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Introducere

Metoda de transfuzie a sîngelui a fost implementată pe larg în clinică după descoperirea în 
anul 1900 de către Karl Landsteiner a grupelor de sînge, şi ulterior a antigenelor sistemului 
Rhezus în anul 1940. Transfuzia sîngelui, fiind în fond o procedură simplă tehnic de realizat, a 
început să fie pe larg utilizată şi considerată ca o metodă binefăcătoare de tratament.
Acumularea experienţei bogate de transfuzie a sîngelui în clinică a stabilit că transfuzia sîn-
gelui are o influenţă imunologică foarte compusă asupra organismului recipientului. S-a con-
statat că modificările imunologice provocate de hemotransfuzie în mare măsură sunt similare 
celor care se dezvoltă în cazurile de transplant de organe şi ţesuturi. Transfuzia sîngelui poate 
fi considerată ca transplantul unui ţesut lichid care conţine diverse celule sanguine cu diferită 
acţiune asupra organismului, deseori negativă.
Nu mai puţin risc pentru sănătatea recipientului prezintă şi transmiterea prin transfuzii a in-
fecţiilor hemotransmisibile (ex. virusurile hepatitei, HIV/SIDA, citomegalovirusul, sifilisul etc), 
spectrul cărora se extinde, creînd o situaţie epidemiologică alarmantă. În legătură cu aceasta a 
apărut necesitatea de a majora volumul de investigaţii ale donatorului, iar transfuzia a devenit 
mai costisitoare. Pe lîngă acestea, este important de menţionat faptul că utilizarea celor mai 
performante teste de laborator nu garantează că donatorul nu este infectat cu unul din agenţii 
infecţioşi enumeraţi, deşi markerii respectivi nu s-au depistat. Din această cauză testele ne-
gative la etapa de donare nu exclud în mod absolut infectarea donatorului, sîngele căruia în 
fiecare caz trebuie de considerat că prezintă un potenţial risc pentru pacient.
Cele expuse au cauzat o revizuire radicală a indicaţiilor pentru hemotransfuzii cu reducerea 
lor maximală. La momentul actual o transfuzie de sînge poate fi argumentată numai în cazurile 
absolut necesare, avînd indicaţii vitale.
Succesele obţinute în transfuziologie au demonstrat că transfuzia de sînge nu stimulează esenţial 
hemopoieza, hemostaza, imunitatea etc. Este o mare eroare de a efectua astăzi o transfuzie de sînge 
cu scopul stimulării imunităţii. S-a stabilit că hemotransfuzia, dimpotrivă, are o acţiune imunosupre-
sivă asupra organismului recipientului. De exemplu, limfocitele T din sîngele transfuzat unui pacient 
cu imunodeficit, cu un număr redus de T limfocite sau cu T limfocite necalitative, pot prolifera şi 
provoca boala posttransfuzională „transplant contra gazdei”, care practic este incurabilă. Sunt de 
asemenea neargumentate hemotransfuziile în scop de dezintoxicare sau alimentare parenterală.
Progresul transfuziologiei de producere în fracţionarea sîngelui conservat cu separarea celu-
lelor sanguine, a plasmei şi a derivatelor din plasmă şi studierea profundă a funcţiilor compo-
nentelor numite au servit ca bază de revizuire a aprecierii tradiţionale a transfuziei de sînge ca 
o metodă curativă cu acţiune pozitivă multilaterală asupra organismului.
A fost stabilit că eficacitatea remediilor hemotransfuzionale se realizează numai prin substi-
tuirea componentului sanguin deficitar la pacient. Eficacitatea transfuzională poate fi obţinută 
prin transfuzia componentului respectiv în doză optimală.
Conştientizarea de către medicii clinicieni a celor expuse va contribui la utilizarea raţională şi 
corectă a componentelor şi derivatelor de sînge în clinică.
Este necesar de convins medicii că hemotransfuziile se pot reduce considerabil fără a influenţa 
negativ calitatea tratamentului.
Acest Ghid, consacrat problemelor de transfuzie a componentelor şi derivatelor de sînge, are 
drept scop de a promova politica naţională pentru utilizarea clinică a sîngelui.
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I.  Principiile practicii moderne de transfuzie a componentelor  
şi preparatelor sanguine

Experienţa acumulată în practica transfuzională a demonstrat că hemotransfuziile pot cauza di-
ferite efecte adverse, deseori destul de grave. Analiza acestor acţiuni negative posttransfuzionale 
a condus la elaborarea unor principii noi în transfuziologia modernă, argumentate ştiinţific.

Scopul principal al respectării principiilor moderne ale transfuziologiei constă în asigurarea 
inofensivităţii hemotransfuziilor şi sporirea eficacităţii tratamentului transfuzional. Inofensi-
vitatea hemotransfuziilor poate fi realizată începînd cu recrutarea donatorilor şi terminînd cu 
utilizarea corectă a sîngelui şi produselor de sînge în clinică. Eficacitatea înaltă a tratamentului 
transfuzional poate fi obţinută nu prin folosirea sîngelui integru, dar a componentelor şi pre-
paratelor de sînge.

Reieşind din cele expuse, măsurile de inplementare în practică a principiilor moderne ale 
transfuziologiei includ:

1. Organizarea la nivel înalt a serviciului transfuzional cu sistem de calitate în toate aspectele.

2. Sîngele trebuie colectat de la donatori voluntari neremuneraţi, din rîndurile populaţiei cu 
risc mic de infectare. Donarea sîngelui de către rudele pacientului prezintă un risc mai 
înalt de transmitere a infecţiilor hemotransmisibile, comparativ cu donatorii voluntari ne-
remuneraţi. Donatorii contra plată au cea mai înaltă incidenţă de transmitere a infecţiilor 
hemotransmisibile.

3. Investigarea la nivel înalt a sîngelui donat la HIV/SIDA, hepatitele virale, sifilis şi alţi agenţi 
infecţioşi.

4. Examinarea minuţioasă a sîngelui colectat la grupele sanguine, antigenele Rh(D) şi (în caz 
de necesitate) la alte antigene Rhezus, Kell etc. De asemenea, efectuarea corectă a probelor 
la compatibilitate.

5. Păstrarea şi transportarea corectă a sîngelui şi produselor de sînge.

6. În general, reducerea considerabilă a utilizării în clinică a sîngelui şi a produselor de sînge. 
O transfuzie de sînge sau produse de sînge se utilizează după indicaţii absolute cînd alte 
metode de tratament sunt lipsite de eficacitate şi hemotransfuzia rămîne ultima şansă de a 
salva viaţa pacientului.

7. Utilizarea metodelor potrivite de alternativă a hemotransfuziilor acolo unde este posibil.

8. Efectuarea tratamentului transfuzional cu componente şi produse de sînge trebuie să fie 
folosit în cazurile în care este posibil, deoarece acesta asigură o eficacitate înaltă. Sîngele 
integral poate fi folosit numai în situaţii excepţionale – de exemplu, cînd este risc pentru 
viaţa bolnavului şi medicul nu dispune de hemocomponente şi produse de sînge.

Metodele de alternativă a transfuziei sîngelui şi componentelor sanguine

Hemotransfuziile nu pot fi considerate inofensive pentru bolnav din cauza riscului de trans-
mitere a infecţiilor hemotransmisibile (ex. hepatitele virale, HIV/SIDA, citomegaloviruşii, si-
filisul, malaria etc), a aloimunizării şi a acţiunii imunosupresive. În plus, persistă, din păcate, 
şi problema complicaţiilor grave care se dezvoltă după transfuzii de sînge şi concentrat de 
eritrocite incompatibile după antigenele ABO şi antigenele Rhezus.
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Limitarea utilizării hemotransfuziilor şi a componentelor de sînge prezintă o problemă actuală a 
transfuziologiei. Hemotransfuziile trebuie folosite numai atunci cînd ele pot salva viaţa pacienţilor.

În reducerea şi evitarea hemotransfuziilor o mare importanţă are inplementarea metodelor de 
alternativă a transfuziilor.

Există diferite metode de alternativă, adoptate la situaţii concrete:

1. Cea mai frecventă indicaţie pentru transfuzia concentratului de eritrocite este anemia fie-
rodeficitară care constituie 80-85% din toate anemiile. Anemia fierodeficitară poate fi pre-
venită şi vindecată cu preparate de fier. Administrarea preparatelor de fier pe parcursul 
sarcinii şi în perioada de alaptare previne dezvoltarea anemiei şi reduce considerabil nece-
sitatea utilizării concentratului de eritrocite.

2. Tratamentul anemiei fierodeficitare cu preparate de fier pînă la operaţie la pacienţii care 
necesită intervenţie chirurgicală planificată.

3. Transfuzii de concentrat de eritrocite în anemia fierodeficitară sunt necesare numai la pa-
cienţii în stare de precomă anemică şi la pacienţii în etate cu patologii cardiovasculare, cînd 
conţinutul hemoglobinei este mai jos de 70 g/l.

4. Cele expuse se referă şi la anemiile B12-deficitare şi prin deficit de acid folic.

5. Utilizarea celor mai bune metode anesteziologice şi chirurgicale în scopul micşorării pier-
derii de sînge.

6. Suspendarea, acolo unde este posibil, a tratamentului cu anticoagulante şi dezagregante 
pînă la intervenţiile chirurgicale.

7. Utilizarea eritropoietinelor în cazurile de anemii renale, anemii în bolile cronice, anemii în 
bolile oncologice.

8. Concentratele factorilor de coagulare dublu virus inactivate sau obţinute prin ingineria geni-
că prezintă o alternativă foarte eficientă a plasmei proaspăt congelate şi a crioprecipitatului 
în tratamentul hemofiliei şi a altor coagulopatii diagnosticate. Utilizarea agenţilor farmaco-
logici (desmopresina, aprotinina) pentru pacienţii cu hemofilie şi boala Willebrand poate de 
asemenea preîntîmpina transfuzia sau infuzia concentratului de factori la mulţi pacienţi.

9. Utilizarea factorilor de creştere G-CSF şi GM-CSF stimulează granulopoieza şi poate reduce 
necesitatea de a transfuza granulocite (evită hemotransfuziile).

10. Profilaxia hipercoagulării cu heparine în intervenţiile chirurgicale şi la alţi pacienţi previne 
complicaţiile tromboembolice şi dezvoltarea sindromului CID, evitînd astfel utilizarea do-
zelor mari de crioplasmă şi crioprecipitat, care prezintă pericol în transmiterea infecţiilor 
hemotransmisibile.

11. Utilizarea substituenţilor de sînge (sol. cristaloide şi coloide) poate reduce sau chiar preve-
ni  necesitatea în hemotransfuzii.

12. Crearea unor programe de autosînge poate elimina necesitatea transfuziei alogene în mul-
te cazuri. 

13. Implementarea în mentalitatea medicilor a concepţiei moderne despre tratamentul trans-
fuzional.
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Transfuziile autologe 

O alternativă viabilă deseori a transfuziilor de sînge alogen constă în utilizarea transfuziei au-
tologe. O atenţie deosebită în ultimii ani se acordă transfuziilor autologe din cauza riscului de 
transmitere a infecţiilor hemotransmisibile şi posibilităţii de complicaţii imunologice legate 
de acestea.

Transfuziile autologe reprezintă o metodă inofensivă cu eficacitate înaltă, care asigură asisten-
ţă/suport transfuziologic intervenţiilor chirurgicale planificate.

Reieşind din concepţiile moderne ale transfuziologiei nu trebuie practicată pregătirea autosîn-
gelui integru, dar a autocomponentelor (autoplasmă, autoeritrocite etc) de sînge.

Avantajele autotransfuziilor:

1. Se evită riscul complicaţiilor posibile după transfuzia sîngelui sau a concentratului de eri-
trocite incompatibile.

2. Se exclud majoritatea reacţiilor posttransfuzionale nehemolitice.

3. Se previne riscul aloimunizării.

4. Se exclude pericolul de infectare a recipientului cu infecţii hemotransmisibile.

5. Se exclude posibilitatea de dezvoltare a bolii posttransfuzionale „transplant contra gazdei”.

6. Se exclude riscul de conflict imunologic.

7. Nu este influenţă imunodepresivă a transfuziei.

8. Se limitează problemele de asigurare a intervenţiilor chirurgicale cu sînge de la donator. 

9. Se păstrează rezervele sîngelui de la donatori, ce obţine eficacitate economică.

10. Se asigură cu sînge şi componente bolnavii cu grupe rare de sînge, pentru care apar dificul-
tăţi de a găsi sînge compatibil.

11. Acţiune psihologică pozitivă pentru pacient (se utilizează „sîngele propriu, dar nu cel străin”).

Indicaţiile pentru transfuzia autologă se determină individual de către medic în conformitate 
cu indicaţiile existente pentru hemotransfuzii.

De menţionat că există şi indicaţii speciale pentru utilizarea transfuziilor autologe:

1. Absenţa concentratului de eritrocite de grupa necesară sau a antigenelor Rhezus.

2. Imposibilitatea selectării hemocomponentului compatibil.

3. Efectuarea hemodiluţiei înainte de intervenţia chirurgicală.

4. Existenţa în anamnestic a reacţiilor grave posttransfuzionale.

5. Aloimunizarea bolnavilor cu antigene leucocitare, trombocitare.

6. Bolnavii alergizaţi care nu suportă proteinele plasmatice.

7. Bolnavii cu pericol de acţiune imunosupresivă a componentelor de sînge alogen.
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Este raţional de folosit transfuziile autologe:

1. În chirurgia cardiovasculară, în operaţiile cu circulaţie extracorporală.

2. În ortopedie şi traumatologie, cu intervenţii chirurgicale voluminoase şi traumatice.

3. În chirurgia toracală şi abdominală (ex. lobectomia, rezecţia ficatului, pancreasului, gas-
trectomie etc).

4. În intervenţiile urologice (nefrectomia, prostatectomia).

5. În ginecologie şi obstetrică (histerectomia, operaţia cezariană etc).

Transfuziile autologe pot fi utilizate în toate cazurile cînd sunt indicaţii de transfuzie a com-
ponentelor sanguine şi nu sunt contraindicaţii pentru colectarea de sînge de la pacient.

Donatorul de sînge autolog şi autocomponente sanguine trebuie investigat clinic şi prin metode 
de laborator conform cerinţelor standarde de examinare a donatorilor de sînge (determinarea 
grupei de sînge şi a antigenelor Rhezus, investigaţii la sifilis, hepatite virale, HIV/SIDA etc.), de-
oarece în procesul de colectare a sîngelui şi a prelucrării lui nu se exclude contaminarea persona-
lului medical cu sîngele pacientului, care poate fi infectat cu agenţi infecţioşi hemotransmisibili.

Donatorii de sînge autolog şi autocomponente cu rezultate negative la investigaţiile enumera-
te se exclud din lista candidaţilor la transfuzia autologă (autotransfuzie).

Contraindicaţiile pentru colectarea sîngelui autolog sau a autocomponentelor pînă 
la operaţie:

1. Vîrsta < (mai mică de) 8-10 ani şi > (mai mare de) 75 de ani.

2. Conţinutul hemoglobinei < 100 – 110 g/l, hematocritul < 0,30 – 0,34.

3. Insuficienţa cardiopulmonară, hipotensiunea (TA < 100/60 mm a coloanei de mercur), ste-
nocardia instabilă, infarctul suportat recent, aritmia ventriculară, AV-blocul.

4. Caşexia pronunţată, adinamia.

5. Bacteriemia, sepsis, bolile virale.

6. Cancer cu metastaze.

7. Astmul bronşic grav.

8. Dereglări pronunţate ale funcţiilor ficatului şi rinichilor.

9. Hemofilia.

10. Epilepsia.

11. Bolile ereditare ale sistemului hematopoietic cu modificări morfofuncţionale ale eritrocite-
lor, hemoglobinei, fermenţilor plasmatici (influenţează negativ asupra eritrocitelor în pro-
cesul de păstrare).

12. Tromboze, tromboflebite.

13. Terapia cu anticoagulante.

Doza de sînge şi intervalele de colectare a componentelor sanguine autologe se determină 
de medicul curant, individual pentru fiecare pacient. Doza standard a unei unităţi constituie 
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400-450 ml, însă ea poate fi redusă sau majorată, în caz de necesitate. De obicei se colectează 
cîte o doză în săptămînă. Ultima colectare trebuie să fie efectuată nu mai tîrziu de 72 ore pînă 
la operaţie.

Dacă în timpul operaţiei nu a fost necesară hemotransfuzia, nu trebuie numaidecît de utilizat 
componentele sanguine autologe pregătite înainte de operaţie.

Conform instrucţiunilor existente, sîngele şi componentele autologe nu se folosesc pentru 
transfuzie la alt pacient în calitate de sînge alogen.

Autocomponentele şi autosîngele se colectează de la pacient în secţiile de transfuzie a sîngelui 
ale instituţiilor medico-sanitare publice sau în centrele regionale de transfuzie a sîngelui.

Pînă la efectuarea exfuziei, medicul trebuie să explice pacientului procedura de colectare şi 
utilizarea de mai departe a sîngelui şi componentelor autologe. Colectarea sîngelui autolog 
se efectuează conform regulilor şi cerinţelor de colectare a sîngelui de la donator: respecta-
rea strictă a asepticii, a investigaţiilor de laborator şi serologice, completarea documentaţiei 
respective (pe etichetă se indică grupa de sînge, factorul Rhezus, data colectării şi pacientul 
pentru care este pregătit autocomponentul respectiv).

Transfuzia autologă a sîngelui colectat la începutul operaţiei 
(hemodiluţia normovolemică preoperatorie) 

Autotransfuziile se realizează nu numai cu autocomponente pregătite din timp pînă la opera-
ţie, dar şi prin colectarea sîngelui la începutul intervenţiei chirurgicale. Această metodă are 
denumirea de „hemodiluţie normovolemică preoperatorie” şi constă în exfuzia de sînge în vo-
lum de 750-1000 ml în funcţie de pierderea presupusă a sîngelui în timpul operaţiei. Sîngele 
colectat imediat se înlocueşte cu substituenţi de sînge coloidali şi cristaloizi, pînă la obţinerea 
nivelului optimal de hemodiluţie (hematocritul nu mai jos de 30%). Sîngele se retransfuzează 
în timpul sau la sfîrşitul operaţiei pentru a menţine nivelul potrivit al hematocritului. Nivelul 
hematocritului de 32-35% se consideră ca zonă optimală de hemodiluţie.

Această metodă asigură micşorarea pierderii de celule în timpul operaţiei, deoarece o parte de 
celule temporar au fost înlăturate din circulaţie. Hemodiluţia contribuie şi la profilaxia com-
plicaţiilor tromboembolice după operaţie din contul ameliorării reologiei sîngelui şi creşterea 
vitezei de circulaţie a sîngelui.

Astfel, inplementarea hemodiluţiei normovolemice poate reduce esenţial necesităţile în sînge 
de la donatori.

Reinfuzia sîngelui

Sub reinfuzie subînţelegem infuzia sîngelui acumulat în cavitatea toracică sau abdominală, în 
cazurile de graviditate extrauterină, ruptura splinei, traumarea plămînilor, ficatului etc. Rein-
fuzia necesită respectarea strictă a asepticii, deoarece posibilitatea de infectare a acestui sînge 
este majorată.

De menţionat că la etapa actuală această metodă poate fi folosită în cazurile cînd sîngele din 
cavităţi este colectat cu ajutorul aparatelor speciale (de tip Cell Saver), care filtrează şi spală 
eritrocitele de restul componentelor. Aşadar, se utilizează numai eritrocitele din sîngele acu-
mulat în cavităţi.
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Infuzia directă a sîngelui integru din cavităţi neprocesat prezintă pericol potenţial de a provoca 
dereglări grave de hemostază (inclusiv sindromul CID), din cauza multiplelor microcheaguri şi 
factorilor de coagulare activaţi după contactul cu pereţii cavităţilor şi pătrunderea tromboki-
nazei tisulare din ţesuturile traumate, care iniţiază procesul de coagulare a sîngelui.

Aceste prejudicii se referă şi la sîngele colectat din drenuri în primele 6 ore după operaţie.

Substituenţii de sînge. Principii generale

Substituenţii de sînge prezintă o alternativă eficientă a hemotransfuziilor. Fiind folosiţi intra-
venos, ei restabilesc volumul sîngelui circulator, asigurînd astfel perfuzia ţesuturilor cu oxigen.

1. Substituenţii de sînge se utilizează în scopul substituirii pierderii semnificative de sînge, 
plasmă şi altor lichide intracelulare pentru a majora volumul intravascular, îndeosebi în 
cazurile:

•	 de tratament al bolnavilor cu hipovolemie (de exemplu, şoc hemoragic);

•	 de menţinere a normovolemiei la bolnavi în perioada de pierdere a lichidului (hemora-
gia în intervenţiile chirurgicale).

2. Administrarea intravenoasă a substituenţiilor de sînge prezintă terapia de prima linie în 
hipovolemie. Terapia incipientă cu aceste remedii poate fi de importanţă vitală, asigurînd 
răgaz de timp pentru oprirea hemoragiei şi primirea componentelor de sînge în caz de ne-
cesitate a administrării lor.

3. Soluţiile cristaloide cu concentraţia natriului analogică celei din plasmă (soluţia fiziologică 
sau soluţiile saline balansate) sunt eficace în calitate de substituenţi de sînge. Soluţiile de 
glucoză nu conţin natriu şi nu au eficacitate de substituire a sîngelui.

4. Pentru a corija hipovolemia, soluţiile cristaloide trebuie administrate într-un volum de 3 
ori mai mare decît volumul sîngelui pierdut.

5. Soluţiile coloidale trebuie utilizate în volum egal cu cel al sîngelui pierdut.

6. Plasma niciodată nu trebuie folosită în calitate de lichid substituent.

7. Substituenţii de lichid pot fi administraţi nu numai intravenos, dar şi intraosal, oral, rectal 
sau subcutan.

Soluţiile cristaloide

1. Conţin ioni de sodiu în aceeaşi concentraţie ca şi în plasmă.

2. Se elimină din spaţiul extracelular, deoarece membrana celulară este impermeabilă pentru 
ionii de sodiu.

3. Pătrund din spaţiul intravascular în spaţiul interstiţial, răspîndindu-se repede în tot spaţiul 
extracelular.

4. În normă numai a patra parte din cristaloizii infuzaţi rămîne în spaţiul intravascular.

5. Pentru restabilirea volumului sîngelui circulant soluţiile cristaloide trebuie administrate în 
volum cel puţin de trei ori mai mare, comparativ cu volumul de sînge pierdut.
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6. În cazurile de infuzie a unui volum mare de soluţii cristaloide, se poate dezvolta edem ca 
urmare a ieşirii lichidului în spaţiul interstiţial. Din această cauză este necesar monitorin-
gul stării clinice a pacientului. 

Există soluţii cristaloide care conţin sodiu în concentraţie analogică în plasmă (de exemplu sol.
fiziologică clorură de sodiu de 0,9%). O parte din cristaloizi au componenţa analogică componenţei 
lichidului extracelular şi sunt cunoscuţi ca soluţii saline balansate (lactat Ringer, soluţia Hartman).

Conţinutul soluţiilor cristaloide

Soluţia 
Na+ 

mmol/l
K+ 

mmol/l
Ca+ 

mmol/l
Cl 

mmol/l
Baza 

məkl/l

Presiunea coloido-
osmotică mm 

coloanei de mercur

Soluţie fiziologică 
(clorură de sodiu 
de 0,9%)

154 0 0 154 0 0

Soluţii saline 
balansate (lactat 
Ringer sau soluţia 
Hartman)

130-140 4-5 2-3 109-110 28-30 0

Soluţiile de glucoză nu conţin ioni de sodiu şi nu trebuie folosite în calitate de substituenţi de 
sînge, cu excepţia situaţiilor fără alternativă. Glucoza se metabolizează repede, transformîn-
du-se în apă care uşor pătrunde prin membrana celulară şi se răspîndeşte în spaţiul extra şi 
intracelular. Numai o cantitate mică se reţine în circulaţie.

