu o bună aplicabilitate în clinică, testele 
Alvedia, cu cel mai bun raport calitate/preţ, fiind recomandate şi în condiţiile ţării noastre. 

• Utilizarea testelor încrucişate (Crossmatch) în evaluarea compatibilităţii sanguine pre-
transfuzionale a crescut eficacitatea terapiei hemotransfuzionale, evitând declanşarea unor 
reacţii acute severe la pacienţii primitori. 

• Incompatibilităţile pre-transfuzionale, depistate prin mai multe variante de Crossmatch, s-au 
manifestat constant prin reacţii de hemaglutinare, cu intensităţi variabile, frecvent întâlnite la 
pacienţi cu diferite forme de cancer. 

• EDTA-ul utilizat ca anticoagulant pentru probele de sânge supuse refrigerării îndelungate, a 
influenţat negativ intensitatea aglutinărilor la testele de Crossmatch, efectuate pentru 
evaluarea compatibilităţii produselor sanguine stocate. 

• Realizarea unui stoc permanent de produse sanguine canine şi a unui centru de donatori 
canini şi felini într-o clinică veterinară din Cluj, a asigurat un suport terapeutic esenţial 
pentru pacienţii cu stări clinice critice şi în regim de urgenţă. 

• Obţinerea de concentrat eritrocitar şi plasmă, prin procesarea sângelui integral, cu 
respectarea regulilor de bună practică, respectiv stocarea acestora prin refrigerare, s-a 
dovedit realizabilă în condiţiile unor clinici veterinare din ţara noastră. 

• Transfuzia de sânge integral şi concentrat eritrocitar a avut eficienţă deosebită la cazurile cu 
forme severe sau foarte severe de anemie, apreciată pe baza evoluţiei indicilor de masă 
eritrocitară (E, Ht, Hb) şi lactacidemie. 

• Transfuzia de plasmă sanguină a dat rezultate deosebite în hipocoagulopatii, care au 
reprezentat principala indicaţie terapeutică a acestui produs. 
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• La majoritatea pacienţilor, s-a recurs la o singură administrare de produse sanguine, dar au 
fost şi cazuri cu forme severe sau cronice de boală, a căror susţinere a necesitat două sau mai 
multe transfuzii. 

• Eficacitatea terapiei cu produse sanguine de bază, atât în sindroame anemice, cât şi în 
coagulopatii, a fost confirmată de evoluţia pozitivă a rezultatelor clinico-patologice. 

• Corelaţiile între etiopatogeneza unor procese patologice şi recuperarea post-transfuzională 
au relevat că, administrarea sângelui integral şi/sau a plasmei a dat rezultate bune în 
majoritatea bolilor, cu rezultate deosebite în intoxicaţii cu derivaţi cumarinici. 

• În condiţiile respectării standardelor terapiei transfuzionale, apreciem ca riscurile 
transfuzionale severe sunt minime, iar complicaţiile apărute nu au repercursiuni negative 
asupra evoluţiei pacienţilor. 

• La pisică, sângele integral a constituit produsul sanguin cel mai utilizat, eficacitatea acestuia 
în stările foarte severe de anemie fiind confirmată de evoluţia indicilor de masă eritrocitară 
(E, Ht, Hb) şi lactacidemiei. 

• Prevalenţa crescută a grupei sanguine A la pisicile de rasă mixtă, a crescut semnificativ 
nivelul compatibilităţii sanguine în eşantionul investigat şi implicit al eficacităţii produselor 
sanguine utilizate. 

• Recurgera la transfuzia sanguină, ca procedură de terapie intensivă la pisică, s-a dovedit 
eficientă în majoritatea categoriilor de boli investigate, în special în cele manifestate prin 
coagulopatii şi mai puţin în bolile neoplazice sau în insuficienţele renale. 

• Lipsa complicaţiilor transfuzionale în eşantioanele feline tratate, constituie argumente 
încurajatoare pentru extinderea în ţara noastră a procedurilor de terapie transfuzională la 
pisică. 
 
Recomandări: 
 

• În verificarea compatibilităţii transfuzionale la câine recomandăm testarea grupei sanguine 
DEA1.1 la donator şi pacient, când această testare nu este posibilă trebuie să se ţină cont că 
donatorii negativi pot dona sânge la recipienţii pozitivi sau negativi şi că pacienţii pozitivi 
pot primi sânge, atât negativ, cât şi pozitiv;  

• În cazul pisicii, recomandăm testarea grupelor sanguine inclusiv înaintea  primei transfuzii, 
dacă acestă testare celor doi parteneri nu este posibilă, se poate recurge doar la testarea 
primitorului şi la efectuarea testului de Crossmatch, evitând astfel transfuzarea sângelui A 
pozitiv la un recipient B pozitiv;  

• Indicăm efectuarea testelor de Crossmatch la toate categoriile de pacienţi, de regulă pe probe 
proaspete de sânge, iar pentru conservarea lor îndelungată utilizarea anticoagulantului 
CPDA-1; 

• Prin Programul de donare elaborat, indicăm ca şi potenţiali donatori câinii cu greutate medie 
de 25 kg, de la care să se recolteaze o dată la 3 luni maximum 15 ml/kg, respectiv pisicile cu 
greutatea de peste 4,5 kg şi de la care se recoltează o dată la 3 luni maximum 11ml/kg; 

• Pentru evitarea hipotensiunii dezvoltate la donatori de folosirea acepromazinei, recomandăm 
utilizarea acesteia, atât la câine cât şi la pisică, doar ca ultimă opţiune, cu supravegherea 
atentă a donatorului şi recoltarea lentă a sângelui; 

• În unele situaţii de urgenţă sau a posibilităţilor limitate de diagnostic paraclinic, 
recomandăm luarea deciziei de transfuzie cu produse conţinând hematii pe baza aspectului 



Teză de doctorat                                                                                                                       Rezumat 
 

XV 
 

albicios (palid) al mucoaselor, tahicardiei, ralurilor pulmonare umede, tensiunii slabe a 
pulsului şi manifestărilor de tip hemoragic; 
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LISTǍ DE ABREVIERI ŞI ACRONIME 
 
CE/ EC=concentrat eritrocitar/ erythrocyte concentrate 
CID/ DIC=coagulare intravasculară diseminată/ disseminated intravascular coagulation 
E/RBC= numărul total de hematii/ red blood cell number 
EDTA= acid etilen-diamin-tetra-acetic  
Hb=hemoglobină 
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Ht=hematocrit 
PLT=plachete sanguine/blood platelets 
PP/ FP=plasmă proaspătă/ fresh plasma 
PPC/FFP=plasmă proaspătă congelată/ FFP 
PT=timpul de protrombina/ partial thromboplastin time 
aPTT=timpul parţial de tromboplastină/ activated partial thromboplastin time 
RDW= coeficientul de variaţie a dimensiunii eritrocitelor/ red cell distribution widith 
SI/ WB=sânge integral/ whole blood 
TC=test de coagulare (metoda clasică pe lamă) 
pO2=presiunea parţială a oxigenului/ partial pressure of oxygen 
SvO2= saturaţia de oxygen venos/ venous oxygen saturation 
O2Hb=oxihemoglobina/ oxyhemoglobin 
MetHb=methemoglobina/ methemoglobin 
HHb=deoxihemoglobina/ deoxyhemoglobin 
 

. 
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