Soluţiile coloidale

1. Soluţiile coloidale constău din particule cu masă moleculară mult mai mare decît crista-
loizii. Aceste particule nu trec prin membrana capilarului şi, din acest motiv, la început au 
tendinţa de a se reţine în circulaţia vasculară.

2. Imită însuşirile proteinelor plasmei, mecanism prin care menţin şi majorează presiunea 
coloidoosmotică a sîngelui.

3. Asigură creşterea volumului plasmei timp mai îndelungat, comparativ cu soluţiile cristaloi-
de. Însă în cazurile de creştere a permeabilităţii capilarelor, ele pot ieşi din circulaţie avînd 
o acţiune de scurtă durată de majorare a volumului sîngelui circulator.

4. Pentru infuzie sunt necesare volume mai mici de soluţii coloidale, comparativ cu cristaloi-
zii. De obicei, soluţiile coloidale se utilizează în volum egal cu volumul sîngelui pierdut.

Conţinutul soluţiilor coloidale

Soluţia 
Na+ 

mmol/l
K+ 

mmol/l
Ca+ 

mmol/l
Cl 

mmol/l
Baza 

məkl/l

Presiunea coloido-
osmotică mm 

coloanei de mercur
Jelatină (conjugată cu 
ureea), de exemplu, 
Ghemaxel

145 5,1 6,25 145 urme 27

Jelatină (succilinizată), 
de exemplu, Jelofuzin 154 < 0,4 < 0,4 125 urme 34
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Dextran 70 (6%) 154 0 0 154 0 58

Dextran 60 (3%) 130 4 2 110 30 22
Hidroxietilcrahmal 
450/0,7 (6%)

154 0 0 154 0 28

Pentru infuzii ale soluţiilor coloidale e necesar un volum mai mic decît pentru soluţiile cristalo-
ide. Soluţiile coloidale, de obicei, se utilizează în volum echivalent volumului de sînge deficitar.

Proprietăţile comparative ale soluţiilor cristaloide şi coloidale

Soluţia Avantajele Neajunsurile 

Cristaloizii 

•  Puţine efecte adverse
•  Cost mic (ieftin)
•  Accesibilitate vastă

•  Acţiune de scurtă durată
•  Pot provoca edem
•  Sunt grele şi ocupă mult loc

Soluţiile coloidale

•  Perioada de acţiune este mai  
mare
• Volum mai mic de soluţie 
e necesar pentru corecţia 
hipovolemiei
•  Mai puţin grele şi ocupă mai 

puţin loc

•  Nu există dovezi despre 
eficacitatea lor clinică mai 
înaltă
• Sunt mai costisitoare
•  Pot influenţa advers la 

hemostază
• Risc de reacţii anafilactice
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ii. Procedurile de transfuzie sanguină în clinică

Efectuarea transfuziei de sînge sau a componentelor sanguine are mai multe etape. Pentru 
fiecare etapă sunt prevăzute anumite proceduri standard, care contribuie la obţinerea efica-
cităţii scontate şi prevenirea reacţiilor adverse. Procedurile standard pentru tot procesul de 
hemotransfuzie trebuie însuşite şi respectate de toţi medicii, care în activitatea lor utilizează 
tratamentul transfuzional.

1. La determinarea necesităţii hemotransfuziei, medicul trebuie să ţină cont de principiile 
moderne ale transfuziologiei:

-	 indicaţii pentru transfuzia sîngelui integru nu mai există;

-	 hemocomponentele nu se utilizează cu scopul de detoxicare, alimentare parenterală, 
stimulare a imunităţii, stimulare a hemostazei, hemopoiezei etc;

-	 hemocomponentele se indică numai în scopul de substituire după indicaţii absolute;

-	 maximal se utilizează metode de alternativă hemotransfuziilor, acolo unde este posibil.

2. Pregătirea pentru hemotransfuzie se începe cu argumentarea necesităţii pentru transfuzia 
componentului respectiv.

3. Informarea pacientului despre necesitatea tratamentului transfuzional, scopul acestui tra-
tament, riscul posibil şi tratamentul de alternativă. Acordul pacientului la hemotransfuzie 
trebuie să fie documentat. Se îndeplinesc forme de acord elaborate pentru tipul de trata-
ment transfuzional propus de medic:

–	 acordul pacientului pentru colectarea şi transfuzia autosîngelui şi a autocomponentelor 
(Anexa 1);

–	 acordul pacientului pentru transfuzia sîngelui şi a componentelor de sînge de la dona-
tor (Anexa 2);

–	 acordul pacientului pentru utilizarea metodelor de alternativă sîngelui şi a componen-
telor de sînge de la donator (Anexa 3);

4. Algoritmul de informare a pacientului despre tratamentul transfuzional este următorul:

a) Pînă la operaţia planificată cu o posibilă necesitate de transfuzie a sîngelui autolog sau 
a hemocomponentelor, medicul curant sau anesteziologul informează pacientul despre 
posibilitatea autohemotransfuziei şi despre metodele de alternativă. Dacă pacientul 
este de acord, se completează acordul de informare a pacientului la autohemotransfuzie 
(Anexa 1);

b) În cazurile de contraindicaţii pentru autohemotransfuzie sau refuzul pacientului la aceas-
tă metodă, medicul îl informează pe pacient despre transfuzia sîngelui sau a componente-
lor de sînge de la donator, ori a metodelor de alternativă. Pacientul semnează acordul sau 
refuzul de la transfuzia sîngelui şi a componentelor de sînge de la donator (Anexa 2, 3).

c) În situaţii extremale, cînd este necesară o decizie imediată, cînd pacientul ezită să se 
pronunţe, iar intervenţia medicală nu mai poate întîrzia, problema se rezolvă prin consi-
lium. Dacă nu este posibilă organizarea consiliului, decide medicul curant (de gardă) cu 
informarea ulterioară a persoanelor de conducere a instituţiei medico-sanitare publice.
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d) Informarea pacientului despre riscul posibil care nu ţine de erori de diagnostic şi trata-
ment, va reduce învinuirea medicilor în neîndeplinirea obligaţiunilor sale.

5. La spitalizarea pacientului se determină grupa de sînge şi factorul Rhezus în mod planificat 
de către medicul curant (grupa de sînge) şi se confirmă de către medicul laborant din sec-
ţia de transfuzie a sîngelui sau de medicul cabinetului de transfuzie a sîngelui cu pregătire 
specială în izoserologie. Formularul cu rezultatul investigaţiilor (grupa de sînge şi factorul 
Rhezus) se păstrează în fişa de observaţie. Rezultatele se înregistrează şi pe fişa de titlu a 
foii de observaţie de către medicul curant cu confirmare prin semnătura sa.

6. În fişa de observaţie se înregistrează indicaţiile pentru transfuzie şi se argumentează reme-
diul transfuzional necesar pentru pacient. Se ia în consideraţie anamnesticul transfuzional 
(transfuzii în anticedente şi cum le-a suportat, boala hemolitică a nou-născutului) şi aler-
gologic (alergie la unele medicamente, astm bronşic etc).

7. Se completează formularul cerinţei pentru componentul de sînge cu argumentarea indica-
ţiei pentru transfuzie (Anexa 4).

8. În cazurile de urgenţă, componentul sanguin poate fi comandat prin telefon.

9. Se colectează şi se marchează corect proba de sînge pentru testare la compatibilitate (Ane-
xa 5). Este vital important ca proba de sînge să fie colectată în eprubeta corect marcată şi 
complet identificată cu pacientul. Este de asemenea vital important ca toate detaliile de pe 
eticheta eprubetei cu proba de sînge să corespundă cu formularul cerinţei pentru compo-
nentul de sînge şi să fie complet identificate cu pacientul.

10. De trimis cererea pentru componentul de sînge şi proba de sînge colectată de la pacient în 
secţia de transfuzie a sîngelui sau în laboratorul în care activează un medic laborant, speci-
alist în izoserologie. Pentru efectuarea probelor necesare în laborator se trimite o eprubetă 
care conţine 10 ml de sînge a pacientului, colectat fără anticoagulant.

11. În laborator se efectuează testele la compatibilitate şi se selectează dozele compatibile.

12. Pentru primirea componentelor de sînge din secţia sau din cabinetul de transfuzie a sînge-
lui este necesar:

a) de prezentat fişa medicală a pacientului.

b) de controlat dacă datele de pe eticheta fixată pe containerul cu sînge/componente san-
guine, care confirmă compatibilitatea, corespund datelor din fişa medicală a pacientului 
şi formularul pentru hemotransfuzie (Anexa 6):
– Numele şi prenumele pacientului
– Numărul de identificare a pacientului (numărul foii de observaţie)
– Secţia clinică

– Grupa (ABO) şi RhD a pacientului.

c) de întrodus informaţia necesară în registrul de primire a sîngelui.

13. Păstrarea corectă a produselor de sînge. Transfuzia sîngelui integru, a concentratului de 
eritrocite, a crioplasmei decongelate trebuie începută în primele 30 de minute după scoa-
terea lor din frigider. În cazurile în care nu e posibilă începerea transfuziei în această peri-
oadă de timp, toate acestea trebuie păstrate în frigider controlat pentru păstrarea sîngelui 
la temperatura de la 20C pînă la 60C. Temperatura în fiecare frigider pentru păstrarea sîn-
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gelui trebuie monitorizată şi înregistrată zilnic pentu garanţia de menţinere a ei în limitele 
20C - 60C. Dacă în secţiile instituţiei medicale sau în sala de operaţie nu este frigider pentru 
păstrarea sîngelui, secţia de transfuzie a sîngelui sau cabinetul de transfuzie a sîngelui nu 
va elibera sîngele pînă la momentul iniţierii transfuziei.

Toate produsele de sînge neutilizate trebuie întoarse în secţia de transfuzie a sîngelui pen-
tru a înregistra întoarcerea lor, eliberarea repetată sau decontarea inofensivă. 

Dacă concentratul de eritrocite după ce a fost scos din frigider de la 20C - 60C se va păstra 
mai mult de 30 min., există pericol de proliferare a bacteriilor care se aflau în circulaţia san-
guină a donatorului la momentul colectării sîngelui. În cazul cînd concentratul de eritrocite 
se păstrează la temperatura mai joasă de 20C, eritrocitele se vor hemoliza, ceea ce poate 
conduce la consecinţe grave, inclusiv la insuficienţă renală. 

14. Transfuzia sîngelui sau a componentelor de sînge trebuie să fie efectuată de medicul cu-
rant, medicul de gardă, medicul din secţia sau cabinetul de transfuzie a sîngelui, iar în tim-
pul operaţiei – de chirurgul sau anesteziologul care nu participă la operaţie, sau narcoză 
sau de un medic transfuziolog. 

Medicul care va efectua transfuzia trebuie să controleze containerul cu sînge, eticheta cu 
datele de compatibilitate şi identitatea pacientului, care este fixată pe containerul cu sînge. 

Containerul cu sînge trebuie controlat la prezenţa semnelor de hemoliză în plasmă, semne-
lor de hemoliză la nivelul dintre eritrocite şi plasmă, semnelor de contaminare (schimbarea 
culorii eritrocitelor care devin mai întunecate sau negre în cazurile de contaminare), pre-
zenţa cheagurilor care pot fi un semn de contaminare bacteriană.

Dacă containerul este afectat şi sunt prezente semnele descrise de contaminare bacteriană, 
transfuzia nu va fi efectuată.

15. Nemijlocit înainte de începerea transfuziei se efectuează controlul final al identităţii bolna-
vului. Controlul final al identităţii trebuie efectuat la patul pacientului, înainte de a începe 
transfuzia.

Controlul final al identităţii bolnavului include:

a) Pacientul este rugat să se numească după nume şi prenume, să numească data naşterii.

b) Dacă pacientul este fără cunoştinţă, sunt rugate rudele să confirme persoana pacientului.

c) Este controlată persoana pacientului prin confruntare cu datele din fişa de observaţie a 
pacientului.

d) Se controlează dacă datele de pe eticheta fixată pe containerul cu sînge privitor la com-
patibilitate corespund întocmai datelor din fişa medicală a pacientului.

–	 Prenumele şi numele de familie

–	 Secţia clinică

–	 Grupa de sînge a pacientului

e) Trebuie să avem convingerea că nu sunt diferenţe dintre grupa de sînge ABO şi RhD pe:
–	 containerul cu sînge

–	 eticheta compatibilităţii
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f) Se controlează dacă nu se deosebesc numerele de donare pe:
–	 containerul cu sînge

–	 eticheta compatibilităţii

g) Se controlează dacă nu a expirat termenul de utilizare indicat pe containerul cu sînge

16. Medicul care efectuează transfuzia sîngelui integru sau a concentratului de eritrocite, inde-
pendent de investigaţiile îndeplinite la etapele precedente, este obligat să efectueze perso-
nal următoarele examinări de control la patul pacientului:

a) Să se convingă că în faţa lui este pacientul pentru care a fost primit remediul transfuzi-
onal necesar.

b) Să determine grupa de sînge a recipientului şi să controleze corespunderea cu rezulta-
tul determinării grupei de sînge din fişa de observaţie.

c) Să determine grupa de sînge din container şi coincidenţa ei cu rezultatul fixat pe etiche-
ta containerului.

d) Să efectueze proba la compatibilitate individuală a eritrocitelor donatorului cu serul 
recipientului la grupa de sînge ABO şi factorul Rhezus (după caz).

e) Să efectueze proba biologică. Ea constă în următoarele: în jet se transfuzează 15 ml de 
sînge (eritrocite, plasmă), apoi timp de 3 minute este supravegheat pacientul; în absen-
ţa efectelor adverse, această procedură se repetă de 3 ori. Dacă nu apare vreo reacţie, 
transfuzia poate fi prelungită.

17. Niciodată nu trebuie de încălzit sîngele sau concentratul de eritrocite în apă caldă, 
deoarece poate provoca hemoliza eritrocitelor, ceea ce prezintă risc pentru viaţă. Nu sunt 
confir mări că încălzirea sîngelui este utilă pentru pacient în cazurile de transfuzie lentă.

Sîngele trebuie încălzit în cazurile:

–	 de transfuzii rapide voluminoase:

	la adulţi: mai repede de 50 ml/kg/oră

	la copii: mai repede de 15 ml/kg/oră

–	 exsanguinotransfuzii la nou-născuţi

–	 la bolnavii cu semnificaţie clinică a aglutininelor la rece.

18. Se interzice de adăugat medicamente sau soluţii infuzabile (cu excepţia soluţiei fiziologice - 
clorură de sodiu de 0,9%) la orice component al sîngelui. Se interzice nu numai de adăugat 
la componenţii de sînge, dar şi infuzia concomitentă în aceeaşi venă a soluţiei Ringer-lactat, 
a soluţiei de 5% de glucoză şi a soluţiei hipotonice a clorurei de sodiu. Soluţia de glucoză 
poate deveni cauza de agregare a eritrocitelor în sistem şi, ceea ce este mai important, poa-
te conduce la hemoliza eritrocitelor în legătură cu pătrunderea glucozei şi a apei conjugate 
cu ea din spaţiul intercelular în celule. Soluţia Ringer-lactat conţine o cantitate suficientă 
de ioni de calciu cu riscul de formare a microcheagurilor de sînge.
În cazurile cînd trebuie concomitent cu componenţii de sînge de infuzat alte soluţii intrave-
nos, e necesar de a folosi separat vene pentru aceste soluţii.
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19. Transfuzia componentelor de sînge se înregistrează în fişa pentru hemotransfuzie (Anexa 
nr. 6) şi se fixează ulterior în fişa medicală a pacientului.

20. Reacţiile grave se manifestă mai frecvent în primele 15 minute ale transfuziei. Supraveghe-
rea bolnavilor în particular a celor fără cunoştinţă trebuie efectuată în această perioadă de 
timp şi în primele 15 minute după transfuzia fiecărei doze ulterioare.

Transfuzia fiecărei doze de sînge sau component de sînge trebuie terminată în timp de 4 
ore după întroducerea acului în container. Dacă transfuzia dozei de sînge nu se termină în 
4 ore, trebuie suspendată transfuzia, eliminat hemocomponentul şi prelucrat în corespun-
dere cu instrucţiunile în vigoare.

De asemenea, se întoarce în banca de sînge containerul cu sînge care s-a aflat la tempera-
tura camerei mai mult de 4 ore sau containerul care a fost deschis, sau la care se observă 
unele semne de deteriorare.

21. După transfuzie, se determină eficacitatea nemijlocită, prezenţa sau absenţa efectelor 
adverse. Peste 24 de ore după transfuzia concentratului eritrocitar este necesară analiza 
generală a urinei, iar peste 3 zile se efectuează analiza generală a sîngelui. Dacă hemo-
transfuzia se utilizează în timpul intervenţiilor chirurgicale cu anestezie generală, macroa-
precierea urinei (în caz de necesitate – examinarea microscopică a sedimentului urinei) 
se efectuează în timpul operaţiei şi după finisarea ei, în funcţie de ceea ce se cateterizează 
vezica urinară pînă la începutul transfuziei.

22. Dacă la pacient în timpul transfuziei se dezvoltă efecte adverse, trebuie stopată transfuzia 
şi organizată asistenţa medicală urgentă. În caz de suspiciune la complicaţie posttransfu-
zională, containerul cu remediul transfuzional se trimite în secţia de transfuzie a sîngelui 
pentru examinare (controlul repetat al compatibilităţii, examinarea sîngelui la hemoliză 
intravasculară, analiza urinei, etc.). În fişa medicală a pacientului se înregistrează semnele 
clinice şi măsurile întreprinse.

23. În toate cazurile după transfuzie containerele cu rămăşiţe de sînge (de la donator, autocom-
ponente), precum şi eprubetele la compatibilitate se păstrează în frigider  timp de 2 zile 
pentru teste de control, în caz de apariţie a complicaţiilor posttransfuzionale.
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Anexa1

Acordul de informare a pacientului cu privire la colectarea  
şi transfuzia autosîngelui şi autocomponentelor

1. Mie (numele şi prenumele pacientului) ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

 mi s-a explicat starea sănătăţii mele şi necesitatea de colectare a sîngelui şi componentelor 
de sînge pînă la sau înainte de operaţie pentru substituirea completă sau parţială a posibi-
lei hemoragii în timpul operaţiei sau manipulaţiei. Aceasta va permite prevenirea dezvoltă-
rii în organismul meu a reacţiilor şi complicaţiilor imune şi neimune, inclusiv transmiterea 
infecţiilor hemotransmisibile (hepatitele virale, HIV/SIDA etc).

Prin prezenta, eu îi încredinţez medicului ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 

(în continuare Medic) şi colegilor lui dreptul de a efectua următoarele investigaţii:

2.  În  procesul  de  colectare de o singură dată a sîngelui îmi va fi punctată vena. După colecta-
rea a nu mai mult de 450 ml de sînge, acul momentan va fi scos din venă şi înlăturat.

 În procesul de colectare repetată a sîngelui prima dată de la mine se colectează nu mai 
mult de 450 ml de sînge. Ulterior, în scopul acumulării cantităţii suficiente de sînge 
pentru tratament, de la mine se poate colecta sînge repetat şi transfuza sîngele (sau 
eritrocitele) colectat mai înainte. Sîngele colectat poate fi separat în concentrat de eri-
trocite şi plasmă. 

 La începutul operaţiei de la mine se colectează nu mai mult de 2 litri de sînge cu substi-
tuirea concomitentă cu substituenţi de sînge. În timpul operaţiei şi după finisarea ei mie 
o să mi se transfuzeze sîngele colectat. În caz cînd sîngele colectat nu îmi va fi transfuzat, 
el va fi decontat.

3.  Conţinutul  acţiunilor  medicale  expuse  mai sus, riscul aşteptat, complicaţiile posibile (in-
clusiv scăderea de scurtă durată a tensiunii arteriale) şi alternativele metodei propuse, îmi 
sunt cunoscute. Eu am avut posibilitatea să dau (diferite) întrebări şi la toate întrebările am 
primit răspunsuri complete, eu înţeleg  toată informaţia propusă despre avantajele acestei 
metode.

4.  Eu confirm, că am spus medicului tot ce ţine de sănătatea mea, informaţia despre starea 
fizică şi psihologică.

5. Eu înţeleg, că pe parcursul efectuării acţiunilor medicale indicate mai sus pot apărea îm-
prejurări neaşteptate, care pot modifica caracterul acţiunilor planificate sau poate apărea 
necesitatea unor acţiuni suplimentare, manipulaţii, proceduri neprevăzute în punctul 2. 
Eu îi încredinţez Medicului şi asistenţilor lui să ia decizia corespunzătoare în conformitate 
cu judecata lor profesională şi să efectueze orice acţiuni medicale, pe care le vor considera 
necesare pentru ameliorarea stării mele.

6. În caz de neaccesibilitate pentru personalul medical din clinică la materialul necesar pen-
tru pregătirea autosîngelui, eu sunt gata să le procur pentru tratament.



Ghid Naţional în Transfuziologie

21

7. Transfuzia de sînge autolog poate să fie asociată cu utilizarea substituenţilor de sînge, eri-
tropoietinei, preparatelor de fier şi a altor preparate.

8. Eu confirm prin semnătura mea, că am citit şi am înţeles tot şi că pînă la semnătură spaţiile 
libere nu au fost îndeplinite.

 Semnătura pacientului (sau a reprezentantului legitim a persoanei mai tinere de 15 ani)

 Numele şi prenumele ______________________________________________________________________________

 Semnătura medicului (numele, prenumele) _____________________________________________________

 Eu refuz pregătirea şi transfuzia sîngelui meu în caz de indicaţii, ceea ce confirm prin sem-
nătura mea.

 Semnătura pacientului (sau a reprezentantului legitim al persoanei mai tinere de 15 ani)

 (Numele şi prenumele) ____________________________________________________________________________

 Semnătura medicului (numele, prenumele) _____________________________________________________
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Anexa 2

Acordul pacientului pentru transfuzia sîngelui şi  
componentelor de sînge de la donator

1. Mie (numele şi prenumele pacientului sau a reprezentantului lui legitim) _____________________
___________________________________________________________________________________________________________

 mi s-a explicat starea sănătăţii mele şi prezenţa indicaţiilor pentru transfuzia sîngelui de la 
donator (componentelor de sînge). 

2. Prin prezenta, eu îi încredinţez medicului __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 

(ulterior Medic) şi asistenţilor lui dreptul să efectueze următoarele investigaţii:

3. Conţinutul acţiunilor medicale indicate mai sus, riscul posibil, complicaţiile posibile, de ase-
menea şi alternativele metodei propuse îmi sunt cunoscute. 

 Mi s-a comunicat că sîngele de la donator se examinează cu utilizarea test-sistemelor certifi-
cate imunofermentative la anticorpi contra virusului hepatitei C, anticorpi contra virusurilor 
HIV/SIDA 1/2, anticorpi contra agentului care provoacă sifilisul, antigenului superficial al 
hepatitei B (HBs Ag), la alaninaminotransferază, grupa de sînge ABO şi Rhezus antigeni.

 Însă după transfuzia sîngelui şi a componentelor de sînge de la donator, în organismul meu 
pot să se dezvolte reacţii sau complicaţii, în pofida controlului minuţios la selectarea dona-
torilor, examinării de laborator a sîngelui lor şi toate măsurile posibile de profilaxie, prevă-
zute de documentele în vigoare. 

 Din rîndul reacţiilor şi complicaţiilor pot să fie hemolitice, nehemolitice, febrile, urtică-
rie, anafilactice, insuficienţă pulmonară acută, complicaţii aloimune, trombocitorefracta-
re, boala „transplant contra gazdei” şi imunomodulare. Din reacţiile şi complicaţiile nei-
mune se pot dezvolta complicaţii hemolitice, septice, circulatorii, metabolice, embolice, 
supraîncărcarea metabolică cu fier, infecţioase, inclusiv transmiterea virusurilor hepati-
tei, HIV/SIDA etc).

4. Eu am avut posibilitatea să pun diferite întrebări şi la toate întrebările am primit răspun-
suri complete.

5. Eu confirm că i-am  comunicat medicului  tot ce  ţine de  sănătatea  mea, l-am informat 
despre starea fizică şi psihologică.

6. Eu înţeleg, că pe parcursul îndeplinirii acţiunilor medicale indicate mai sus pot apărea îm-
prejurări neaşteptate, care pot modifica caracterul acţiunilor acordate sau care necesită 
examinări suplimentare, manipulaţii, proceduri neindicate în punctul 2. Eu îi încredinţez 
medicului şi asistenţilor lui să ia deciziile respective în conformitate cu judecata lor pro-
fesională şi să efectueze orice acţiuni medicale, pe care le va considera necesare pentru 
ameliorarea stării mele.

7. Transfuzia sîngelui de la donator (a componentelor ei) se poate asocia cu utilizarea substi-
tuentelor de sînge, a eritropoietinei şi a preparatelor de fier şi a altor preparate.
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8. Eu confirm prin semnătura mea, că am citit şi înţeleg tot ce este expus mai sus. Medicul a 
răspuns la toate întrebările mele.

 (Numele, prenumele pacientului şi reprezentantului legitim pentru persoanele mai tinere 
de 15 ani)

___________________________________________________________________________________________________________

 Semnătura medicului (numele, prenumele) _____________________________________________________

 Eu refuz transfuzia sîngelui de la donator şi/sau a componentelor sanguine prin prezenţa 
indicaţiilor, ceea ce confirm prin semnătura mea. Mie mi s-au explicat posibilele consecinţe 
ale refuzului.

 Semnătura pacientului (sau a reprezentantului legitim pentru persoanele mai tinere de 15 
ani)

 (Numele şi prenumele) ____________________________________________________________________________

 Semnătura medicului (numele, prenumele) _____________________________________________________
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Anexa 3

Acordul pacientului la utilizarea metodelor alternative sîngelui şi 
componentelor de sînge de la donator

1. Mie (numele şi prenumele pacientului sau a reprezentantului legitim) _______________________
___________________________________________________________________________________________________________

 mi s-a explicat starea sănătăţii mele şi prezenţa indicaţiilor pentru transfuzia sîngelui şi 
componentelor de sînge de la donator. Eu am refuzat transfuzia sîngelui (componentelor 
de sînge), din cauza riscurilor ce ţin de această procedură. În loc de sînge de la donator sunt 
de acord cu utilizarea:

1. Substituenţilor de sînge; 
2. Preparatelor de sînge (albumina, proteina, imunoglobuline);
3. Stimulatorilor hemopoiezei;
4. Preparatelor care menţin funcţiile sîngelui (preparate de fier, vitamine, microele-

mente şi alt). 
Prin prezenta, eu îi încredinţez medicului ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 

(ulterior Medic) şi colegilor lui dreptul să îndeplinească investigaţiile numite:

2.  Conţinutul  acţiunilor  medicale  de  mai sus, riscul ce ţine de ele, complicaţiile posibile îmi 
sunt cunoscute. După folosirea metodelor de alternativă enumerate, la recipient în 0,1-1% 
de cazuri se pot dezvolta reacţii sau complicaţii, indiferent de toate măsurile posibile de 
profilactică a lor.

3.  Eu am avut posibilitatea de a pune diferite întrebări şi la toate întrebările am primit răs-
punsuri complete.

4.  Eu confirm, că i-am comunicat medicului tot ce ţine de sănătatea mea, de starea fizică şi psihologică.
5.  Eu încredinţez Medicului şi asistenţilor lui să ia deciziile respective în conformitate cu jude-

cata lor profesională şi să efectueze orice acţiuni medicale, pe care medicul le va considera 
necesare pentru ameliorarea stării mele.

6.  Eu confirm prin semnătura mea, că am citit şi înţeleg tot ce este reflectat mai sus. Medicul 
a răspuns la întrebările mele.

(Numele, prenumele pacientului sau a persoanei reprezentată legitim pentru pacienţii de vîr-
sta mai mică de 15 ani)

___________________________________________________________________________________________________________

 Semnătura medicului (numele, prenumele) _____________________________________________________

 Eu refuz utilizarea metodelor de alternativă a transfuziei sîngelui şi a componentelor de 
sînge, ceea ce confirm prin semnătura mea. 

 Semnătura pacientului (sau a persoanei reprezentate legitim pentru pacienţii mai tineri 
de 15 ani)

 (Numele şi prenumele) ____________________________________________________________________________

 Semnătura medicului (Numele, prenumele)  ____________________________________________________
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Anexa 4
 

Cerere  de  produse  sanguine

Informaţii Pacient

Secţia 
_______________________________

Fişa de observaţie Nr. 
_______________________________

Nr. identifiucare pacient 
_______________________________

Profilul 
 chirurgical
 terapie generală
 pediatrie
 hematologie

Nume 
______________________________

Prenume 
______________________________

Vîrsta 
______________________________

Domiciliu 
______________________________

______________________________
Telefon_____________________
      F                             B

Diagnosticul ________________________________
________________________________________________
_______________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
________________________________________________

Anamneza pretransfuzională succintă

Produse sanguine 
utilizate anterior
 Ce   PPC   CPL   AL 
 GL   iG  
 Altele_____________________
Perioada ultimei 
transfuzii 
_______________________________

Rezultat_____________________

Statutul alergic
 NU   DA   specificaţi
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Pentru femei
Sarcini  DA   NU
Decurgere  N   P
Finalizat   NN   NPR   NFM 
 Sarcina întreruptă
Detal_________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Prioritate indicaţii pentru transfuzie

 Urgenţă majoră (15 min)
Data_________________________
ora___________________________

 Urgent (15-60 min)
Data_______________________
ora_________________________

 Rutină  (1 – 6 ore)
Data________________
ora__________________

 Planică (de la 
6 - 24 ore)
Data________________
ora__________________

Cerere componente sanguine

 Ce _____ unităţi         Ce deplasmatizat _____ unităţi         Ce pînă la 7 zile   _____ unităţi       
 Ce deleucocitat _____ unităţi         Altele _________________________  
 CPL  _____ doze         Altele _________________         CGR  _____ doze         Altele _______________________
 PPC _____ unităţi         PC decrioprecipitată _____ unităţi:         PPC pediatrică  _____ unităţi
 CPF VIII ___________unităţi         Altele ____________________________________________________________________

Cerere preparate biomedicale sanguine

 AL ___% ____ml ____ unităţi         GL _____ ml         PLB   _____ gr         TR _____ doze         PIF   _____ doze       
 IG  uman         anti Rhezus  ____ doze         antistafilococic  ____ doze         normal  ____ doze   
 FC VIII ___________UI         FC IX ___________UI         Altele ________________________________________________
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Medicul rersponsabil de comandă ______________________________________Semnătura ____________________

Recolatrea probei de sînge de la pacient

Metoda prin venepuncţie: Am obţinut şi identificat o probă de sânge şi am verificat ca eticheta şi 
cererea să fie corecte şi identice cu datele de pe brăţara de identificare a pacientului 
Responsabil_______________________________________Semnătura_____________Data_________ora______

Primit în banca de sînge: 
Responasbil___________Semnătura________Data_________
ora_______

PLASAţI   eTICHeTA
(CoDUL) PACIeNTULUI

Formular specific pentru activitatea hemotransfuzională. Se emite în 2 exemplare (CTBS şi fişa pacient) 
şi se completează de către medicul curant.

Important de a cunoaşte

 URGeNţă MAJoRă:
1.  Pentru condiţii extreme, când viaţa pacientului este în pericol, după indicaţii vitale. 
2.  Cererea va include numai produsele sanguine CE de grup sanguin O(I) Rhezus negativ Kell negativ 

şi/sau PPC de grup sanguin AB(IV). 
3.  Nu se efectuează testele de compatibilitate pentru produsele sanguine înainte de a fi eliberate. 

Aceste teste  urmează a fi efectuate mai târziu. 
4.  Cererea pentru CE urmează a fi satisfăcută timp de 15 min. În cazul produselor congelate, timp de 

20-30 minute pentru a fi dezgheţate. 

 URGeNT: 
1. Cererea va fi satisfăcută timp de pînă la 60 minute după primirea probei  de sânge a pacientului. 
2. Testele includ determinarea grupului sanguin după sistemul OAB şi Kell, Rhezus şi anticorpii 

antieritrocitari.
Reţineţi: Dacă necesitatea de produs sanguin apare înainte de finisarea testelor, folosiţi secţiunea  
„Eliberarea urgentă”.  

 Rutină 
1.  În cazurile cînd este necesar de a efectiua transfuzia în 6 ore din momentul concluziei medicului.
2.  Cererea se va satisface timp de la 1-6 ore din momentul primirii probei de sînge a pacientului. 

Testarea sîngelui pacientului va fi efectuată în corespundere cu algoritmul de examinare de 
laborator în izoserologie.

 Planic
1. Cererea se va satisface în 6-24 ore de la primirea probei de sînge a pacientului.
2.  Testarea sîngelui pacientului va fi efectuată în corespundere cu algoritmul de examinare de 

laborator în izoserologie.
Reţineţi:Nu se recomandă de a efectua testele la compatibilitate în transfuzia CE pentru o perioadă 
mai mare de 24 ore din motivul posibilelor schimbări imunologice şi respectiv a spectrului şi titrului de 
anticopi antieritrocitari.

Abreviaturi:
CE – concentrat eritrocitar;                               AL –albumină;
PPC – plasmă prospăt congelată;                      TR – trombină;
CPL – concentrat de plachete;                         PLB – polibiolină;
CGR –concentrat de granulocite;                    GL –glunat;
CPFVIII –crioprecipitat;                                      IG – imunioglobulină;
FCVIII – factor de coaugulare VIII;                      PIF – peliculă izogenă de fibrină.
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Anexa 5

Colectarea probei de sînge de la pacient  
pentru determinarea compatibilităţii

1. Dacă pacientul este în conştiinţă în momentul colectării probei, trebuie rugat să numească 
numele, prenumele, data naşterii.

2. Se controlează numele de familie a pacientului:

– după numărul fişei de observaţie

– fişa medicală

– formularul îndeplinit pentru cerere la transfuzie de sînge

3. Dacă pacientul este fără conştiinţă, este rugată ruda sau altă persoană să confirme identi-
tatea pacientului.

4. Se colectează proba de sînge fără anticoagulant în cantitate de 10 ml.

5. De marcat eprubeta cu proba de sînge la patul pacientului în timpul colectării probei de 
sînge cu următoarea informaţie:

– Numele şi prenumele pacientului

– Data naşterii pacientului

– Numărul fişei de observaţie

– Data

– Semnătura persoanei care colectează proba de sînge

6. Dacă pentru pacient vor fi necesare transfuzii repetate de eritrocite, trebuie de fiecare dată 
colectată o probă nouă de sînge pentru testarea compatibilităţii. Acest moment este deo-
sebit de important cînd pacientului i s-au transfuzat eritrocite şi transfuzia s-a terminat cu 
mai mult de 24 ore pînă la aceasta. Anticorpii antieritrocitari au putut să apară repede în 
rezultatul stimulării imunologice cu eritrocitele transfuzate ale donatorului. 
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Anexa 6

Formular pentru hemotransfuzie

Numărul fişei medicale Profilul:   
 chirurgical                  
pediatrie 
 terapie generală       
hematologie

Grup sanguin ABo Rh-
factor

Kell Anticorpi 
Produs

Data expirării 
Produs

Grupa de sânge pacient: Rh 
pacient

Kell
pacient

Anticorpi 
pacient

Data/ora Tes-
tului de Com-
patibilitate:

examenul macroscopic al 
produsului

 Bine         Nu  

După RhFactor

 Da           Nu  

Alte examinări

 Da           Nu  

eliberat de către/Data/ora: Poate fi eliberat încă odată?

 DA  NU
- spargere

recipient;

- proba
biologică 
incompatibilă    

Returnat ? (Verificaţi una)
 DA   NU,  Temp ________º C

eliberat încă odată către/
secţia:

eliberat încă odată. Cum 
arată? (Verificaţi una)
 Bine   Nu prea bine 
(carantină)  
Data/ora/Modul eliberării:
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Se completează de specialistul din cabinetul/secţia de transfuzie a sîngelui.

Verificaţi următoarele:  (Verificaţi tot ce se referă la acestea)
Varianta bifată indică că aceasta a fost verificată înainte de a începe transfuzarea
 Indicaţiile scrise 
ale medicului

 Transfuzie masivă urgentă

 Acordul semnat 
confirmat

 Transfuzie intraoperaţională  Două acte care confirmă 
identitatea pacientului

Confirmăm că numele recipientului şi numărul spitalului de pe acest formular coincid cu codul de 
identificare a pacientului, la fel şi că codul donării şi produsului de pe acest formular coincide cu 
informaţia prezentă pe eticheta de pe unitate. 

 Da                 Nu

(transfuziolog)                                                                                                                          (medicul ordinator)                                            

Timp Temperatură  Puls Respiraţie T/A Reacţii adverse
Pretransf. 
5 min  DA   NU     
15 min  DA   NU    
1 oră  DA   NU     
2 ore  DA   NU     
3 ore  DA   NU     
4 ore  DA   NU     

Post I*  DA   NU   

Post II*  DA   NU          

PostIII*  DA   NU       

Notă – *Semnele vitale post transfuzie sunt verificate timp de o oră după finisarea transfuziei
               ** Semnele vitale post transfuzie sunt verificate după 2 ore după finisarea transfuziei
               *** Semnele vitale post transfuzie sunt verificate după 24 ore după finisarea transfuziei

Cantitatea transfuzată din unitate 
 TOATĂ     ¾      ½     ¼  sau mai puţin Plasaţi eticheta cu cod transfuzie pacient aici

Se completează de către medicul curant.

Se completează pentru fiecare unitate de produs sanguin transfuzat.

Se completează în 2 exemplare, un exemplar se introduce în fişa medicală a pacientului, iar 
celălalt se returnează în secţia/cabinetul de transfuzie a sîngelui.
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iii.  Indicaţii clinice generale la transfuzie pentru fiecare component 
sanguin

Implementarea în practică a tehnologiilor noi de fracţionare a sîngelui în componente, studierea 
mecanismului de acţiune a sîngelui integru şi a componentelor obţinute din sînge asupra diferitor 
sisteme ale organismului au condus la revizuirea principiilor de bază ale transfuziologiei clinice. 

Este cunoscut faptul că transfuzia sîngelui integru cu scopul de stimulare a imunităţii, a hemo-
poiezei, a funcţiilor hepatice, a miocardului şi a altor organe, utilizarea sîngelui ca remediu de 
alimentare parenterală nu numai că sunt lipsite de temei, dar prezintă şi un pericol.

În prezent, în medicina practică, tactica tratamentului transfuzional trebuie să se bazeze pre-
ponderent pe mecanismul de substituire a celulelor sau a componentelor proteice ale plasmei 
utilizate conform indicaţiilor diferenţiate. Această tactică nouă transfuzională are denumirea 
de hemoterapie cu componente.

Hemoterapia cu componente sanguine a sporit eficacitatea tratamentului transfuzional de-
oarece componentul respectiv poate fi transfuzat în volumul necesar. De exemplu, pentru a 
transfuza 8 doze de concentrat de trombocite din contul sîngelui integru trebuie de transfuzat 
4 litri de sînge (o doză de concentrat de trombocite în volumul de 50 ml se obţine dintr-o doză 
de sînge cu volumul de 500 ml), ce poate conduce la hipervolemie. Volumul a 8 doze de con-
centrat de trombocite constituie aproximativ 400 ml. 

În afară de aceasta, după separarea din sîngele integru a trombocitelor vor rămîne eritrocitele 
şi plasma care pot fi folosite pentru alţi pacienţi.

Pentru a efectua raţional tratamentul transfuzional medicul trebuie să determine în fiecare caz 
concret care component de sînge e necesar de utilizat, doza componentului de sînge, ritmul de 
administrare, metoda de transfuzie, criteriile de eficacitate. Trebuie de asemenea să fie cunos-
cute condiţiile şi termenul de păstrare a fiecărui component de sînge.

Prin fracţionarea sîngelui integru obţinem următoarele componente:

1. Concentrat de eritrocite 

2. Concentrat de trombocite, concentrat de trombocite deleucocitizat

3. Plasmă 

Din plasmă se obţin derivate:

1. Albumină

2. Crioprecipitat

3. Trombină

4. Imunoglobulină normală umană

5. Gamaglobulină anti RhD

6. Gamaglobuline imune specifice

7. Concentrate ale factorilor de coagulare şi anticoagulare (factorul VIII, V, IX, VII, antitrombi-
na III, proteina C etc).
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De menţionat, că utilizarea componentelor de sînge după indicaţii concrete/specifice pot spori 
considerabil eficacitatea hemotransfuziei, reduce riscul şi pericolul reacţiilor, complicaţiilor 
şi multiplică resursele remediilor transfuzionale (dintr-o doză de sînge integru se pregătesc 
cîteva componente).

Sîngele integru

1. La o donaţie se colectează 450 ml de sînge. În container se conţin 450 ml de sînge integru 
şi 63 ml de soluţie anticoagulant – conservant (în total volumul dozei constituie 510 ml).

2. Studierea aprofundată a însuşirilor curative ale sîngelui integru şi mecanismul de acţiune 
a lui asupra organismului recipientului a permis de a face concluzia că transfuzia sîngelui 
integru prezintă un risc sporit. În procesul păstrării se modifică considerabil proprietăţile 
sîngelui. Se formează microcheaguri cu dimensiunile de la 15 pînă la 200 mkm, care in-
clud fibrină şi celule sanguine. Numărul microcheagurilor la ziua a 21-a de păstrare atinge  
100 000 în 1 mm3 şi mai mult. În timpul transfuziei o parte din microcheagurile cu dimen-
siunile de 10-160 mkm se opresc în capilarele plămînilor şi pot fi cauza insuficienţei pul-
monaro-circulatorie grave şi detres – sindromului respirator.

3. În afară de aceasta, păstrarea sîngelui integru conduce la acumularea în plasmă a ionilor de 
potasiu în rezultatul hemolizei eritrocitelor. Conţinutul potasiului în plasmă la ziua a 10-a 
atinge 8 mekv/l, iar la ziua a 21-a – 16-25 mekv/l. Astfel,  transfuziile masive ale sîngelui 
prezintă pericol din cauza hiperpotasiemiei şi stopului cardiac. În procesul de păstrare a 
sîngelui se acumulează şi alte produse ale metabolismului cu acţiune toxică referitor la 
miocard şi ficat. Scade elasticitatea membranei eritrocitelor, din care cauză se pierde capa-
citatea lor de a trece liber prin capilarele cu diametru de 2-3 ori mai mic decît diametrul 
eritrocitelor.

4. Peste 10-12 ore de la momentul conservării sîngelui scade brusc numărul de trombocite şi 
proprietăţile lor de adezivitate şi agregabilitate. După 24 de ore de păstrare a sîngelui în el 
nu se conţin trombocite funcţional active.

5. Tot în aceşti termeni de păstrare a sîngelui integru scade activitatea factorilor de coagulare. 
În primul rînd aceasta se referă la diminuarea profundă a activităţii factorilor labili (V şi 
VIII) de coagulare a sîngelui, ceea ce face ca el să nu posede acţiune hemostatică. 

6. La fiecare hemotransfuzie sunt posibili factori de risc:

a. imunologic (specific şi nespecific);

b. infecţiile hemotransmisibile (hepatitele virale, HIV/SIDA, sifilisul, malaria etc);

c. metabolic (acidoza, intoxicare cu potasiu, citrat şi amiac);

d. microcheaguri;

e. erori în determinarea grupei şi Rh antigenelor;

f. erori în tehnica de transfuzii.

7. Sîngele conservat de la donator nu este identic sîngelui din circulaţia pacientului. Priorită-
ţile sîngelui de la donator sunt considerabil exagerate, iar neajunsurile nici pe departe nu 
se iau în consideraţie.
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8. Transfuzia de sînge integru poate fi efectuată numai în cazurile de urgenţă, cînd medicul nu 
dispune de alte remedii de tratament.

9. Sîngele integru se păstrează la temperatura de la +20C pînă la +60C în frigider special pen-
tru păstrarea sîngelui. În acest frigider trebuie să fie registru de fixare a temperaturii. Pe 
frigider trebuie să fie lipit documentul despre validarea temperaturii.

10.  Transfuzia trebuie începută în primele 30 min după scoaterea containerului cu sînge 
din frigider.

11. Indicaţii: Exsanguinotransfuziile la nou-născuţi.

12. Administrarea: 

a. Trebuie să fie compatibil cu sîngele recipientului după antigenele ABO şi RhD.

b. Nici odată nu se admite de adăugat medicamente în punga cu sînge.

c. Transfuzia sîngelui trebuie efectuată în timp de 4 ore de la începutul ei.

d. Sîngele integru de grupa 0 (I) nu poate fi transfuzat recipientului de altă grupă în volum 
mai mare de 500 ml din cauza existenţei în 10% de cazuri a „donatorului universal peri-
culos” cu titru înalt de aglutinine α şi β, care pot hemoliza eritrocitele cu antigenele A şi B.

Componentele şi preparatele din sînge

Pentru utilizarea clinică se produc următoarele categorii de concentrat de eritrocite:

1. Concentrat de eritrocite

2. Concentrat de eritrocite resuspendat în SAG-M

3. Concentrat de eritrocite deleucocitizat

4. Concentrat de eritrocite iradiat 

5. Concentrat de eritrocite deplasmatizat

6. Concentrat de eritrocite decongelat şi spălat

Avantajele generale caracteristice pentru toate categoriile de concentrat de eritrocite:

1. Într-un volum de 2 ori mai mic de concentrat eritrocitar se conţine acelaşi număr de eritro-
cite ca şi într-o doză standard de sînge integru (510 ml), ceea ce face transfuzia de concen-
trat eritrocitar mai optimală pentru pacienţii cu patologii cardiovasculare şi pulmonare.

2. Conţinut minimal de factori sensibilizatori (proteinele plasmei, leucocite, trombocite).

3. Conţinut redus de produse de distrucţie a eritrocitelor şi a substanţelor vasoactive (bazice-
potasiu, natriu, amoniac, serotonină, histamină).

4. Conţinut redus de microagregate.

5. Absenţa factorilor plasmatici de coagulare a sîngelui şi a trombocitelor active.

6. Risc redus de molipsire cu hepatitele virale, HIV/SIDA etc.

7. Posibilitatea de utilizare a concentratului de eritrocite în cantitate mai mare, obţinută din 
sîngele donatorului „universal” de grupa 0 (I).
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Gradul avantajelor menţionate este în funcţie de categoria concentratului de eritrocite şi va fi 
explicat la descrierea separată a acestor categorii.

Concentratul de eritrocite

Pînă nudemult se pregătea concentrat eritrocitar prin metoda de sedimentare spontană cu 
înlăturarea stratului de plasmă. Acest concentrat eritrocitar mai conţine plasmă, leucocite şi 
trombocite. Hematocritul constituie 0,55-0,65.

O cale mai rapidă şi mai eficace de obţinere a concentratului eritrocitar mai calitativ constă în 
centrifugarea sîngelui integru. Concentratul eritrocitar căpătat prin această metodă se numeş-
te concentrat de eritrocite cu hematocritul 0,85-0.95. În concentratul de eritrocite este scă-
zut considerabil conţinutul leucocitelor, trombocitelor şi a proteinelor plasmei. Volumul unui 
concentrat de eritrocite variază de la 150 ml pînă la 363 ml. Durata de conservare depinde de 
tipul de soluţie anticoagulantă şi de conservantul utilizat în punga de prelevare. Pentru solu-
ţiile ACD şi CPD durata de conservare este de maximum 21 zile. Pentru soluţiile CPD-Adenină 
durata de conservare este de maximum 35 zile.

Riscul de infectare cu infecţiile hemotransmisibile se păstrează.

Concentratul de eritrocite se păstrează în frigider la temperatura de la 20C pînă la 60C.

Indicaţii:  Substituirea eritrocitelor la bolnavii cu anemii. Se utilizează împreună cu soluţii-
le cristaloide sau coloidale în hemoragiile acute.

Administrare:  1. Trebuie să fie compatibil cu sîngele recipientului  după antigenele ABO şi RhD.

   2. Nu se admite de adăugat medicamente în punga cu eritrocite.

   3. Transfuzia trebuie efectuată în timp de 4 ore de la începutul ei.

  4. Pentru transfuzia mai rapidă se poate de adăugat în condiţii aseptice solu-
ţie fiziologică (50-100 ml).

Concentrat de eritrocite resuspendat în SAG-M

Concentratul eritrocitar se numeşte resuspendat cînd se adaugă o soluţie suplimentară de 
conservare, într-un sistem de pungi autorizat, închis, conţinînd în punga primară, de recoltare, 
un volum corespunzător de soluţie anticoagulantă şi de conservare, sterilă şi apirogenă, şi în-
tr-o pungă satelit un volum adecvat (de 80 ml) de soluţie conservantă SAG-Manitol.

Adăugarea soluţiei suplimentare de SAG-M se face după cel mult trei zile de la data prelevării 
şi imediat după decontarea supernatantului plasmatic.

Volumul minimal al unui concentrat eritrocitar unitate/adult, ce va fi resuspendat în SAG-M, 
este de la 200 ml pînă la 450 ml, inclusiv cantitatea reziduală de soluţie anticoagulantă şi de 
conservare pînă la resuspendarea cu soluţia suplimentară. Durata de conservare prin supli-
mentarea cu soluţia SAG-M este de 42 zile de la data prelevării sîngelui de la donator.

De menţionat, că nu se permite de dizolvat concentratul de eritrocite cu unele soluţii (hipo-
tonice sau hipertonice) şi substituenţi de sînge (cristaloizi şi soluţii coloidale). De exemplu, 
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soluţia de glucoză de 5% conduce la agregarea şi hemoliza eritrocitelor; soluţia Ringer-lactat 
şi alte soluţii care conţin calciu pot provoca coagularea cu formarea cheagurilor.

Riscul de infectare, condiţiile de păstrare, indicaţiile, metoda de administrare corespund celor 
menţionate pentru concentrat de eritrocite. 

Concentratul de eritrocite cu numărul de leucocite redus 
(deleucocitizat)

Experienţa clinică denotă că după hemotransfuzii multiple ale sîngelui sau concentratului de 
eritrocite se dezvoltă reacţii posttransfuzionale nehemolitice febrile, cauzate de aloimunizare 
ca regulă de antigene leucocitare. Din această cauză reducerea numărului de leucocite din sîn-
gele integru sau din concentrat de eritrocite are importanţă semnificativă în transfuziologia 
clinică. Într-o doză de aceste remedii numărul de leucocite nu trebuie să depăşească 1·106/l.

Există două posibilităţi de reducere a conţinutului leucocitelor din concentratul de eritrocite.

Prima metodă constă în colectarea sîngelui prin filtre speciale leucocitare, care asigură înlă-
turarea a 99% de leucocite. Aceste filtre permit de a transfuza concentrat de eritrocite fără 
reacţie chiar şi la bolnavii imunizaţi cu antigene leucocitare.

Transfuziile de concentrat de eritrocite cu reducerea numărului de leucocite previn dezvolta-
rea aloimunizării şi infectarea cu citomegaloviruşi.

Aşadar, concentratul de eritrocite cu numărul redus de leucocite (< 5x(·)106/unitate(l)) este 
obţinut prin colectarea sîngelui prin filtre care reţin leucocitele.

Înlăturarea leucocitelor micşorează considerabil riscul de transmitere a citomegaloviruşilor.

Risc de infecţie:  Acelaşi ca şi la restul de categorii de concentrat de eritrocite.

Păstrare:  Este în funcţie de metoda de obţinere. Trebuie consultată instituţia de 
transfuzie a sîngelui.

Indicaţii: Concentratul de eritrocite deleucocitizat este indicat pacienţilor cărora li 
se prevăd multiple hemotransfuzii şi pacienţilor care de 2 sau mai multe 
ori au avut reacţii febrile după transfuza concentratului de eritrocite.

Contraindicaţii:  Nu previne dezvoltarea bolii transplant contra gazdei. În acest context 
componentele sanguine trebuie iradiate în doza de 25-30 Gy.

Administrare:  Regulile sunt aceleaşi prevăzute pentru celelalte categorii de concentrat 
de eritrocite şi de transfuzie a sîngelui.

A doua metodă de reducere a numărului de leucocite în concentratul de eritrocite constă în 
spălarea de 3 ori a eritrocitelor în condiţii aseptice cu soluţie fiziologică. În timpul spălării 
eritrocitelor se înlătură nu numai leucocitele, ci şi trombocitele şi plasma. Astfel se previne 
dezvoltarea reacţiilor alergice care pot fi provocate de proteinele din plasmă. Se reduce, deşi 
nu semnificativ, infectarea cu infecţii hemotransmisibile.

eritrocitele spălate (se mai numesc deplasmatizate) trebuie transfuzate nu mai tîrziu de 
24 ore de la pregătirea lor.
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eritrocite congelate

Congelarea eritrocitelor permite crearea rezervelor de autoeritrocite, de grupe rar întîlnite de 
eritrocite. Congelarea se efectuează cu azot lichid la temperatura de minus 1960C, cu utilizarea 
glicerinei care previne formarea cristalelor de gheaţă ce pot distruge membrana eritrocitelor 
cu hemoliza lor. Durata păstrării eritrocitelor congelate este de 5-10 ani. După decongelarea şi 
spălarea eritrocitelor de glicerină, eritrocitele se păstrează la temperatura de +40C nu mai mult 
de 24 ore. Volumul unei doze de eritrocite decongelate şi spălate constituie în mediu 125 ml.

Eritrocitele decongelate şi spălate nu conţin celule imunocompetente şi anticorpi împotriva lor.

Concentratul de trombocite 

Descriere:  O doză de concentrat de trombocite se obţine dintr-o doză de sînge in-
tegru, are un volum de 50-60 ml împreună cu plasma şi conţine 55·109/l 
trombocite.

   De obicei fiecare doză se păstrează în pungi separate.

Risc de infecţie:  Acelaşi risc ca şi la transfuzia sîngelui integru. Riscul poate fi şi mai mare, 
deoarece doza terapeutică este obţinută de la 4-6 donatori.

Păstrare:  Pînă la 72 ore la temperatura de 20-240C aflîndu-se pe trombomixer, dacă 
produsul nu este în containere speciale pentru trombocite în care se păs-
trează timp mai îndelungat. Nu trebuie păstrat la temperatura de 2-60C.

Indicaţii:  Trombocitopenii de diversă geneză însoţiţi de sindrom hemoragic pro-
nunţat. 

   Trombocitopatii congenitale sau dobîndite cu sindrom hemoragic.

  La determinarea indicaţiilor pentru transfuzia concentratului de trombo-
cite se ia în consideraţie nu numai numărul de trombocite, dar şi situaţia 
clinică a pacientului. Se are în vedere prezenţa sindromului hemoragic.

Contraindicaţii:  De regulă concentratul de trombocite nu este indicat pentru profilaxia he-
moragiilor la bolnavii chirurgicali, dacă pînă la operaţie numărul de trom-
bocite nu a fost critic micşorat.

Concentratul de trombocite nu este indicat:

• în purpura trombocitopenică autoimună idiopatică;

• în purpura trombocitopenică trombotică;

• în sindromul coagulării intravasculare diseminate netratat;

• în trombocitopeniile cauzate de septicemie, dacă tratamentul nu s-a 
început;

• în cazurile de hipersplenism.

Doză:   Se recomandă o doză de concentrat de trombocite la 10 kg/masă a corpului. 
Pentru un adult de 60-70 kg se recomandă 6-8 doze de concentrat de 
trombocite.
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Administrare:  Trombocitele aduse de la Centrul de Transfuzie a Sîngelui trebuie să fie 
transfuzate într-o perioadă de 30 de minute.

 Se transfuzează concentrat de trombocite compatibil cu pacientul după 
grupa de sînge ABO şi factorul Rhezus (RhD).

Complicaţii:  Reacţii nehemolitice febrile şi alergice de tip urticărie de obicei la pacienţii 
cărora li s-au efectuat multiple transfuzii.

 Metoda principală de profilaxie a reacţiilor nehemolitice febrile constă 
în utilizarea leucofiltrelor pentru colectarea sîngelui preconizat pentru 
pregătirea concentratului de trombocite.

Plasma proaspăt congelată

Definiţie:  Plasma se obţine din sîngele integru prin centrifugare sau plasmafereză cu 
aparate speciale de plasmafereză. Dintr-o doză de sînge integru se obţine 
o doză de plasmă. Plasma se congelează în primele 6 ore după separare 
(cu cît mai degrabă, cu atît mai bine datorită păstrării factorilor labili 
de coagulare). Se congelează la temperatura de minus 400C timp de 30 
minute în refrigeratore speciale. Ulterior ea se păstrează la temperatura 
de minus 26-300C timp de 1 an. Nivelul factorului VIII constituie cel puţin 
70% din conţinutul în plasma normală proaspăt colectată.

        Volumul obişnuit în containere – 200-300 ml.

Risc de infecţie:  Riscul de molipsire de infecţiile hemotransmisibile este acelaşi ca şi la 
sîngele integru. 

Păstrare:  Se păstrează la temperatura de -250C sau la temperatură mai joasă timp de 
1 an.

 Înainte de utilizare ea trebuie decongelată în baia cu apă la temperatura 
de 30-370C. La o temperatură mai înaltă se distrug factorii de coagulare.

 După decongelare trebuie utilizată imediat. Dacă apare o reţinere de 
utilizare (nu mai mult de 6 ore), atunci trebuie temporar păstrată în 
frigider la temperatura de +20C pînă la +60C.

Indicaţii:  Plasma proaspăt  congelată se utilizează preponderent pentru corecţia 
hemostazei în scopul substituirii factorului de coagulare deficitar. Se folo-
seşte în tratamentul coagulopatiilor neidentificate, deoarece ea conţine 
toţi factorii de coagulare.

 Se utilizează în dereglările de hemostază în următoarele situaţii:
• maladii ale ficatului;
• supradozarea anticoagulantelor indirecte;
• deficitul factorilor de coagulare la bolnavi după transfuzii masive;
• sindromul de coagulare intravasculară diseminată;
• purpura trombocitopenică trombotică.
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Poate fi utilizată pentru producerea derivatelor din plasmă.

Nu este raţional de a fi folosită la restabilirea volumului de circulaţie a 
sîngelui.

Doză:  Doza primară constituie 15 ml/kg/masă, doza ulterioară se determină în 
funcţie de caracterul patologiei şi indicilor hemostazei. 

Administrare:  Trebuie să fie compatibilă cu recipientul după grupă ABO, iar la femeile de 
vîrsta reproductivă şi după RhD.

Se face proba de compatibilitate la grupă prin adăugarea eritrocitelor bol-
navului în plasma decongelată şi la RhD.

Trebuie transfuzat cît mai degrabă după decongelare, deoarece factorii 
labili de coagulare degradează repede, şi utilizat în primele 6 ore după 
decongelare.

Se transfuzează în jet.

Dozele ulterioare se indică de obicei peste fiecare 6 ore.

Complicaţii:  Reacţii alergice. Reacţii anafilactice

Există plasma congelată decrioprecipitată sau supernatantă care rămîne din plasma proaspăt 
congelată după înlăturarea din ea a crioprecipitatului ce conţine factorul VIII, factorul Wille-
brand, factorul XIII (fibrinstabilizator) şi fibrinogen. 

Se utilizează la pacienţii cu deficit al factorilor de coagulare stabili (de exemplu, coagulopatia 
cauzată de supradozarea anticoagulantelor indirecte).

Poate servi ca sursă de obţinere a derivatelor din plasmă.

Crioprecipitat

Definiţie:  Prezintă precipitatul format din plasma proaspăt congelată în timpul de-
congelării controlate a ei la temperatura de +40C şi resuspendat în 10-20 
ml de plasmă şi din nou congelat.

  Conţine aproximativ jumătate din cantitatea factorului VIII şi fibrinogenu-
lui din sîngele integru al donatorului: factorul VIII – 80-100 UI în contai-
ner, fibrinogen – 150-300 mg în container.

  Conţine factorul Willebrand şi factorul XIII.

Formă de eliberare: Se eliberează în container care conţine produsul de la un donator.

Risc de infecţie:  Este acelaşi risc de infectare cu infecţii hemotransmisibile ca şi la plasma 
proaspăt congelată. Pentru adulţi riscul este majorat, deoarece sunt nece-
sare multe doze de la diferiţi donatori.



Indicaţii clinice generale la transfuzie pentru fiecare component sanguin

38

Păstrare:  Se păstrează la temperatura de -250C şi la temperaturi mai joase pînă la 1 an.

Indicaţii:  Se utilizează în tratamentul hemofiliei A (deficit al factorului VIII), a bo-
lii Willebrand, în cazul deficitului factorului fibrino-stabilizator (factorul 
XIII).

  Poate fi folosit ca sursă de fibrinogen în sindromul de coagulare intravas-
culară diseminată (sindromul CID).

Doză:   Se stabileşte în funcţie de gradul de deficit al factorului respectiv şi locali-
zarea manifestărilor hemoragice.

Administrare:  Se utilizează crioprecipitatul compatibil cu grupa de sînge ABO.

  Nu sunt necesare probele de compatibilitate.

  După decongelare trebuie cît mai repede transfuzat.

Derivatele plasmei

Soluţiile de albumină

Definiţie:  Albumina este produsă prin fracţionarea cantităţilor mari de plasmă de la 
mulţi donatori.

Există: Albumină de 5 %: conţine 50 mg/ml de albumină

  Albumină de 20 %: conţine 200 mg/ml de albumină 

  Albumină de 25 %: conţine 250 mg/ml de albumină

Risc al infecţiilor:  Lipseşte riscul de transmitere a infecţiilor virale, dacă se respectă proce-
sul de producere

Indicaţii:  Se utilizează ca remediu de substituire în cazurile de schimb terapeutic de 
plasmă – se foloseşte albumină de 5%.

  Tratamentul edemelor rezistente la diuretice la pacienţii cu hipoproteine-
mie (sindromul nefrotic, ascită). Se foloseşte albumină de 20%.

Precauţii:   Administrarea albuminei de 20% poate provoca majorarea volumului cir-
culator al sîngelui cu risc de dezvoltare a edemului pulmonar.

Contraindicaţii:  Nu se recomandă pentru alimentare parenterală, deoarece este costisitor 
şi nu prezintă o sursă care conţine aminoacizii necesari.

Administrare:  Nu necesită testare de compatibilitate.

  Nu necesită utilizarea filtrelor.
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Factori de coagulare

Concentrat al factorului VIII

Definiţie:  Se obţine din volume mari de plasmă de la donatori sau prin tehnologii 
recombinante.

  Produsele căpătate din plasmă se supun prelucrării termice şi/sau prelu-
crării chimice pentru reducerea riscului de transmitere a viruşilor.

Formă de eliberare: Flacoane cu pulbere pentru soluţie injectabilă. Pe eticheta de pe flacon este 
indicat conţinutul factorului VIII (250, 500, 1000 UI).

Risc al infecţiilor:  Nu se transmit infecţiile hemotransmisibile (hepatitele virale, HIV/SIDA etc).

Păstrare:  Se păstrează la temperatura de la +20C pînă la +60C. Trebuie respectat ter-
menul de păstrare.

Indicaţii: Tratamentul hemofiliei A.

  Tratamentul bolii Willebrand, dacă în flacon se conţine şi factorul Willebrand.

Doză:    Se stabileşte în funcţie de gravitatea bolii şi de localizarea sursei de hemo-
ragie (vezi „Tratamentul hemofiliei”).

Administrare:  Se dizolvă conform instrucţiunii producătorului.

  După dizolvarea prafului, soluţia se colectează în seringă şi se întroduce 
intravenos.

Alternative:  Crioprecipitat, plasma proaspăt congelată.

_________________________________________________________________________________________

Concentrat al complexului protrombinic

Concentrat al factorului IX

Conţine:  factorii II, IX şi X

  numai factorul IX

Formă de eliberare: Flacoane cu pulbere pentru soluţie injectabilă, pe etichetă este indicată 
doza în unităţi internaţionale.

Risc al infecţiilor:  Vezi „factorul VIII”

Păstrare:  Vezi „factorul VIII”

Indicaţii:  Tratamentul hemofiliei B.

  Corecţia de urgenţă a timpului protrombinic prelungit. 

Contraindicaţii:  Nu se recomandă pacienţilor cu patologii hepatice sau cu tendinţă spre tromboză.
Doză:    Vezi „Tratamentul hemofiliei B”.
Administrare:  Vezi „factorul VIII”
Alternativă:  Plasma.
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Trombina 

Trombina prezintă un preparat din plasmă care conţine trombină, tromboplastină în cantitate 
mică şi clorură de calciu. Se eliberează în fiole cu conţinut în formă de pulbere pentru soluţie 
de uz extern. Are acţiune hemostatică: trombina transformă fibrinogenul în fibrină, activează 
factorul XIII care transformă fibrina solubilă în formă insolubilă, accelerează agregarea trom-
bocitelor. Fiola se dizolvă în 10 ml de soluţie fiziologică. Cu această soluţie se inbibă tamponul 
care se aplică în locul sîngerării (mucoasa nazală, după înlăturarea dinţilor, gingiile, trauma 
ţesuturilor moi). Trombina poate fi administrată în hemoragiile gastrice pe cale orală cîte 10 
ml peste fiecare 3 ore cu eficacitate în cazurile de hemoragii din multiple ulceraţii de stres.

Imunoglobuline 

Pentru administrare intramusculară

Definiţie: Prezintă soluţie concentrată a componentului din plasmă, care conţine an-
ticorpi IgG. Este polivalentă.

Preparate:  Imunoglobulina standard sau normală. După propunerea Organizaţiei 
Mondiale a Sănătăţii este numită „Imunoglobulină normală umană”. Este 
pregătită din cantităţi mari de plasmă de la donatori şi conţine anticorpi 
contra agenţilor infecţioşi de care a suferit populaţia de donatori.

Risc al infecţiilor: Nu există comunicări despre transmiterea infecţiilor virale după adminis-
trarea intramusculară a imunoglobulinei.

Indicaţii: Profilaxia şi tratamentul manifestărilor infecţioase (furunculoza, pioder-
mie, pneumonia) în asociere cu remediile antibacteriene.

  Utilizarea în tratamentul stărilor imunodeficitare.

Contraindicaţii: Este contraindicată administrarea intravenoasă. 

Doză:    Se utilizează cîte 9 ml intramuscular, zilnic, pînă la obţinerea eficacităţii 
maximale (vindecare).

Imunoglobulină anti-RhD

Este obţinută din plasmă cu conţinut înalt de anti-RhD anticorpi de la per-
soanele imunizate.

Se utilizează în profilaxia bolii hemolitice a nou-născuţilor de la mamele 
RhD-negative. (vezi „Boala hemolitică a nou-născuţilor”).

Pentru administrare intravenoasă
Se obţine tot din plasmă ca şi imunoglobulina pentru administrare intramusculară, dar după o 
prelucrare specială care asigură inofensivitate pentru administrarea intravenoasă.

Indicaţii: Purpura trombocitopenică autoimună idiopatică şi alte dereglări imune.

  Terapia stărilor imunodeficitare.

  Hipogamaglobulinemia.

  Bolile asociate cu HIV/SIDA.
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IV. efectele adverse ale transfuziilor sanguine 

1. Utilizarea clinică a hemotransfuziilor ne convinge că această metodă de tratament nu este 
întotdeauna inofensivă.

 Hemotransfuziile prezintă un transplant de ţesut lichid viu care necesită o vigilenţă sporită 
pentru a preveni şi depista la timp efectele adverse ce ţin de transfuzia sîngelui şi compo-
nentelor sanguine.

2. Efectele adverse se pot manifesta prin reacţii sau complicaţii posttransfuzionale.

 Reacţiile posttransfuzionale sunt de scurtă durată şi nu conduc la dereglări serioase ale 
funcţiilor organelor şi sistemelor şi nu prezintă pericol pentru sănătatea pacientului.

 Complicaţiile posttransfuzionale prezintă pericol pentru sănătatea bolnavului şi pot să se 
termine fatal.

3. Reacţiile posttransfuzionale: pirogene, febrile antigenice nehemolitice, alergice, anafilactice.

4. Complicaţiile posttransfuzionale:
– transfuzia sîngelui incompatibil după grupa de sînge ABO, antigenele Rhezus şi alte an-

tigene eritrocitare;
– transfuzia sîngelui alterat (infectat cu bacterii, hemolizat, denaturarea proteinelor ca 

urmare a supraîncălzirii, expirarea termenului de păstrare, nerespectarea regimului de 
temperatură în frigiderul pentru păstrarea componentelor de sînge etc);

– erori în procedura de transfuzie (ex. embolia cu aer, tromboembolism, supraîncărcarea 
circulaţiei, insuficienţa cardiovasculară etc);

– sindromul de hemotransfuzii masive;
– nerespectarea contraindicaţiilor pentru hemotransfuzie şi/sau a componentelor sîn-

gelui şi starea recipientului pînă la transfuzie – reactivitatea, sensibilizarea cu unele 
substanţe etc;

– intoxicare cu citrat şi hiperpotasiemie;
– hemosideroză posttransfuzională;
– purpura trombocitopenică posttransfuzională;
– imunosupresia transfuzională;
– boala posttransfuzională „transplant contra gazdei”;
– transmiterea infecţiilor hemotransmisibile.

5. Depistarea la timp şi tratamentul de urgenţă al reacţiilor şi complicaţiilor posttransfuzio-
nale pot salva viaţa bolnavului. Întreprinderea de urgenţă a anumitor măsuri şi examinarea 
minuţioasă repetată sunt importante în rezolvarea problemelor apărute la pacient.

6. Erorile şi nerespectarea procedurilor ce ţin de hemotransfuzii sunt cele mai frecvente cau-
ze de dezvoltare a complicaţiilor hemolitice acute, care prezintă pericol pentru viaţă.

7. Despre toate reacţiile acute şi complicaţiile posttransfuzionale trebuie informat urgent me-
dicul responsabil de transfuziologie, secţia de transfuzie a sîngelui şi Centrul Naţional de 
Transfuzie a Sîngelui.
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Reacţiile posttransfuzionale

1. În funcţie de cauzele de apariţie şi evoluţia clinică deosebim reacţii posttransfuzionale pi-
rogene, febrile antigenice nehemolitice, alergice şi anafilactice.

2. Reacţiile de obicei se încep în timpul transfuziei sau peste 20-30 minute după transfuzie şi 
se prelungesc de la cîteva minute pînă la cîteva ore.

3. Simptomele clinice: frisoane, febră, dureri în regiunea lombară, cefalee, greţuri, vomă, urti-
carii, prurit cutanat şi altele.

4. În funcţie de gravitatea evoluţiei clinice şi gradul de majorare a temperaturii corpului deose-
bim 3 grade de gravitate a reacţiilor posttransfuzionale: uşoare, de gravitate medie şi grave.

 Reacţiile uşoare se manifestă prin majorarea temperaturii corpului cu 10C, mialgii, cefalee, 
frisoane. Aceste simptome sunt de scurtă durată şi dispar fără măsuri terapeutice.

 Reacţiile de gravitate medie se caracterizează prin creşterea temperaturii corpului cu 1,5-20C, 
frisoane intensive, majorarea frecvenţei pulsului şi respiraţiei, uneori urticărie, mialgii, ce-
fale pronunţate.

 În cazurile de reacţii grave, temperatura corpului se ridică cu mai mult de 20C, se observă 
frisoane intensive, cianoză, vomă, cefalee chinuitoare, dureri în oase, în regiunea lombară, 
dispnee, urticărie.

Reacţiile pirogene

Reacţiile pirogene pot fi o urmare a pătrunderii pirogenilor în circulaţia pacientului cu sîngele 
sau componentele de sînge. Formarea în sînge a pirogenilor poate avea loc cînd se folosesc solu-
ţiile de conservare necalitative ori nu se respectă instrucţiunile de pregătire a sistemelor pentru 
colectare şi transfuzie a sîngelui, de asemenea, în cazurile de pătrundere a microbilor saprofiţi 
în sînge în momentul colectării sau în timpul păstrării. Pirogenii produc multe bacterii.

Simptomele clinice şi gradul de gravitate a acestor reacţii sunt deja descrise.

Profilaxia reacţiilor pirogene constă în respectarea strictă a cerinţelor asepticii şi antisepticii 
la toate etapele începînd cu colectarea şi terminînd cu efectuarea transfuziei.

Componentele de sînge trebuie utilizate în timp de 30 minute după scoaterea din frigider. În 
caz contrar, începe proliferarea microbilor care au nimerit în sînge din circulaţia donatorului, 
existenţi la momentul colectării sîngelui.

Aceste reacţii dispar fără tratament. În unele cazuri se administrează antipiretice.

Reacţiile febrile antigenice nehemolitice

Reacţiile posttransfuzionale antigenice nehemolitice se manifestă în timpul hemotransfuziilor 
sau curînd după transfuzie (de obicei în timp de 2 ore).

Aceste reacţii se dezvoltă la persoanele cu multiple transfuzii de sînge sau a componentelor 
de sînge care conţin leucocite şi trombocite. În aceste cazuri are loc aloimunizarea recipien-
tului cu antigenele HLA leucocitari şi trombocitari cu formarea anticorpilor antileucocitari şi 
antitrombocitari, care la una din transfuziile repetate vor distruge leucocitele şi trombocitele 
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donatorului, clinic manifestîndu-se prin apariţia febrei, frisoanelor, cefaleei etc. Aloimunizarea 
cu antigenii leucocitari şi trombocitari poate avea loc şi la femeile cu sarcini repetate.

Tratamentul este simptomatic. Febra poate fi jugulată cu remedii antipiretice. Acidul acetilsa-
licilic nu se recomandă recipienţilor de concentrat de trombocite.

Profilaxia

Pentru prevenirea aloimunizării cu antigeni leucocitari trebuie utilizate remedii transfuzio-
nale cu conţinut redus de leucocite. În acest context sîngele şi componentele lui trebuie să fie 
colectate prin leucofiltre. 

În situaţiile în care nu dispunem de leucofiltre, se recomandă de spălat concentratul de eri-
trocite cu soluţie fiziologică cel puţin de 3 ori (mai bine de 5 ori). În cazul persoanelor care pe 
parcurs vor necesita multiple transfuzii de concentrat de eritrocite, trebuie de la bun început 
utilizate eritrocite spălate.

În cazul în care la etapele precedente s-au efectuat transfuzii de eritrocite fără înlăturarea le-
ucocitelor, pacientul poate face reacţii febrile. De obicei aceste reaciţii nu sunt serioase. Totuşi 
în cazurile în care aceste reacţii dăunează pacientului, se recomandă folosirea concentratului 
de eritrocite cu conţinut redus de leucocite sau (mai rar) eritrocite spălate în timpul următoa-
relor transfuzii.  

Reacţii alergice

Reacţiile alergice se dezvoltă în rezultatul sensibilizării recipientului cu antigenele proteinelor 
plasmatice.  Ele pot apărea după transfuzia sîngelui, plasmei, crioprecipitatului.

În tabloul clinic, de rînd cu simptomele generale deja descrise, apar simptome cu caracter aler-
gic: urticărie, eritemă, prurit, iar in cazuri mai serioase - dispnee, greţuri şi vomă.

Tratamentul

La apariţia manifestărilor clinice trebuie suspendată transfuzia. Se administrează medicamente 
antihistaminice şi desensibilizante (dimedrol, suprastin, clorură de calciu, corticosteroizi). In 
cazuri serioase poate fi folosită epinefrina (la necesitate remedii cardiovasculare, promedol).

Profilaxia

Pentru prevenirea reacţiilor alergice trebuie utilizate eritrocite spălate. În unele cazuri admi-
nistrarea preparatelor antihistaminice înainte de transfuzie previn reacţiile alergice.

Reacţiile anafilactice

1.  Reacţiile anafilactice se pot dezvolta după transfuzia unei doze complete sau după admi-
nistrarea numai a cîţiva mililitri de sînge, de hemocomponente sau de plasmă.

2.  Reacţiile anafilactice se manifestă prin schimbarea bruscă a stării pacientului în primele 
minute, în timpul sau după transfuzie. Pacienţii devin agitaţi, acuză dureri retrosternale, 
respiraţie îngreuiată, dureri spasmatice în abdomen. Tegumentele sunt hiperemiate, cu ur-
ticării, prurit. Cianoză. Sudoare rece. Pulsul frecvent, de plenitudine foarte slabă, diaree. 
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Apare febră. Tensiunea arterială este foarte scăzută. În plămîni sunet de cutie, raluri uscate. 
Zgomotele cardiace atenuate, accent al zgomotului doi la artera pulmonară. Se poate dez-
volta edem pulmonar.

3.  Reacţiile transfuzionale anafilactice sunt rezultatul prezenţei la recipient a anticorpilor an-
ti-IgA. Conform observaţiilor din literatură deficitul de IgA se înregistrează la o persoană 
din 700. Aceste persoane, în rezultatul transfuziilor repetate, se pot uneori imuniza cu IgA 
cu formarea anticorpilor împotriva IgA. La gravide cu sarcini repetate prin acelaşi meca-
nism pot apărea anticorpi anti-IgA. Imunoglobulinele intravenoase conţin, de asemenea, 
nu numai IgG, dar şi IgA, din care cauză utilizarea lor poate conduce la formarea anticorpi-
lor anti-IgA la persoanele cu deficit al IgA.

 Tratamentul. La apariţia semnelor de anafilaxie trebuie întreruptă transfuzia şi începută trans-
fuzia de soluţie fiziologică cu sau fără vasopresoare. Trebuie administrat subcutan 0,3 ml de 
adrenalină (1:1000) ori, dacă reacţia este gravă, 3-5 ml de adrenalină (1:1000) intravenos. Di-
medrol 25-100 mg intravenos. Hidrocortizon 100-250 mg intravenos la fiecare 6 ore. Pot apă-
rea necesităţi de inhalaţii de oxigen, de intubare a traheii, ventilaţie artificială a plămînilor.

 În caz de dezvoltare a şocului, sub controlul tensiunii arteriale se administrează dopamină 
5-20 mkg/kg/min sau noradrenalină 2 mkg/min.

 Profilaxia. Transfuzia hemocomponenţilor de la donatori cu deficit al IgA. Trebuie utilizate 
în caz de necesitate eritrocite spălate.

Complicaţiile posttransfuzionale 

Transfuzia sîngelui sau a concentratului de eritrocite incompatibile

1. Cea mai gravă complicaţie posttransfuzională se dezvoltă în rezultatul transfuziei sîngelui 
sau concentratului de eritrocite de la donator incompatibil cu recipientul după antigenele 
sistemului ABO şi antigenele Rhezus. Incompatibilitatea se exprimă prin distrucţia (hemo-
liza) eritrocitelor transfuzate ale donatorului de către anticorpii recipientului.

2. Cauza acestei complicaţii în majoritatea cazurilor constă în neîndeplinirea sau nerespecta-
rea regulilor prevăzute de instrucţiunile de transfuzie a sîngelui şi anume în cazurile cînd:

– nu s-a determinat corect grupa de sînge ABO;

– nu s-au efectuat sau incorect s-au făcut probele de compatibilitate;

– incorect s-au înregistrat rezultatele determinării grupei în fişa de observaţie;

– poate să fie adus alt container cu sînge sau concentrat de eritrocite pentru transfuzie 
din cauza erorii de înregistrare a grupei de sînge a pacientului sau de o eroare gravă a 
persoanei care a pregătit sîngele sau concentratul de eritrocite;

– nu s-a efectuat controlul obligatoriu al grupei de sînge a pacientului şi donatorului îna-
inte de transfuzie; 

– nu a fost efectuată sau incorect s-a făcut proba de compatibilitate dintre eritrocitele 
donatorului şi serul bolnavului;

– nu s-a efectuat sau incorect s-a făcut proba biologică.
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3. Complicaţia posttransfuzională se dezvoltă şi în cazurile de transfuzie a concentratului de 
eritrocite incompatibile cu sîngele pacientului după antigenele sistemului Rhezus.

4. Complicaţiile se dezvoltă după transfuzia concentratului de eritrocite bolnavilor aloimuni-
zaţi cu antigenele factorului RhD. Aloimunizarea cu antigenul RhD poate avea loc:

– în cazurile de transfuzii repetate pacienţilor cu Rhezus-negativ a eritrocitelor RhD pozitive;

– în cazurile de sarcină la femeile Rhezus-negative imunizate cu eritrocitele copilului RhD 
pozitiv, care pătrund în circulaţia sanguină a mamei, devenind sursă de formare în sîngele 
ei a anticorpilor anti- Rhezus.

5. Profilaxia acestor complicaţii se reduce la transfuzia concentratului de eritrocite cu Rh-an-
tigene respective. Pacientului Rh-negativ i se transfuzează concentrat de eritrocite numai 
Rh-negativ. Are importanţă efectuarea probei de compatibilitate cu jelatină la Rh-antigeni.

6. Aloimunizarea se poate dezvolta şi în rezultatul izosensibilizării recipientului cu alte anti-
gene eritrocitare (Kidd, Kell etc) după aceleaşi principii ca şi cu antigenele-Rhezus. 

7. În cazurile dificile de reacţii transfuzionale neidentificate e necesar să fie selectat donato-
rul după testul Coombs indirect.

8. Semnele clinice ale complicaţiei după transfuzia concentratului de eritrocite incompatibile 
după grupa ABO apar peste cîteva minute de la începutul transfuziei, în unele cazuri după trans-
fuzia a mai puţin de 10 ml de concentrat de eritrocite. Din această cauză este foarte important 
de supravegheat pacientul la începutul transfuziei fiecărei doze de concentrat de eritrocite.

9. Semnele clinice ale complicaţiei sîngelui incompatibil.

 Bolnavii devin agitaţi, apare febră, frisoane, dureri în regiunea lombară, cefalee, dureri ab-
dominale, dureri retrosternale, hiperemia feţei, greţuri, respiraţii superficiale frecvente. 
Poate scădea tensiunea arterială. Pulsul este de plenitudine redusă. Se observă hemoglobi-
nurie. Peste un timp scurt se dezvoltă tabloul clinic al şocului hemotransfuzional, ulterior 
insuficienţă renală acută.

 Aceste simptome se observă peste cîteva minute de la începutul transfuziei, în unele cazuri 
după transfuzia a mai puţin de 10 ml de concentrat de eritrocite sau sînge.

 La bolnavii fără cunoştinţă sau la acei care se află sub anestezie generală semnele principa-
le ale transfuziei incompatibile sunt hipotensiunea şi hemoragia necontrolată din rană, ca 
rezultat al dezvoltării sindromului coagulării intravasculare diseminate, hemoglobinuria.

10.  Semnele clinice ale transfuziei incompatibile după antigenele-Rhezus sunt aceleaşi numai 
că ele apar mai tîrziu (în unele cazuri peste cîteva ore, zile sau chiar săptămîni).

11.  Manifestările clinice ale transfuziei eritrocitelor incompatibile după aloimunizarea recipi-
entului cu antigenele Kell, Kidd sunt similare celor care se dezvoltă după transfuzia incom-
patibilă în rezultatul aloimunizării cu antigenele Rhezus.

12.  Profilaxia complicaţiilor cauzate de transfuzia eritrocitelor incompatibile constă în respec-
tarea strictă a procedurilor standard de transfuzie a sîngelui şi concentratului de eritrocite 
în clinică (vezi capitolul respectiv). 

13.  În caz de dezvoltare a complicaţiei grave posttransfuzionale, trebuie întreruptă transfuzia, 
schimbat sistemul pentru transfuzie şi păstrat accesul la venă cu infuzia soluţiei fiziologice.
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14. Trebuie imediat informată despre complicaţia posttransfuzională secţia de transfuzie a 
sîngelui sau medicul responsabil de serviciul transfuziologic din instituţia medicală şi Cen-
trul Naţional de Transfuzie a Sîngelui.

15.  Trebuie invitat la consultaţie reanimatologul pentru a elabora tactica de jugulare a şocului.

16.  Trebuie fixată în fişa de observaţie următoarea informaţie:

– tipul de complicaţie posttransfuzională;

– durata transfuziei pînă la apariţia reacţiei;

– volumul transfuzat, remediul şi numărul pungilor cu produsele de sînge transfuzate.

17.  Este necesar să fie colectate următoarele probe şi expediate în secţia de transfuzie a sînge-
lui pentru investigaţii de laborator:

•  probe de sînge imediat după transfuzie (1 eprubetă cu sînge fără anticoagulant şi 1 cu 
anticoagulant) din vena din partea opusă:

– Determinarea repetată a grupei ABO şi RhD;

– Screeningul repetat de anticorpi şi determinarea compatibilităţii;

– Analiza repetată a sîngelui;

– Testul antiglobulinic direct;

– Ureea şi creatinina;

– Nivelul electroliţilor.

•  hemocultură în flacon special pentru cultură la floră microbiană.

•    Doza de remediu transfuzional şi rămăşiţele de eritrocite şi plasma din respectiva uni-
tate de sînge. 

•   Prima porţie de urină a pacientului după apariţia reacţiei.

18. Se îndeplineşte formularul de dare de seamă despre complicaţia posttransfuzională.

19. După examinarea primară a complicaţiei, se trimit în secţia de transfuzie a sîngelui pentru 
investigaţii de laborator repetate:

•  probe de sînge (1 eprubetă fără anticoagulant şi 1 cu anticoagulant) colectate din vena din 
partea opusă faţă de vena de transfuzie peste 12 şi 24 de ore după începutul complicaţiei.

•  urina pacientului eliminată în 24 de ore.

20. Se înregistrează rezultatele investigaţiilor în fişa de observaţie pentru reflectarea suprave-
gherii în continuare.

21. Complicaţia posttransfuzională poate necesita efectuarea de urgenţă a metodelor de reani-
mare şi terapie intensivă. Este raţional de organizat tratamentul complicaţiei hemotransfu-
zionale în două etape:

– măsurile de reanimare şi terapie intensivă se efectuează în instituţia medicală în care 
s-a dezvoltat complicaţia;

– tratamentul insuficienţei renale se efectuează în secţie specializată, (în unele cazuri, cu po-
sibilităţi de hemodializă), în Republica Moldova - în condiţiile Spitalului Clinic Republican.
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22. Măsurile principale de tratament în prima perioadă a complicaţiei hemotransfuzionale au 
scopul de a combate şocul, de a restabili volumul circulator al sîngelui, de a menţine funcţia 
organelor de importanţă vitală, de a combate sindromul hemoragic, de a preveni insufici-
enţa renală acută:

– se suspendează transfuzia, se schimbă sistemul pentru infuzie cu păstrarea accesului 
intravenos;

– pentru menţinerea tensiunii arteriale se infuzează soluţie fiziologică (20-30 ml/kg/
corp) în timp de 5 minute;

– se administrează adrenalină (soluţie 1:1000) intravenos prin perfuzor;

– se administrează intravenos corticosteroizi (75-150 mg prednisolon sau pînă la 1250 
mg de hidrocortison) şi remedii bronhodilatatoare în cazurile cu semne anafilactoide 
(bronhospasm, stridor);

– administrarea preparatelor antihistaminice (suprastin sau dimedrol);

– promedol (20-40 mg);

– soluţie de corglicon 0,06% 0,5-1 ml cu sol. glucoză de 40% 20 ml;

– de avut în vedere infuzie de dopamin intravenos (1-10 mg/kg/min);

– Furosemid 1 mg/kg intravenos;

– Reopoligluchin pînă la 1 l;

– la jugularea şocului pacientul este transferat în secţii specializate pentru tratamentul 
insuficienţei renale acute;

– la dezvoltarea sindromului CID se aplică tratament respectiv.

Transfuzia sîngelui alterat

1. Sîngele poate fi alterat  ca rezultat al contaminării cu bacterii, al încălcării regimului de păs-
trare a hemocomponentelor (nu se respectă regimul de temperatură sau se depăşeşte terme-
nul de păstrare, încălzire a componentelor cu supraîncălzire şi denaturarea proteinelor.

2. Mai frecvent se înregistrează contaminarea bacteriană, care poate avea loc în următoarele 
circumstanţe:

– Prelucrarea insuficientă a pielii la mîna donatorului înainte de colectarea sîngelui;

– Bacteriemia tranzitorie sau cronică la donator în timpul colectării sîngelui;

– Erori în procesul prelucrării sîngelui, în procesul de decongelare a plasmei sau a crio-
precipitatului în baia de apă;

– Unele bacterii (ex. Yersinia enterocolitica)  se înmulţesc la temperatura de 20C-60C, 
ele pot să supravieţuească şi să se înmulţească în concentratul de eritrocite în frigider. 
Riscul sporeşte în funcţie de timpul aflării eritrocitelor la temperatura camerei;

– Alte organisme (ex. stafilococii şi unele bacterii gram-negative) se înmulţesc la 
temperaturi mai înalte şi se înmulţesc în concentratul de trombocite la temperatura de 
200C-240C,  reducînd astfel termenul lui de păstrare.
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3. Semnele clinice ale acestei complicaţii sunt: dezvoltarea şocului grav cu semne severe de 
toxicoză (febră înaltă, cianoză, crampe musculare, scăderea bruscă a tensiunii arteriale, 
tahicardie, vomă, dureri abdominale, diaree, actele fiziologice necontrolate etc). Ulterior 
se dezvoltă insuficienţă cardio-pulmonară acută, renală, hepatică, sindromul CID. În unele 
cazuri nedepistate la timp, cărora li s-a acordat asistenţă medicală necalitativă, pacienţii 
decedează în primele zile, dar în majoritatea cazurilor în zilele 3-7 după transfuzie, cu sem-
ne de insuficienţă cardiovasculară, hepato-renală, uremie.

4. Profilaxia contaminării bacteriane:

– respectarea strictă a cerinţelor sanitaro-bacteriologice şi a instrucţiunii de colectare şi 
pregătire a sîngelui şi a componentelor sanguine;

– menţinerea ermetizării containerelor cu hemocomponente în timpul păstrării şi 
transportării;

– control strict al integrităţii containerelor cu hemocomponente, transparenţa conţinutului;

– metodica corectă de transfuzie a hemocomponentelor cu excluderea contaminării bac-
teriene (se interzice luarea parţială a unor porţiuni de hemocomponente din pungi cu 
păstrarea pentru utilizarea ulterioară);

– controlul obligatoriu înainte de transfuzie a termenilor de păstrare a hemocomponen-
telor şi calitatea lor macroscopică, înlăturarea de la utilizare a componentelor cu terme-
nul de păstrare depăşit, cu semne de hemoliză şi contaminare bacteriană;

– crearea în instituţiile medicale a condiţiilor de păstrare a hemocomponentelor cu con-
trolul sistematic al regimului de temperatură (4-60C);

– folosirea sistemelor monoutilizatoare pentru transfuzie;

– respectarea corectă a metodei de încălzire a hemocomponentelor cu controlul strict al 
temperaturii în baia de apă (nu mai înaltă de 380C);

– utilizarea hemocomponentelor dintr-un container numai pentru un pacient.

5. Tratamentul acestor complicaţii trebuie efectuat în condiţiile secţiei de reanimare şi include: 
stoparea transfuziei, administrarea antibioticelor cu spectru larg de acţiune, măsuri antişoc, 
de dezintoxicare, remedii cardio-vasculare, corticosteroizi, preparate cu acţiune reologică, 
soluţii cristaloide, plasmafereză cu substituirea plasmei normale. O atenţie deosebită trebuie 
acordată restabilirii volumului circulator al sîngelui. E posibilă hemodializa.

 Concomitent se trimit probe de sînge rămase în sistem şi de la pacient pentru examinare 
bacteriologică.

erori în procedura de transfuzie (embolismul cu aer, 
tromboembolismul, supraîncărcarea circulaţiei)

 Complicaţiile din această grupă sunt însoţite de dereglări acute în circuitul mic de circulaţie 
sanguină şi sunt cauzate de erori în tehnica de transfuzie.

1. embolismul cu aer are loc în cazurile de pătrundere în vena pacientului, împreună cu 
remediul transfuziologic, a unei cantităţi de aer, care nimereşte în final prin partea dreaptă 
a inimii în artera pulmonară, în care se formează embol de aer.
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Cauze:
– încărcarea incorectă a sistemei pentru transfuzie;
– stoparea nu la timp a transfuziei cînd se utilizează aparatul de pompare a remediului 

transfuzional (la sfîrşitul transfuziei în venă poate fi introdus aer);
– odată cu implementarea sistemelor de plastic sunt posibilităţi de evitare a acestei com-

plicaţii, însă pericolul se păstrează.

Manifestări clinice:
– agravarea bruscă a stării bolnavului în timpul transfuziei;
– bolnavul este neliniştit, simte dureri retrosternale;
– apare cianoză a feţei;
– plenitudinea pulsului este slabă;
– scade tensiunea arterială;
– la pătrunderea a 2-3 ml şi mai mult de aer în vena pacientului, în cîteva minute poate 

surveni decesul prin asfixie (o persoană sănătoasă poate tolera pînă la 100 ml sau mai 
mult de aer pînă să apară complicaţii serioase).

 Profilaxia acestei complicaţii constă în respectarea minuţioasă a regulilor tehnicii de trans-
fuzie, a montajului sistemei de transfuzie.

 Tratamentul: măsuri de reanimare de urgenţă, respiraţie artificială, masaj indirect al inimii, 
administrarea remediilor cardiovasculare.

2. Tromboembolismul se dezvoltă în urma pătrunderii în venă a microcheagurilor de di-
verse dimensiuni din concentrat de eritrocite sau sînge; mai rar cheagurile nimeresc din 
venele cu semne de tromboflebită.

Manifestările clinice:
– simptomatica infarctului pulmonar;
– dureri în cutia toracică;
– febră;
– hemoptizie. 

 Dacă nimereşte un cheag mare, starea pacientului este foarte gravă, analogică emboliei cu 
aer. Această complicaţie se întîlneşte rar, deoarece cheagurile mari nu trec prin ac şi prin 
filtrul sistemului pentru transfuzie.

Profilaxia:
– stabilizarea corectă a remediului de transfuzie, pregătirea sîngelui fără cheaguri;
– traumatizarea minimală a venei în timpul puncţiei;
– nu trebuie punctate vene cu trombi;
– trebuie oprită transfuzia, nu se curăţă acul cu mandrenul cînd sîngele nu trece prin ac, 

nu se forţează trecerea sîngelui prin ac;
– trebuie utilizate sisteme de plasticat cu filtre sau microfiltre, îndeosebi în cazurile de 

transfuzii masive.
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 Tratamentul trebuie să includă administrarea activatorilor fibrinolizei (streptodecaza, uro-
kinaza). Administrarea heparinei (24 000-40 000 Un/zi), transfuzia crioplasmei, narcotice-
lor, remediilor cardiovasculare.

3. Supraîncărcarea circulaţiei. Se produce în rezultatul supraîncărcării camerelor drepte 
ale cordului cu cantităţi mari de lichid sau sînge şi de componente ale sîngelui transfuzat 
repede. Ventriculul drept nu reuşeşte şi apare stază în sistemul venelor cava şi atriului 
drept. Dereglarea circulaţiei generale şi în vasele coronariene se reflectă asupra proceselor 
metabolice, de conductabilitate şi a capacităţii de contractare a miocardului, cu reducerea 
tonusului pînă la atonie şi asistolie.

 Sunt predispuse la dezvoltarea acestei complicaţii patologiile cardiace (miocardita, cardio-
scleroza, valvulopatiile cardiace etc). La oameni sănătoşi această complicaţie ca regulă nu se 
dezvoltă.

Manifestări clinice: 

– dispnee, 

– dureri retrosternale, 

– cianoza feţei, 

– edeme, 

– creşte presiunea venoasă, 

– scade tensiunea arterială.

 Profilaxia: poate fi prevenită prin infuzia şi transfuzia lentă (cu picătura), îndeosebi în cazul 
pacienţilor cu patologii cardiovasculare.

 Tratamentul: Se stopează transfuzia, se micşorează viteza transfuziei. Se utilizează diu-
retice intravenos, inhalaţii cu oxigen. Flebotomii. Pentru normalizarea hemodinamicii se 
folosesc noradrenalina, mezatonul. Se administrează intravenos corglicon, în caz de bradi-
cardie – atropina.

Sindromul de hemotransfuzii masive

1. Numim sindrom „de transfuzie masivă” transfuzia efectuată cu scopul de substituire a he-
moragiei în volum echivalent sau mai mare decît volumul total al sîngelui pacientului în 
timp de 24 de ore: 70 ml/kg la adulţi, 80-90 ml/kg la copii.

2. Efectele nefavorabile ale transfuziei masive:

– trombocitopenia de hemodiluţie;

– coagulopatia de hemodiluţie;

– dezechilibrul acido-bazic;

– intoxicarea cu citrat;

– imunosupresia;

– creşterea conţinutului în sînge a ionilor de caliu, natriu, fosfatelor;

– sindromul de detresă respiratorie.
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 Deoarece transfuziile masive se efectuează pacienţilor în stare critică, este greu de diferen-
ţiat efectele transfuziei masive de efectele cauzate de patologia principală – ex. hipoperfu-
zia, hipovolemia, hipotermia, afecţiuni masive ale ţesuturilor etc.

3. Acidoza la bolnavul după transfuzie masivă, mai mult e cauzată probabil de patoligia/boala 
principală împreună cu tratamentul neadecvat al hipovolemiei, decît de acţiunea transfuzi-
ei. În situaţii normale organismul neutralizează uşor acidoza determinată de transfuzie.

4. Hiperpotasiemia se poate dezvolta în procesul de păstrare a sîngelui. Însă această creştere 
rar are semnificaţie clinică (cu excepîia transfuziilor efectuate nou născuţilor şi copiilor mici).

5. Toxicitatea citratului se manifestă rar, dar sporeşte în cazurile de transfuzii masive.
 Hipocalciemia poate cauza bradicardie şi alte aritmii.
 Citratul repede de obicei se metabolizează în bicarbonat.
6. Reducerea conţinutului de fibrinogen şi a factorilor de coagulare.
 Concentratele eritrocitelor nu conţin factori de coagulare. Infuzia volumelor mari de soluţii 

de substituenţi de sînge diluează factorii de coagulare şi trombocitele. Din această cauză 
transfuziile masive pot conduce la dereglări de coagulare a sîngelui.

7. Tratament:

– se recomandă transfuzii de crioplasmă în doza de 15 ml/kg;

– dacă lipseşte crioplasma, pot fi administrate 10-15 doze de crioprecipitat (o unitate 
tipică pentru adulţi).

8. Reducerea trombocitelor.
 Funcţia trombocitelor păstrate în frigider la temperatură adecvată în sîngele integru se 

diminuează repede şi peste 24-48 de ore ele sunt afuncţionale.

Tratament:

• se transfuzează concentrat de trombocite:

– în cazurile cînd sunt semne de hemoragii microvasculare (hemoragii din mucoa-
se, plagă, din locurile cateterizate);

– numărul de trombocite mai mic de 50·109/l;

– în cazurile cînd numărul de trombocite scade mai jos de 10 -20·109/l, chiar dacă 
nu sunt hemoragii, deoarece există pericol de hemoragie ocultă, cum ar fi hemo-
ragie cerebrală;

– nu se recomandă administrarea concentratului de trombocite în scop profilactic 
bolnavilor cu transfuzii masive.

9. Transfuzia masivă se poate complica cu sindromul CID, ceea ce conduce la consumul factori-
lor de coagulare şi a trombocitelor. Există opinia că dezvoltarea sindromului CID probabil mai 
puţin e determinat de însăşi transfuzia, decît situaţiile care au cauzat transfuzia cum ar fi:

– şoc hipovolemic;

– traumă;

– complicaţii obstetricale.
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Nerespectarea contraindicaţiilor pentru hemotransfuzie

Pentru prevenirea acestei categorii de complicaţii trebuie luate în consideraţie contraindicaţiile:

1. Patologiile somatice grave – endocardita septică, glomerulonefrită difuză cu sindrom hi-
pertensiv pronunţat, valvulopatiile cardiace, miocardita, miocardioscleroza cu insuficienţă 
circulatorie (gradul II-III);

2. Hipertensiunea arterială de gradul III, ateroscleroza vaselor cerebrale, hemoragia cerebrală;

3. Nefroscleroza, boala tromboembolică, edemul pulmonar, amiloidoza generalizată, tubercu-
loza diseminată;

4. Hipersensibilitatea la medicamente, produse alimentare, boli alergice;

5. Prezenţa în anamnestic la recipient a reacţiilor şi complicaţiilor hemotransmisibile grave.

Patologiile enumerate nu sunt contraindicaţii absolute. La apariţia indicaţiilor vitale pentru 
hemotransfuzie, ea poate fi efectuată însă cu o deosebită precauţie.

Hemosideroza posttransfuzională

În fiecare doză de sînge se conţin aproximativ 250 mg de fier. În rezultatul multiplelor trans-
fuzii în organismul pacienţilor se acumulează fier care se depune în ficat, inimă şi pancreas cu 
dezvoltarea insuficienţei acestor organe. Necesită multiple transfuzii de concentrat de eritro-
cite pacienţii care suferă de talasemie, hemoglobinurie paroxistică nocturnă, anemie aplastică.

Pentru eliminarea fierului din ţesuturile acestor pacienţi se administrează preparatul desferal, 
cîte 500 mg/zi. Durata tratamentului se controlează după nivelul feritinei.

Purpura trombocitopenică posttransfuzională

După transfuzii de concentrat de trombocite şi alţi componenţi de sînge (concentrat de eri-
trocite) în organismul recipientului se pot forma rareori anticorpi împotriva aloantigenelor 
trombocitare PIA1 (mai frecvent anticorpi HPA-1a cunoscuţi şi ca PlA1). Femeile după cîteva 
sarcini se pot imuniza cu aloantigene trombocitare ale fătului. În consecinţă, atît tromboci-
tele transfuzate, cît şi trombocitele pacientului se distrug de aloanticorpi. S-a demonstrat că 
în unele cazuri trombocitele autologe aloantigen-negative se includ în procesul de distrucţie 
imună şi ca urmare se dezvoltă trombocitopenie. Mecanismul acestui fenomen nu este clar. Po-
sibil, că antigenul HPA-1a aderă la trombocitele recipientului. Conform altei ipoteze, transfuzia 
HPA-1a trombocite pozitive iniţiază producerea nu numai a alo-, dar şi a autoanticorpilor. Sin-
dromul purpurei trombocitopenice apare după 5-12 zile, cel mai des la 7-8 zile după transfuzia 
concentratului de trombocite bolnavului cu aloanticorpi trombocitari, apăruţi după transfuzii 
repetate de trombocite.

Purpura trombocitopenică posttransfuzională poate fi provocată nu numai de transfuzia con-
centratului de trombocite, dar şi după transfuzia sîngelui integru şi concentratului de eritrocite.

 Semne clinice sunt  febra şi sîngerarea sporită. În analiza sîngelui se depistează trombocitope-
nie peste 5-10 zile după transfuzie.
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Tratament:

– Doze mari de corticosteroizi;

– Imunoglobulină i.v. 2 g/kg sau 0,4 g/kg timp de 5 zile;

– Plasmafereză;

– Se preferă transfuzia concentratelor de trombocite de acelaşi fenotip şi compatibile 
după sistemul ABO;

– De obicei pacienţii răspund la tratament după cîteva zile, însă numărul de trombocite la 
pacienţii netrataţi se normalizează peste 2-4 săptămîni.

Imunosupresie transfuzională

Există publicaţii despre reducerea indicilor de supravieţuire a bolnavilor de cancer, cărora în 
timpul operaţiei li s-au efectuat hemotransfuzii. La pacienţii cu hemotransfuzii, în timpul ope-
raţiei au fost mai frecvente şi complicaţiile infecţioase.

Deşi există şi date controversate, medicii trebuie să înţeleagă că este necesar să fie limitate 
hemotransfuziile şi utilizat acest tip de tratament numai în cazurile cu indicaţii absolute.

Boala posttransfuzională „transplant contra gazdei”

Boala „transplant contra gazdei” se poate dezvolta nu numai după transplantarea măduvei 
oaselor, dar şi după transfuzia componentelor de sînge. Ca şi în cazul bolii „transplant contra 
gazdei” după transplantarea măduvei oaselor, hemopoieza în cazurile de boală posttransfu-
zională „transplant contra gazdei” se dezvoltă din celulele recipientului, care sunt afectate de 
T-limfocitele donatorului.

Boala „transplant contra gazdei” se poate dezvolta la bolnavii cu imunodepresie sau imunodeficit 
ereditar sau dobîndit, cînd cu hemotransfuziile pătrund celule imunologic competente - limfoci-
tele donatorului. T-limfocitele histocompatibile transfuzate proliferează în organismul stăpînu-
lui care nu poate respinge celulele străine.

T-limfocitele transfuzate pot provoca boala posttransfuzională „transplant contra gazdei” la 
pacienţii cu defecte cantitative şi calitative ale T-celulelor în imunodeficitul ereditar sau la bol-
navii care au fost trataţi cu doze mari de chimioradioterapie.

 Grupele de risc de dezvoltare a acestei patologii sunt:

– copiii nou-născuţi prematur;

– copiii nou-născuţi cu boală hemolitică după exsanguintransfuzii;

– bolnavii de hemoblastoze cu supresia măduvei oaselor după chimio- şi/sau radiotera-
pie sau cu disfuncţii imune (limfomul Hodgkin);

– bolnavii imunocompetenţi, care primesc hemotransfuzii de la părinţi sau rude prin pri-
ma generaţie sau de la donatori HLA-compatibili;

– recipienţii transplantului măduvei oaselor cu imunodeficit.
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Manifestările clinice ale bolii posttransfuzionale „transplant contra gazdei”:

– în cazurile tipice semnele clinice apar peste 10-12 zile după transfuzie.

Semnele clinice:

·  Febră

·  Erupţii cutanate cu descuamaţie

·  Diaree

·  Hepatită

·  Pancitopenie.

Tratamentul:

– În general boala este incurabilă;

– Se efectuează tratament simptomatic.

Profilaxia:

– deoarece boala este incurabilă, accentul se pune pe profilaxia acestei complicaţii;

– unica metodă eficientă de profilaxie constă în iradierea hemocomponentelor înainte 
de transfuzie;

– reducerea leucocitelor prin filtre de colectare a sîngelui şi a componentelor nu garan-
tează o prevenire eficientă;

– componentele sanguine pentru transfuzie bolnavilor cu imunodeficit la care este sporit 
riscul de dezvoltare a bolii posttransfuzionale „transplant contra gazdei”, trebuie colectate 
prin leucofiltre şi supuse iradierii pentru prevenirea proliferaţiei limfocitelor transfuzate.
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V.  Indicaţii clinice pentru transfuziile de componente şi preparate 
sanguine în medicina generală

1.   Una din cele mai frecvente indicaţii pentru utilizarea hemotransfuziilor (concentratului de 
eritrocite) în medicina generală este anemia.

2.  Profilaxia şi tratamentul anemiilor prezintă un moment important în minimalizarea nece-
sităţii în hemotransfuzii.

3.  Hemotransfuziile trebuie efectuate numai în cazurile cînd anemia poate conduce ori a con-
dus la reducerea aprovizionării ţesuturilor cu oxigen pînă la nivelul neadecvat necesităţilor 
organismului.

4.  Starea generală a pacientului nu depinde numai de gradul de anemizare. În anemiile apă-
rute acut după o hemoragie abundentă sau după o criză hemolitică starea generală a pa-
cientului poate fi gravă şi va fi necesară transfuzia de concentrat de eritrocite. În cazurile 
de dezvoltare lentă a anemiei, mult timp bolnavul este somatic compensat şi nici nu-şi dă 
seama că suferă de anemie. Este stabilit că în anemiile cu evoluţie cronică are loc o adaptare 
a organismului pacientului la hipoxie prin următoarele mecanisme:

– se majorează cantitatea de 2,3-difosfoglicerat în eritrocite, ce contribuie la micşorarea 
afinităţii hemoglobinei pentru oxigen, şi ca urmare creşte eliminarea oxigenului din eri-
trocite la nivelul ţesuturilor;

– în caz de anemie hematocritul este mai mic şi uşurează circulaţia eritrocitelor la nivelul 
capilarului, în care are loc schimbul de gaze;

– acceleraţia circulaţiei sangvine (tahicardia), de asemenea, compensează asigurarea ţe-
suturilor cu oxigen.

 Prin aceste mecanisme de compensare organismul, avînd un număr mai mic de eritrocite, 
îşi îndestulează cerinţele în oxigen.

5.  Manifestările clinice ale anemiei sunt influenţate, de asemenea, de vîrsta bolnavului şi de 
starea funcţională a sistemului cardiovascular. La pacienţii în vîrstă se dezvoltă mai rapid 
simptome cardiace şi de hipoxie cerebrală din cauza afectării aterosclerotice a sistemului 
vascular.

6. Indicaţiile pentru hemotransfuzii sunt în funcţie nu numai de gradul de anemizare, dar şi 
de forma concretă (unitatea nozologică) de anemie.

7. Există 3 grupe de anemii, în cadrul cărora sunt incluse formele mai frecvente de anemii.

I. Anemii prin dereglări de formare a eritrocitelor:

– anemii fierodeficitare;

– anemii B12-deficitare;

– anemii prin deficit de acid folic;

– anemii aplastice;
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– anemii metaplastice;

– anemii renale;

– anemii în bolile cronice.

II.  Anemii hemolitice

– Anemii hemolitice ereditare:

	Anemiile hemolitice ereditare ca rezultat al dereglării structurii membranei eritro-
citelor (microsferocitoza, ovalocitoza, stomatocitoza, acantocitoza).

	Anemiile hemolitice ereditare ca rezultat al dereglării activităţii enzimelor eritroci-
telor (deficit al glucozo-6-fosfatdehidrogenazei, deficit al piruvatkinazei etc).

	Anemiile hemolitice ereditare ca rezultat al dereglării structurii sau sintezei lanţuri-
lor de globină (Hemoglobinopatiile: talasemia, anemia drepanocitară).

– Anemii hemolitice dobîndite

	Anemiile hemolitice imune (izoimune, heteroimune, autoimune, transimune).

	Hemoglobinuria paroxistică nocturnă.

	Anemiile hemolitice ca rezultat al distrucţiei mecanice a eritrocitelor.

	Anemiile hemolitice prin acţiunea agenţilor infecţioşi (malaria).

III.  Anemiile cauzate de hemoragii acute

– Anemiile enumerate pot fi sinestătătoare sau asociate cu alte patologii care nu au con-
tribuit la dezvoltarea anemiei. Chia dacă patologia asociată contribuie la apariţia ane-
miei, apoi ultima se instalează prin unul din mecanismele de anemizare şi se include în 
una din formele de anemii din cele 3 grupe.

8. În fiecare caz e necesar de a identifica forma de anemie ce nu prezintă dificultăţi deosebite, 
deoarece pentru fiecare anemie sunt semne clinice şi date de laborator caracteristice nu-
mai pentru ea. În funcţie de forma de anemie se va determina tactica de tratament, inclusiv 
a celui transfuzional.

9. Toate anemiile se manifestă, în primul rînd, prin sindromul anemic: slăbiciune generală, 
oboseală, ameţeli, acufene, palpitaţii, dispnee la efort fizic moderat, cefalee, paliditatea te-
gumentelor, tahicardie, suflu sistolic la apex. Gradul de pronunţare a acestor simptome co-
relează în mare măsură cu gradul de anemizare. 
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Anemiile

Anemia fierodeficitară

1. Este cea mai frecventă anemie. Afectează persoanele de toate vîrstele. În structura generală a 
anemiilor ea constituie aproximativ 80-85%. Deficitul de fier se depistează aproximativ la fieca-
re al patrulea locuitor al planetei. Anemia fierodeficitară se înregistrează la 8-15% din femeile 
de vîrsta reproductivă, iar deficitul de fier în organism se constată la fiecare a treia femeie.

2. Semnele clinice caracteristice pentru deficitul de fier se includ în sindromul sideropenic:

– Pielea devine uscată, deseori apar fisuri calcaniene.

– Unghiile sunt fragile, se rup uşor şi se stratifică, au striuri longitudinale, caracteristică 
este aplatizarea, apoi scobirea lor, denumită „koilonichie” (unghii în formă de linguriţă 
cu concavitatea în sus).

– Părul se rupe uşor, cade în cantitate mai mare.

– Se poate dezvolta stomatita angulară.

– În unele cazuri deglutiţia este dureroasă (disfagie sideropenică), bolul alimentar cu 
greu este înghiţit şi apare senzaţia de „nod în gît”

– Sunt caracteristice gusturi şi mirosuri perverse, numite „pica chlorotica”, pacienţii au 
dorinţa de a mînca cretă, pămînt, carne crudă, pastă de dinţi, aluat, lemn ars, sare etc, 
preferă miros de benzină, acetonă.

3. Semne de laborator:

– anemie de diferit grad;

– hipocromia eritrocitelor;

– este scăzut fierul seric;

– este micşorat conţinutul feritinei.

4. Profilaxia anemiei fierodeficitare se reduce la lichidarea cauzei de dezvoltare a deficitului de fier.

Cauzele deficitului de fier

I. Conţinutul insuficient de fier în produsele alimentare consumate

– alimentarea incorectă a copiilor de vîrsta pînă la un an;

– dieta vegetariană la adulţi şi dieta preponderentă cu lactate;

– alimentarea necalitativă a populaţiei în ţările cu nivel scăzut de viaţă.

II. Cerinţe sporite în fier

– perioada de adolescenţă;

– sarcina şi lactaţia.
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III. Pierderi crescute de fier

1.  Sîngerări gastrointestinale:

– varice esofagiene;

– hernie hiatală;

– ulcer gastric şi duodenal;

– gastrită erozivă, medicamentoasă (aspirina, remediile antiinflamatoare nesteroidiene);

– tumori ale intestinului subţire (leiomiom, polipi adenomatoşi);

–  diverticuloza intestinului subţire şi a intestinului gros – diverticulul Meckel;

– maladia Crohn;

– colită ulceroasă;

– tumori maligne (cancerul esofagului, stomacului, colonului);

– verminoză intestinală (tenia, anchilostoma duodenală);

– hemoroizi;

– teleangiectazie ereditară (maladia Rendu-Osler) şi alte vasopatii;

– endometrioza intestinală.

2.  Pierderi menstruale abundente şi sîngerări genitale (fibromiom uterin, cancer al uterului etc).

3. Donare de sînge.

4. Hemoglobinurie.

5. Tulburări de hemostază.

IV. Dereglarea absorbţiei fierului

– rezecţia vastă a intestinului subţire în partea proximală;

– sindromul de malabsorbţie;

– enterită cronică;

– hipoatransferinemia.

În profilaxia anemiei fierodeficitare trebuie de ţinut cont de grupele de risc de dezvoltare a 
deficitului de fier (vezi „Cauzele deficitului de fier”). Aceste contingente de populaţie trebuie 
periodic examinate în scopul depistării precoce a deficitului de fier pînă la anemizare, care 
poate fi uşor restituit prin administrarea preparatelor fierului.

Mare importanţă în vindecarea completă a bolnavului cu anemie fierodeficitară are lichidarea 
sursei de hemoragie cronică ca cea mai frecventă cauză a deficitului de fier.

5. Tratamentul anemiei fierodeficitare prevede normalizarea conţinutului hemoglobinei şi 
restabilirea rezervelor de fier în organism. Se administrează preparate de fier bivalent pe 
cale orală pînă la normalizarea conţinutului hemoglobinei, ulterior încă 4-6 luni în funcţie 
de normalizarea conţinutului feritinei. Dacă cauza deficitului de fier se păstrează, este ne-
cesar tratamentul de menţinere cu preparate de fier.
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6. Anemia fierodeficitară se dezvoltă lent, cu adaptarea organismului la conţinutul jos al he-
moglobinei, şi nu necesită tratament de urgenţă cu includerea transfuziilor de concentrat 
de eritrocite. Dacă bolnavul de anemie fierodeficitară nu este în stare de precomă sau comă 
anemică, atunci nici hemoglobina 30-50 g/l nu este indicată pentru hemotransfuzie, deoa-
rece el se va vindeca cu preparate de fier pe cale orală. În cazul necesităţii unei intervenţii 
chirurgicale de urgenţă conţinutul mai jos de 70 g/l al hemoglobinei va fi un indiciu pentru 
transfuzia de concentrat de eritrocite. 

 Pacienţii cu patologii cardiovasculare, insuficienţă pulmonară, cerebrovasculară greu su-
portă anemia, din care cauză bolnavilor în etate cu patologiile numite li se efectuează trans-
fuzii de concentrat de eritrocite dacă conţinutul hemoglobinei este mai jos de 70 g/l.

Anemia B12-deficitară

1. Anemia B12-deficitară se întîlneşte rar. Afectează preponderent persoanele de vîrsta peste 
40-50 de ani. Vitamina B12 se conţine numai în produsele animaliere.

2. Deficitul vitaminei B12 are ca urmare dereglarea sintezei ADN, din care cauză suferă multi-
plicarea celulelor. În primul rînd se afectează celulele cu activitate mitotică crescută, cum 
sunt celulele hemopoietice şi cele ale mucoasei tractului gastrointestinal. Se vor forma mai 
puţine eritrocite odată cu dezvoltarea sindromului anemic. Dereglarea activităţii mitotice 
a celulelor epiteliale ale tractului gastrointestinal se reflectă negativ asupra procesului de 
digestie şi de regenerare a mucoasei, ce se află la baza simptomelor clinice incluse în sin-
dromul gastroenterologic.

 Vitamina B12 mai participă la sinteza membranei mielinice a fibrelor nervoase din acizi 
graşi şi la scindarea acizilor graşi. În caz de deficit al vitaminei B12, suferă sinteza mielinei 
cu demielinizarea fibrelor nervoase, avînd ca urmare dereglarea transmiterii impulsului 
nervos (membrana mielinică accelerează transmiterea impulsului nervos), care nu ajunge 
în cantitate suficientă la organul efector – la muşchi, dezvoltarea slăbiciunii musculare (pi-
cioare „de vată”) şi a altor schimbări din partea sistemului nervos care se includ în noţiunea 
de mieloză funiculară.

 Dereglarea scindării acizilor graşi conduce la acumularea în organism a produselor interme-
diare de metabolism, toxice pentru celule, în primul rînd pentru celulele nervoase. Unul din 
aceste produse este acidul metilmalonic. Aceste modificări patologice împreună cu mieloza 
funiculară formează sindromul neurologic specific numai pentru anemia B12-deficitară.

3. Semne clinice. Anemia B12-deficitară se dezvoltă lent, cu apariţia manifestărilor clinice care 
se includ în trei sindroame: anemic, gastroenterologic şi neurologic. Sindromul neurologic 
este specific pentru această anemie. Prezenţa sindromului neurologic permite de a stabili 
diagnosticul prezumptiv de anemie B12-deficitară.

4.  Semne de laborator:

– anemie de diferit grad;

– hipercromia eritrocitelor;

– anizocitoză, poichilocitoză;

– predominarea macrocitelor;
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– corpuscule Jolly, inele Kebot;

– hematopoieză megaloblastică (la examinarea măduvei oaselor);

– reticulocitoză la a 4-5-a zi de tratament cu vitamina B12.

5.  Cauza principală şi cea mai frecventă de dezvoltare a deficitului vitaminei B12 este atrofia 
mucoasei stomacului cu includerea şi a mucoasei sectorului fundal al stomacului, care con-
duce la absenţa factorului Castle, din care cauză este dereglată absorbţia vitaminei B12.

6. Deoarece în majoritatea cazurilor noi nu lichidăm cauza deficitului vitaminei B12, se efectu-
ează tratament de substituire cu această vitamină.

 În legătură cu prezenţa sindromului neurologic vitamina B12 se administrează timp de 10 
zile cîte 1000 μg intramuscular zilnic, ulterior cîte 200-400 μg zilnic pînă la normalizarea 
conţinutului hemoglobinei (4-5 săptămîni), după care se efectuează tratament de menţine-
re, care constă în administrarea vitaminei B12 o dată în săptămînă în doză de 200 μg pe tot 
parcursul vieţii.

7. Transfuziile de concentrat de eritrocite sunt indicate numai în cazurile de precomă şi comă 
anemică, la conţinutul hemoglobinei mai jos de 70 g/l la persoanele de vîrstă înaintată cu 
patologii cardiovasculare, pulmonare, ateroscleroză cerebrală. În aceste cazuri se efectuea-
ză 1-2 transfuzii, deoarece eficacitatea tratamentului cu vitamina B12 este rapidă, timp de 2 
săptămîni conţinutul hemoglobinei practic se dublează comparativ cu cel iniţial.

Anemia prin deficit de acid folic

1. Se întîlneşte comparativ rar la persoanele de toate vîrstele. Acidul folic se conţine atît în pro-
dusele animaliere, cît şi în cele vegetale. Acidul folic este termolabil. În procesul prelucrării 
termice se distrug 50% din acidul folic. Fierberea prelungită distruge tot acidul folic. Fructele 
şi legumele crude prezintă sursa principală în asigurarea organismului cu acid folic.

2. Acidul folic ca şi vitamina B12 participă la sinteza ADN. Deficitul acidului folic va conduce 
la diminuarea diviziunii şi maturaţiei celulare prin sinteza scăzută a ADN. Sunt afectate cu 
precădere celulele cu rata de multiplicare rapidă, la care se referă în primul rînd celulele ţe-
sutului hemopoietic şi epiteliul tubului digestiv, cu instalarea sindromului anemic şi a celui 
gastroenterologic, analogice acestor două sindroame la pacienţii cu deficit al vitaminei B12. 
Spre deosebire de anemia B12-deficitară, la pacienţii cu anemie prin deficit de acid folic nu 
se dezvoltă modificări ale sistemului nervos, deoarece acidul folic nu participă la formarea 
mielinei membranei fibrelor nervoase şi la scindarea acizilor graşi.

3. Semne clinice: sindromul anemic şi sindromul gastroenterologic, identice acestor sindroa-
me în anemia B12-deficitară.

 Important: lipseşte sindromul neurologic.

4. Semnele de laborator sunt aceleaşi ca şi în anemia B12-deficitară.

5. Profilaxia deficitului de acid folic reiese din cauzele dezvoltării deficitului de acid folic.

6. Cauzele deficitului de acid folic.

a) Deficit nutriţional în cazul consumului numai al produselor vegetale prelucrate termic 
şi în cazurile de alimentare insuficientă (nivel scăzut de viaţă, diverse stări patologice 
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însoţite de anorexie). Fierberea prelungită a produselor alimentare distruge tot acidul 
folic contribuind la dezvoltarea deficitului de acid folic. Deficitul nutriţional de acid folic 
are loc la copiii nou-născuţi alimentaţi preponderent cu lapte de capră.

b) Cerinţele sporite ale organismului în acid folic ce se simte preponderent la gravide, 
îndeosebi la cele care au abuzat de alcool pînă la sarcină şi prelungesc să-l consume 
în timpul gravidităţii. Necesitatea zilnică în acid folic la gravide constituie 500 μg, în 
perioada de lactaţie - 300μg. Dieta săracă în acid folic în sarcină este una din cele mai 
frecvente cauze ale deficitului de acid folic pe glob. Multiparitatea cu interval mic în-
tre sarcini, gemelaritatea contribuie la dezvoltarea deficitului de acid folic nu numai la 
mame, dar şi la nou-născuţi, mai ales la cei născuţi prematur.

c) Consumul sporit de acid folic pentru eritropoieza hiperactivă compensatorie la persoa-
nele cu anemii hemolitice, la pacienţii cu maladii mieloproliferative, dermatite exfoliati-
ve (psoriasis).

d) Distrucţia acidului folic în organism la persoanele care timp îndelungat folosesc remedii 
anticonvulsive (difenin, fenobarbital ş.a.), tuberculostatice (cicloserină, izoniazidă).

e) Folosirea medicamentelor antifolice (metotrexat).

f) Dereglarea de absorbţie a acidului folic:

– enterită cronică;

– sprue tropicală;

– sindromul de malabsorbţie;

– enteropatie glutenică;

– rezecţii vaste de jejun proximal;

– malabsorbţie ereditară de foliaţi (foarte rar);

– consum de alcool (alcoolul diminuează absorbţia acidului folic şi accelerează di-
strucţia lui în organism).

7. Tratamentul deficitului de acid folic se efectuează prin administrarea acidului folic pe cale 
orală cîte 5-15 mg/zi timp de 4-6 săptămîni. Tratamentul de menţinere nu este necesar.

 Profilaxia acestei anemii la gravide trebuie efectuată cu acid folic per oral în doză pînă la 5 mg/zi.

8. Tratamentul transfuzional practic nu se utilizează. Indicaţii pentru transfuzia concentratu-
lui de eritrocite pot apărea la persoanele de vîrstă înaintată cu patologii cardiovasculare, 
pulmonare, ateroscleroză cerebrală cu conţinutul hemoglobinei mai jos de 70 g/l.

Anemia aplastică

1. Anemia aplastică se caracterizează prin depresia tuturor ţesuturilor hemopoietice în mă-
duva oaselor, ce se reflectă în sîngele periferic prin pancitopenie. Afectează persoanele de 
toate vîrstele. Deosebim anemii aplastice congenitale (anemia Fanconi şi anemia Diamond-
Blackfan) şi dobîndite. Anemiile aplastice congenitale de regulă se depistează la copii. Ane-
miile aplastice dobîndite sunt idiopatice şi secundare. Majoritatea autorilor menţionează, 
că în 50% din cazuri nu se poate concretiza cauza anemiei aplastice.
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2. Semnele clinice se includ în trei sindroame – anemic, hemoragic şi de complicaţii infecţioase.

– Sindromul anemic nu are nimic specific pentru anemiile aplastice şi se manifestă prin 
simptome caracteristice pentru orice anemie: slăbiciune, cefalee, ameţeli, palpitaţii, dis-
pnee la efort fizic, paloarea tegumentelor.

– Sindromul hemoragic este rezultatul dereglării preponderente a hemostazei primare 
cauzate de trombocitopenie. La pacienţi se observă peteşii şi echimoze pe piele, pe mu-
coasa cavităţii bucale, pot apărea hemoragii nazale, gingivoragii, metroragii. Pot avea 
loc şi hemoragii cerebrale, care de obicei se termină cu exitus.

– Sindromul de complicaţii infecţioase este determinat de neutropenie (granulocitope-
nie) şi se caracterizează prin dezvoltarea stomatitei, otitei, tonzilitei, pneumoniei etc.

3. Semne de laborator:

– anemie normocromă normocitară;

– leucopenie pronunţată din contul neutropeniei;

– limfocitoză în hemogramă;

– trombocitopenie (pînă la trombocite solitare);

– punctatul măduvei oaselor sărac în celule, limfocitoză;

– trepanobiopsia depistează reducerea considerabilă a ţesutului hematopoietic şi înlocu-
irea substratului celular hemopetic cu adipocite.

4. Profilaxia anemiei aplastice secundare se reduce la evitarea factorilor care pot produce 
hemodepresie. Sunt cunoscuţi mulţi factori, care provoacă anemii aplastice secundare:

– Acţiunea chimiopreparatelor antitumorale.

– Iradierea ionizantă.

– Unele medicamente (Levomicetina - cel mai frecvent, sulfanilamidele, remediile antiin-
flamatorii nesteroidiene – Indometacina, Butadionul, Brufenul, Voltarenul, substanţele 
sedative etc).

– Substanţele toxice din grupa hidrocarburilor aromatice (benzenul, toluenul etc), insec-
ticidele.

– Agenţii infecţioşi (virusul hepatitei, de obicei virusul hepatitei C). Se dezvoltă o formă 
severă de aplazie peste cîteva săptămîni pînă la 8 luni după apariţia simptomelor de 
hepatită acută. Astfel de cazuri de anemie aplastică sunt înregistrate şi la pacienţii cu 
mononucleoză infecţioasă, cu citomegaloviruşi, parvovirus B19.

– Crize aplastice pe fundalul anemiilor hemolitice, îndeosebi la pacienţii cu maladia Mar-
chiafava-Micheli.

– Origine imună.
5. Tratamentul acestor bolnavi include folosirea componentelor sangvine (concentrat de 

eritrocite, concentrat de trombocite), remediilor imunosupresive, transplantului medular, 
splenectomiei, antibioticelor pentru combaterea complicaţiilor infecţioase.

 Tratamentul transfuzional are caracter substituitiv, contribuie la compensarea stării soma-
tice a bolnavului ce permite utilizarea celorlalte metode de tratament.
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 Se utilizează 2 componente sangvine: concentrat de eritrocite şi concentrat de trombocite. 
Bolnavii necesită multiple transfuzii, din care cauză de la început trebuie transfuzat con-
centrat de eritrocite spălate şi colectate prin leucofiltru, pentru prevenirea reacţiilor febrile 
antigenice nehemolitice şi reacţiilor alergice.

 La determinarea indicaţiilor pentru transfuzie de concentrat de eritrocite şi concentrat de 
trombocite rolul principal aparţine stării generale a bolnavului, gradului de compensare a 
sindromului anemic şi celui hemoragic.

 Pentru prevenirea şi stoparea sindromului hemoragic se recomandă transfuzarea concen-
tratului de trombocite pregătit din 6-8 doze de sînge.

 Insuccesul stopării sindromului hemoragic poate fi cauzat de:

– Infecţie;

– Anticorpi împotriva antigenelor leucocitare şi trombocitare.

 Dacă starea pacientului este stabilă, transfuziile concentratului de trombocite pot fi efectu-
ate la fiecare 2 sau 3 zile.

Anemia renală

1. Anemia în insuficienţă renală cronică este de origine complexă şi include cîteva mecanisme, cel 
mai important din ele fiind dereglarea producerii în rinichi de către aparatul juxtaglomerular a 
eritropoietinei. Ultima stimulează diferenţierea şi activitatea mitotică a celulelor rîndului eritroca-
riocitar din măduva osoasă. S-a demonstrat că în rinichi se sintetizează 90% din cantitatea totală 
de eritropoietină, restul – 10%, formîndu-se extrarenal la nivelul ficatului, splinei şi plămînilor.

 Factorul de bază care intensifică formarea eritropoietinei de către rinichi este hipoxia, inclusiv 
cea de origine anemică. În cazurile de uremie, ca urmare a distrucţiei parenchimului renal, for-
marea eritropoietinei brusc scade, ceea ce conduce la reducerea stimulării eritropoiezei.

2. În tabloul clinic, de rînd cu sindromul anemic, sunt prezente sindroamele renale în perioa-
da de uremie.

3. Semne de laborator:

– anemie normocromă, normocitară;

– analizele biochimice ale sîngelui şi datele de examinare a urinii corespund patologiei de 
bază a rinichilor în faza de uremie.

4. Tratament:

– Metoda de elecţie se consideră utilizarea eritropoietinei, subcutanat, mai frecvent cîte 
10 000 UI de 3 ori/săptămînă pînă la normalizarea conţinutului hemoglobinei, ulterior 
în doze mai mici de menţinere. Tratamentul cu eritropoietine are caracter substituitiv, 
fapt pentru care preparatul trebuie folosit pe tot parcursul insuficienţei renale cronice.

– În cazurile cînd nu este posibil tratamentul cu eritropoietine se utilizează transfuzii de 
concentrat de eritrocite, pregătit din sîngele colectat prin leucofiltre. Este binevenit ca 
concentratul de eritrocite să fie spălat pentru a înlătura la maximum nu numai leucoci-
tele, ci şi plasma pentru a preveni atît reacţiile antigenice febrile nehemolitice, cît şi cele 
alergice. Frecvenţa transfuziei şi cantitatea concentratului de eritrocite se determină în 
funcţie de conţinutul hemoglobinei în fiecare caz individual.
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Anemia metaplastică

1.  Anemia metaplastică se dezvoltă în urma substituirii măduvei oaselor de celule străine 
ţesutului hemopoietic ori de celule hemopoietice maligne, ce are loc în cazurile de metas-
tazare a cancerului în măduva oaselor sau de infiltrare a ei cu celule limfatice la pacienţii 
cu procese limfoproliferative, infiltrare cu celule blastice în leucemiile acute, cu celule mie-
lomice în mielom multiplu.

2.  Sindromul anemic în aceste cazuri se asociază cu simptome clinice şi schimbări în analiza 
sîngelui, caracteristice pentru procesul de bază care a afectat şi măduva oaselor. 

3.  Diagnosticul definitiv de anemie metaplastică se stabileşte prin examinarea punctatului 
medular cu depistarea celulelor patologice. Uneori măduva oaselor nu poate fi aspirată. 
În aceste cazuri e necesară trepanobiopsia, prin care se determină prezenţa şi caracterul 
celulelor patologice în măduva oaselor.

4.  Tratamentul anemiei metaplastice, inclusiv cel transfuzional, corespunde tratamentului 
specific al maladiei care a afectat măduva oaselor.

Anemiile hemolitice ereditare microsferocitară şi ovalocitară

1. Aceste anemii hemolitice sunt rezultatul dereglării structurii proteinelor membranei eri-
trocitelor, din care cauză membrana îşi pierde elasticitatea şi permeabilitatea selectivă. 
Eritrocitele, trecînd prin splină cu spaţiile intersinusuale foarte înguste (0,5μ), nu se pot 
acomoda şi parţial se distrug la prima sau a doua circulaţie prin splină. Prin membrana 
acestor eritrocite pătrund ionii de natriu, eritrocitele se umflă, mai greu trec prin splină şi 
mai uşor se distrug.

2. Distrugerea sporită a eritrocitelor conduce la anemizare, creşterea concentraţiei bilirubi-
nei din contul celei neconjugate. La bolnav se dezvoltă sindromul anemic şi cel hemolitic.

•	 Sindromul anemic se manifestă prin simptomele caracteristice pentru orice anemie.

•	 Sindromul hemolitic se manifestă prin ictericitatea sclerelor şi pielei, eliminarea uri-
nei de culoarea berii, bilirubinemie cu bilirubină indirectă, reticulocitoză în sîngele 
periferic (> 10‰).

 Gradul de exprimare a acestor sindroame depinde de intensitatea hemolizei şi sunt mai 
pronunţate în timpul crizelor hemolitice.

3. Diagnosticul se identifică prin studierea morfologiei eritrocitelor. Pentru microsferocitoza 
ereditară sunt caracteristice eritrocite mici cu diametrul mai mic de 7μ, iar pentru ovaloci-
toză este caracteristică prezenţa ovalocitelor, a căror procent constituie 25-75 la sută.

4. Splenectomia în ambele forme asigură vindecare completă. Transfuzii de concentrat de eri-
trocite nu se recomandă, cu excepţia crizelor hemolitice şi reducerea conţinutului hemo-
globinei mai jos de 70 g/l.

 În timpul crizelor hemolitice se efectuează tratamentul de dezintoxicare şi profilaxia 
trombozelor.
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Deficit al fermentului glucozo-6-fosfatdehidrogenaza în eritrocite

Deficit al acestui ferment în Republica Moldova nu se întîlneşte. Evoluează asimptomatic. Cri-
zele hemolitice sunt provocate de unele medicamente cu capacitate oxidativă asupra glutatio-
nului. Persoanele cu deficit al acestui ferment trebuie să fie informate despre medicamentele 
care provoacă hemoliza eritrocitelor cu deficitul acestui ferment.

Transfuziile de concentrat de eritrocite sunt indicate în crizele grave hemolitice. Concomitent 
se efectuează tratamentul de dezintoxicare şi antitrombotic.

β – talasemia

Metoda de bază de tratament a talasemiei constă în transfuzii de concentrat de eritrocite pen-
tru a menţine conţinutul hemoglobinei în limitele de 90-100 g/l.

Intensitatea tratamentului transfuzional depinde de gravitatea bolii, care poate fi sistematiza-
tă în felul următor.

Variantă Defect genetic Manifestări clinice

β – talasemia homozigotă (β – 
talasemia majoră)

Deleţia lanţului β Anemie severă: Hb< 70g/l

Dependentă de transfuzii

β – talasemie heterozigotă (β – 
talasemie minoră)

Deleţia lanţului β Asimptomatică 
anemie uşoară: Hb>100g/l

Talasemia intermediară Deleţia lanţului β Heterogenă: variază de la asimp-
tomatică pînă la forma care 
aminteşte β-talasemia majoră: 
Hb 70-100 g/l 

α – talasemie homozigotă Deleţia la toate 4 lanţului α Fătul nu supravieţueşte

α – talasemie minoră Deleţia la două sau trei gene α De obicei uşoară sau moderată

α – talasemie anomalie Deleţia la una sau două gene α Asimptomatică: anemie uşoară 
microcitară hipocromă

Debutul formei de talasemie majoră este precoce, maladia putînd fi recunoscută din a doua ju-
mătate a primului an de viaţă. La naştere copilul poate fi aproape normal hematologic. Primele 
semne sunt paloarea, întîrzierea în dezvoltare şi creşterea progresivă a abdomenului datorită 
hepatosplenomegaliei. Ulterior tabloul clinic se completează cu semnele caracteristice ale bo-
lii. Paloarea tegumentelor devine mai accentuată şi este însoţită de un grad variabil de icter 
sau subicter.

Modificările osoase cauzate de hiperplazia medulară intensă de la nivelul oaselor craniului şi 
feţei conduc la aspectul radiologic de „craniu în perie” şi la aspectul clinic de „facies mongoloid”. 

În rezultatul hemolizei cronice şi transfuziilor multiple de concentrat de eritrocite în organism 
se acumulează fier ce conduce la dezvoltarea hemosiderozei, care se reflectă negativ asupra 
ficatului, sistemului cardiovascular, organelor endocrine. Clinic, hemosideroza se manifestă 
prin insuficienţa cardiacă, deficitul de hormoni, ciroza ficatului, pancreasului cu semne de dia-
bet zaharat. În final, se poate termina cu deces, dacă nu se efectuează terapia cu chelaţi.
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Datele de laborator ale talasemiei majore:

– Anemie severă microcitară, hipocromă.

– Eritrocitele sunt microcitare şi hipocrome, o parte din ele au caracter „de tras în ţintă”.

– Se depistează şi eritrocariocite în sîngele periferic.

– La electroforeza hemoglobinei lipseşte HbA, fiind ridicat nivelul HbF şi HbA2.

Datele de laborator ale talasemiei intermediare (gravitate medie) şi minoră:

– Anemie microcitară hipocromă.

– Conţinutul fierului în limite normale.

– Electroforeza hemoglobinei: în funcţie de variantă.
 

Tratamentul talasemiei majore:

1.  Transfuzii de concentrat de eritrocite obţinute din sînge colectat prin leucofiltre. În caz că 
nu sunt leucofiltre, se efectuează transfuzii de eritrocite spălate cel puţin de 3 ori.

 Este de dorit ca conţinutul hemoglobinei prin transfuzii să fie menţinut în limitele 90-100 g/l. 

 Dacă este posibil, se vor utiliza chelaţi, se poate transfuza concentrat de eritrocite pentru a 
majora conţinutul hemoglobinei pînă la 100-120 g/l.

2.  Tratamentul cu chelaţi în cazurile cu conţinutul înalt al fierului seric şi al feritinei. În ca-
litate de chelaţi se utilizează Desferalul, cîte 500 mg/zi intramuscular în asociere cu acid 
ascorbic, cîte 200 mg/zi pentru a amplifica acţiunea Desferalului. Numărul de administrări 
ale Desferalului depinde de momentul normalizării conţinutului feritinei.

3.  Acid folic, cîte 5 mg/zi pe cale orală, datorită consumului excesiv pentru eritropoieză în 
condiţii de hemoliză.

4.  Splenectomia în cazurile prezenţei semnelor de hipersplenism, ea poate într-o anumită 
măsură să reducă necesitatea în transfuzii.

5.  Celelalte forme de talasemie nu sunt dependente de transfuzii.

Anemia hemolitică autoimună

1.  Distrucţia eritrocitelor proprii în această formă de anemie are loc de către autoanticorpii 
formaţi împotriva antigenelor nemodificate ale eritrocitelor. Există anemie hemolitică 
autoimună cu anticorpi împotriva antigenelor eritrocitelor din sîngele periferic şi ane-
mie hemolitică autoimună cu anticorpi împotriva antigenelor eritrocariocitelor mădu-
vei oaselor. Ambele forme de anemii autoimune pot fi idiopatice (cînd nu se depistează 
procesul, pe al cărui fundal a apărut anemia autoimună) şi simptomatice sau secundare, 
care se dezvoltă pe fundalul altor maladii. Mai frecvent se întîlnesc anemiile autoimune 
secundare.

 Maladii mai frecvent complicate cu anemie hemolitică autoimună sunt: leucemia limfoci-
tară cronică, limfoamele non-Hodgkin, limfomul Hodgkin, lupusul eritematos de sistem, 
artrita reumatoidă, hepatita cronică, tumorile maligne nehematologice.
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 În funcţie de caracteristica serologică a anticorpilor deosebim anemie hemolitică autoimu-
nă cu anticorpi la cald şi anemie hemolitică autoimună cu anticorpi la rece.

2.  Manifestările clinice includ sindromul anemic şi cel hemolitic, prezent la toate formele de 
anemii hemolitice. Debutul poate fi acut sau cronic. Uneori hemoliza poate fi ocultă, cu o 
micşorare neînsemnată a conţinutului hemoglobinei.

 În cazurile cu debut acut starea pacienţilor este gravă cu un sindrom anemic pronunţat. 
Conţinutul hemoglobinei poate scădea pînă la 40-50 g/l, cu o insuficienţă evidentă de satu-
rare a ţesuturilor cu oxigen.

 Sunt prezente semne de intoxicare. Conţinutul bilirubinei este înalt. În timpul crizei hemo-
litice se pot dezvolta tromboze vasculare.

 Cele relatate contribuie la planificarea tratamentului transfuzional.

3.  Date de laborator:

–  Anemie de grad diferit;

–  Eritrocitele: anizocitoză, poichilocitoză, policromatofilie, normocrome;

–  Reticulocitoză;

–  Bilirubinemie din contul fracţiei indirecte;

–  Creşterea procentului de eritrocariocite în mielogramă;

–  Eritroblastopenie în forma cu anticorpi împotriva eritrocariocitelor;

–  Pozitiv testul Coombs direct.

4.  Tratament:

– În formele cu evoluţie lentă nu se efectuează transfuzii de concentrat de eritrocite.

– Concentratul de eritrocite este indicat în cazurile cu anticorpi împotriva eritrocariocite-
lor pentru menţinerea conţinutului hemoglobinei în limitele 90-100 g/l.

– Concentratul de eritrocite se transfuzează pacienţilor în criză hemolitică, în cazurile de 
debut acut al maladiei.

– În toate cazurile concentratul de eritrocite trebuie selectat după testul Coombs indirect, 
deoarece anticorpii împotriva eritrocitelor proprii pot distruge eritrocitele transfuzate.

– Administrarea corticosteroizelor se face mai frecvent în doza 1 mg/kg/masă în zi pe 
cale orală, doza poate fi majorată la necesitate.

– Acid folic 5 mg/zi.

– În timpul crizei hemolitice se va efectua profilaxia trombozelor: anticoagulante directe, 
dezagregante, tratament de dezintoxicare.

– În caz de recidivă se recomandă splenectomia care asigură vindecarea a aproximativ  
80% de pacienţi şi se evită tratamentul transfuzional.

– Absenţa eficacităţii eritroblastopeniei la tratamentul cu corticosteroizi este indiciu pen-
tru splenectomie.
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– Tratamentul transfuzional nu se administrează în anemia autoimună hemolitică cu anti-
corpi la rece.

– De menţionat că în cazurile cu anticorpi la rece pot apărea dificultăţi la determinarea gru-
pei de sînge. În aceste situaţii trebuie spălate eritrocitele pacientului cu soluţie fiziologică 
de 37-37,50C şi apoi determinată grupa de sînge.

Hemoglobinuria paroxistică nocturnă (Boala Marchiafava – Micheli)

1. Hemoglobinuria paroxistică nocturnă reprezintă o anemie hemolitică dobîndită cu hemo-
liza intravasculară a eritrocitelor. Ultima se manifestă nu numai prin sindromul anemic şi 
hemolitic, dar şi prin hemoglobinurie şi hemoglobinemie (hemoglobină liberă) în plasmă. 
Frecvent se complică cu tromboze.

2. Semne clinice:

– Sindromul anemic de diferit grad;

– Sindromul de hemoliză.

3. Date de laborator:

– anemie hipocromă normocitară;

– reticulocitoză;

– bilirubinemie indirectă;

– hemoglobinemie (> 5 mg%);

– hemosiderină în precipitatul urinei;

– Testul Ham pozitiv.

4. Tratamentul transfuzional este de bază.

– Se recomandă concentrat de eritrocite spălate cel puţin de 3 ori. Cantităţile mici de plas-
mă provoacă hemoliza.

– În situaţii excepţionale, cînd nu sunt posibilităţi de a transfuza eritrocite spălate, se permi-
te transfuzia de eritrocite nespălate, dar cu termenul de păstrare nu mai puţin de 7-8 zile.

– Este interzisă categoric transfuzarea sîngelui integru.

– În timpul crizelor hemolitice se recomandă tratament de dezintoxicare şi de prevenire 
a trombozelor cu anticoagulante şi dezagregante.

– Acid folic 5 mg/zi.
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VI. Sîngerarea sporită şi tratamentul transfuzional

1. Depistarea la timp a patologiilor care se manifestă prin sîngerare sporită şi identificarea uni-
tăţii nozologice respective permite elaborarea unui tratament transfuzional corect şi adecvat.

2. Sîngerarea sporită poate fi rezultatul dereglării hemostazei primare (trombocitopenii, 
trombocitopatii, vasopatii) sau a celei secundare (deficitul factorilor de coagulare). Există 
şi dereglări mixte ale hemostazei primare şi celei secundare (boala Willebrand, sindromul 
CID, deficit al factorilor VII, X, V şi II). 

3. La examinarea unui pacient cu semne de sîngerare sporită în primul rînd se determină care 
hemostază este dereglată. În acest aspect sunt importante datele anamnesticului, semnele 
clinice şi investigaţiile de laborator.

4. Pe baza caracterului semnelor hemoragice, la prima examinare a pacientului, se poate 
presupune în ce grupă se includ dereglările hemostazei cu care s-a prezentat pacientul. 
Ulterior, prin investigaţii speciale de laborator, se confirmă unitatea nozologică a diatezei 
hemoragice din grupa suspectată.

5. Examinarea bolnavului trebuie să fie bine gîndită, începînd cu anamnesticul. La interogare, în 
scopul depistării semnelor de sîngerare sporită, sunt necesare răspunsuri la un şir de întrebări:

– bolnavul a avut hemoragii peteşiale pe tot corpul sau numai pe mîini şi picioare, în locuri-
le unde îmbrăcămintea e strîns lipită de piele?;

– au fost sau se observă hemoragii gingivale, nazale, renale, gastrointestinale, hemartroze?;
– în cît timp s-a cicatrizat plaga ombilicală şi cît timp s-a prelungit hemoragia în perioada 

schimbării dinţilor, după traumatisme şi după intervenţii chirurgicale (extracţia dinţilor, 
tonsilectomie, apendectomie etc)?;

– au avut loc asemenea manifestări la rudele apropiate (mai ales la bărbaţi) ale bolnavului 
pe linia mamei?;

– particularităţile menstruaţiilor, volumul sîngelui pierdut;
– sîngerare prelungită după zgîrieturi mici;
– cicatrizare tardivă a plăgilor;
– ce medicamente primeşte pacientul în prezent sau le-a administrat în ultimul timp?;
– contact cu medicamente sau substanţe chimice la serviciu sau la domiciliu;
– se concretizează prezenţa patologiilor concomitente, care pot influenţa hemostaza (sple-

nomegalie, hepatomegalie, icter, febră, limfadenopatie).

6. Dacă răspunsurile la aceste întrebări au fost negative, cu mare probabilitate se poate presu-
pune că la bolnavul examinat sunt normale funcţiile sistemului de hemostază. S-a stabilit, 
că la 95-99% din cei interogaţi nu este necesar să se examineze detaliat hemostaza.

 Bolnavii cu datele anamnestice suspecte la dereglarea hemostazei necesită o investigaţie 
detaliată a hemostazei primare şi secundare.

7. Pentru clarificarea genezei de sîngerare nu este obligatoriu de a determina toţi componenţii 
hemostazei. Dereglările hemostazei primare sau secundare se manifestă clinic prin diverse 
semne. De aceea, în primul rînd e necesar de a diagnostica tipul sîngerării şi, în funcţie de 
aceasta, de a alege calea cea mai raţională de examinare a hemostazei.
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8. Semnele clinice ale sîngerării sporite:

– De tip hematom ce se caracterizează prin formarea hematoamelor în ţesuturile moi şi 
prin hemoragii în articulaţii, patologie pronunţată a aparatului locomotor. Acest tip de 
sîngerare se întîlneşte la bolnavii de hemofilie.

– De tip peteşial-echimatos ce se observă în cazurile de trombocitopenie, trombocitopatii şi 
în unele dereglări ale coagulării sîngelui (deficitul ereditar al factorilor II, V, X, uneori VII).

– De tip mixt echimatos-hematom ce se caracterizează prin asocierea tipurilor de sîngerare 
peteşial-echimatoasă, cu apariţia hematoamelor retroperitoneale în peretele intestinului 
şi cu absenţa afectării articulaţiilor (spre deosebire de tipul hematom) sau cu hemoragii 
solitare în articulaţii. Echimozele pot fi pronunţate şi dureroase. Acest tip de sîngerare se 
dezvoltă în cazurile de deficit profund al factorilor din complexul protrombinic şi al facto-
rului XIII, în cazurile maladiei Willebrand, al sindromului CID, supradozării anticoagulan-
telor şi tromboliticelor şi a apariţiei inhibitorilor imuni împotriva factorilor VIII şi IX.

– De tip mixt vasculită-purpurie ce se caracterizează prin hemoragii cutanate în formă de erup-
ţii sau eritem (pe bază inflamatorie), e posibilă dezvoltarea nefritei şi hemoragiilor intestina-
le. Se observă în vasculitele infecţioase şi imune, se transformă uşor în sindromul CID.

– De tip angiomatos ce apare la pacienţii cu teleangiectazii şi se caracterizează prin hemo-
ragii locale, în funcţie de localizarea patologiei vasculare.

9. E necesar să se ia în considerare frecvenţa unor forme de sîngerare sporită. Din dereglările 
ereditare ale hemostazei cele mai frecvente sunt hemofilia A şi B, boala Willebrand, iar din 
formele vasculare – teleangiectazia. Acestor forme de patologie a hemostazei le revine mai 
mult de 99% din toate formele de sîngerare determinate genetic.

 Din diatezele hemoragice dobîndite predomină trombocitopeniile, trombocitopatiile, sin-
dromul CID, deficitul şi inhibarea factorilor din complexul de protrombină (patologia fica-
tului, icterul mecanic, supradozarea anticoagulantelor indirecte).

 Bineînţeles, că procesul de diagnosticare în primul rînd trebuie să fie orientat spre depista-
rea formelor întîlnite mai frecvent.

10. Pe baza datelor enumerate se stabileşte diagnosticul prezumptiv, apoi se alcătueşte planul 
investigaţiilor de laborator pentru confirmarea sau excluderea grupei suspecte de sîngera-
re sporită. Această etapă de examinare a bolnavului include testele de laborator ce caracte-
rizează starea hemostazei în grupa presupusă de sîngerare. În acest scop se folosesc teste 
simple (de orientare).

11. În caz de suspiciune a uneia din formele de sîngerare cu dereglarea hemostazei vasculo-
trombocitare se examinează probele de fragilitate a capilarelor, timpul de sîngerare, se 
determină nimărul de trombocite. Timpul de sîngerare se determină după metoda Duke 
(norma 2-5 min). Timpul de sîngerare se măreşte considerabil în cazurile de trombocito-
penii, trombocitopatii, boala Willebrand. În caz de majorare a timpului de sîngerare conco-
mitent cu numărul de trombocite scăzut, se deduce că principala cauză a sîngerării sporite 
este trombocitopenia. Dacă timpul de sîngerare este mărit, iar numărul de trombocite este 
normal, se poate presupune una din formele de trombocitopatii. În asemenea cazuri se exa-
minează retracţia cheagului, adezivitatea şi agregabilitatea trombocitelor. Datele obţinute 
prin aceste probe confirmă definitiv diagnosticul de trombocitopatie.
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12. În caz de suspiciune la patologia hemostazei secundare (de coagulare) e necesar în primul 
rînd de a determina timpul de coagulare a sîngelui după metoda Lee-Wait (norma 8-12 
min). De menţionat, că această metodă permite de a depista numai dereglările pronunţate 
ale coagulării sîngelui. De exemplu, în caz de hemofilie, indicii timpului de coagulare se 
normalizează la mărirea nivelului factorului VIII sau IX pînă la 4-5%. Prin urmare, formele 
uşoare şi latente ale hemofiliei nu pot fi depistate numai prin examinarea timpului de coa-
gulare. Mult mai sensibil este timpul tromboplastinei parţial activată (norma 37-50 sec). 

13. Dacă la etapa precedentă a fost depistată patologia coagulării, e necesar în primul rînd de 
a determina care mecanism de activare a coagulării este dereglat – cel extrinsec ori cel in-
trinsec, sau calea lor comună ce începe cu activarea factorului X. E necesar de asemenea de 
a obţine informaţii despre etapa finală a coagulării sîngelui – formarea fibrinei.

 În acest scop se folosesc trei teste de bază – timpul tromboplastinei parţial activate, tim-
pul trombinei, timpul protrombinei. Cu ajutorul acestor trei probe de bază este posibilă 
orientarea în întreaga cascadă de coagulare şi de diferenţiere a dereglărilor mecanismelor 
intrinsec şi extrinsec de activare a coagulării.

 La interpretarea rezultatelor probelor enumerate trebuie să se ia în considerare următoarele:

– Dintre factorii plasmatici de coagulare numai factorul VII participă în mecanismul ex-
trinsec al procesului de coagulare din care cauză, în caz de deficit al acestui factor, se 
măreşte numai timpul protrombinei (norma 15-18 sec).

– Factorii XII, XI, IX, VIII participă numai în mecanismul intrinsec de activare a coagulării, 
din care cauză, în caz de deficit al acestor factori, se dereglează timpul tromboplastinei 
parţial activate (norma 37-50 sec),  totodată timpul protrombinei rămînînd normal.

– În caz de deficit al factorilor X, V, II, I, la care se îmbină ambele mecanisme de coagulare, 
patologia se depistează în toate probele enumerate.

– În caz de mărire concomitentă a timpului protrombinei şi tromboplastinei parţial acti-
vate se poate presupune dereglarea în calea comună de coagulare a sîngelui la nivelul 
factorilor X, V, II şi I sau la etapa finală de formare a fibrinei. În ultimul caz se măreşte şi 
timpul trombinei (norma 28-32 sec).

– Fibrinoliza se examinează prin determinarea lizisului euglobulinei după Kovaliski şi a 
PDF (produsele de degradare a fibrinei/ fibrinogenului).

– Ulterior, în conformitate cu etapa depistată de dereglare a coagulării sîngelui se deter-
mină prin probe speciale de diferenţiere activitatea factorilor respectivi de coagulare a 
sîngelui, stabilindu-se astfel diagnosticul definitiv.

– Respectarea consecutivă a tuturor etapelor de examinare descrise mai sus permite de a 
identifica formele nozologice cu sîngerare sporită şi de a efectua tratamentul respectiv.
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Sumarul investigaţiilor de laborator

Indicele de la-
borator

Trom-
bocito-
penia

Hepa-
rina

CID
Terapia 
cu fibri-
no-litice

Boala 
Wille-
brand

Bo-
lile 

fica-
tului

War-
fa-rin

Hemo-
filia A

Hemo-
filia B

Trans-
fuzia 

masivă

Numărul de 
trombocite

↓ H ↓ H H/↓ H/↓ H H H ↓

Timpul 
protrombinei

H H ↑ ↑ H ↑ ↑ H H ↑

Timpul 
tromboplastinei 
parţial activate

H ↑ ↑ ↑ H/↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

Timpul trombinei H ↑ ↑ ↑ H ↑ H H H H/↑
Concentraţia 
fibrinogenului

H H ↓ ↓ H ↓ H H H H/↓

Produsele de 
degradare a 
fibrinei (PDF)

H H ↑ ↑ H H/↑ H H H H/↑

 
H = norma

Hemofilia

1. Prezintă una din cele mai frecvente forme de coagulopatii, constituind 96-98% din toate 
coagulopatiile ereditare. Se îmbolnăvesc bărbaţii, fiicele lor fiind conductoare.

 Există două tipuri/forme de hemofilie: hemofilia A (deficitul factorului VIII) şi hemofilia B 
(deficitul factorului IX). Cea mai răspîndită este hemofilia A (80-85%). Mai rar se întîlneşte 
hemofilia B, căreia îi revin 15-20%.

2. Manifestările clinice ale ambelor forme sunt analogice. Gravitatea bolii depinde de gradul 
de deficit al factorului respectiv de coagulare. Dacă nivelul factorilor antihemofilici (VIII şi 
IX) constituie de la 0 pînă la 1% se dezvoltă forma foarte gravă, de la 1 pînă la 2% - forma 
gravă, de la 2 pînă la 5% - forma de gravitate medie, mai înalt de 5% - forma uşoară, care se 
manifestă după intervenţii chirurgicale.

 În tabloul clinic predomină hemartrozele cu afectarea articulaţiilor mari. Frecvent se dez-
voltă hematoame în ţesuturile moi (subcutanate, musculare), hematoame retroperitonea-
le. Mai rar se înregistrează hemoragii nazale, gastrointestinale, hematurie. Periculoase sunt 
intervenţiile chirurgicale şi traumatismele, după care pot avea loc hemoragii abundente 
şi de lungă durată. În timpul naşterii la copil se pot dezvolta cefalhematoame, hemoragii 
tardive din cordonul ombilical, hematoame subcutane. Nu se recomandă de a efectua bol-
navilor de hemofilie injecţii intramusculare care pot provoca hematoame masive.

3. Date de laborator. În formele grave ale hemofiliei este prelungit timpul de coagulare Lee-
Wait. Mai sensibil este timpul tromboplastinei parţial activate, care depistează şi formele 
cu concentraţia factorilor VIII sau IX mai mare de 5%.

4. Tratamentul hemoragiei acute.
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– Metoda de bază de tratament constă în substituţia factorului deficitar de coagulare.

– Factorul VIII este labil, activitatea lui se păstrează numai în plasmă proaspăt congelată 
şi în crioprecipitat.

– Factorul IX este stabil, activitatea lui se păstrează în plasmă proaspăt congelată, în plas-
mă decrioprecipitată şi în plasmă nativă. În crioprecipitat factorul IX nu se conţine.

– Transfuziile de crioplasmă, plasmă nativă şi crioprecipitat se utilizează în cazurile cînd 
lipsesc concentratele factorului VIII sau IX dublu virus inactivate inofensive cu privire 
la transmiterea infecţiilor hemotransmisibile.

– Doza necesară a concentratelor factorului VIII sau IX se calculează în funcţie de gradul 
sîngerării, de localizarea hemoragiei, de volumul intervenţiei chirurgicale (vezi tabelul).

– Concentratele factorilor VIII sau IX se folosesc şi în scop de profilaxie a hemoragiilor, 
îndeosebi la pacienţii cu forma gravă a hemofiliei.

Doza iniţială zilnică de concentrat al factorului VIII 
în funcţie de gradul sîngerării, de localizarea hemoragiei, 

de volumul intervenţiei chirurgicale

Gravitatea sindromului 
hemoragic

Procentul aşteptat de 
creştere a concentraţiei 

factorului VIII

Doza necesară în UI la 
kg/masă

Hemoragii incipiente şi superficiale 20% 10 UI
Hemoragii moderate (hemartroze, 
traumatisme uşoare)

30 – 50% 15 – 25 UI

Hemoragii periculoase pentru 
viaţă sau hemoragii în organele 
de importanţă vitală (sistemul 
nervos central, hematoame 
retroperitoneale etc)

80 – 100% 40 – 50 UI

Intervenţii chirurgicale 
voluminoase

100% 50 UI

Pentru asigurarea acestor concentraţii prin utilizarea crioplasmei sau a crioprecipitatului tre-
buie de ţinut cont că 1 litru de plasmă conţine 300 UI de factor VIII, iar o doză de crioprecipitat 
– 80-100 UI.

În cazurile de hemofilie B, forma de gravitate medie, se recomandă 15 UI la kg/masă, în hemo-
ragii mari – 20-30 UI la kg/masă. Doza sumară se administrează în 2 prize.

Durata tratamentului transfuzional este de 5-7 zile.

5. În corecţia hemostazei la pacienţii cu hemofilia A, forma uşoară, se foloseşte analogul sin-
tetic al vasopresinei (DDAVP). Nu este indicat în hemofilia B.
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6. Se utilizează şi remediile antifibrinolitice (acidul aminocaproic şi tranexamic), ele sunt 
contraindicate în cazurile de hematurie.

7. La pacienţii cu hematurie se recomandă şi prednisolon (20-30 mg/zi). O doză de 0,5-1 mg/
kg/zi de prednisolon pe o perioadă de 3-4 zile se foloseşte şi în manifestările articulare, 
hematoame, hemoragii postextracţionale dentare.

8. În cazurile de intervenţii chirurgicale voluminoase trebuie început tratamentul cu factorul 
respectiv cu 8 ore înainte de operaţie, cu administrarea ulterioară peste fiecare 12 ore timp 
de 48 ore în perioada postoperatorie. Dacă nu este hemoragie, se micşorează treptat doza 
în următoarele 3-5 zile.

9. În cazurile de hemoragie din mucoase sau din tractul gastrointestinal şi în intervenţiile chi-
rurgicale, se administrează suplimentar la tratamentul de substituţie a factorului inhibitori 
ai fibrinolizei:

  – Acidul tranexamic (per os): 500-1000 mg de 3 ori/zi sau  

  – Acidul aminocaproic (per os): cîte 1000 mg de 3-4 ori/zi.

Nu se administrează în hematurie!

10. De evitat aspirina şi preparatele antiinflamatorii nesteroidiene.

11. Nu se efectuează injecţii intramusculare.

12. Nu se efectuează incizii în cazurile de hematoame.

Boala von Willebrand

1. Boala Willebrand prezintă o patologie ereditară a hemostazei şi se transmite autosomal 
dominant. Spre deosebire de hemofilie, ea afectează nu numai bărbaţii, dar şi femeile. Se 
dezvoltă ca urmare a deficitului sau a anomaliei structurale a factorului von Willebrand, 
care prezintă o proteină constituită din multimeri heterogeni cu greutate moleculară foarte 
diferită. Factorul von Willebrand este prezent în plasmă şi în trombocite. El este produs de 
celulele endoteliale vasculare şi de megacariocite. Se consideră că celulele endoteliale pro-
duc factorul von Willebrand care se află în plasmă, iar megacariocitele produc acest factor 
pentru trombocite.

2. În plasmă, factorul von Willebrand este conjugat cu factorul VIII şi serveşte în calitate de 
proteină purtătoare a factorului VIII de coagulare, protejîndu-l de proteoliză şi participînd 
astfel în procesul de coagulare a sîngelui.

 Factorul von Willebrand participă, de asemenea, în hemostaza primară prin stimularea 
adezivităţii trombocitelor de ţesutul subendotelial.

 Este clar că deficitul factorului von Willebrand poate cauza dereglarea hemostazei primare 
şi a celei secundare.

3. Manifestări clinice. Sindromul hemoragic se manifestă prin hemoragii nazale, gingiva-
le, gastrointestinale, renale (hematurie) şi se dezvoltă în primii ani (1-5 ani) de viaţă. 
La femei menstrele evoluează prin menoragii. Hemoragiile apar după extracţia dentară 
şi după alte intervenţii chirurgicale. Hematoamele şi hemartrozele, spre deosebire de 
hemofilie, sunt rare.
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4. Investigaţii de laborator. Pentru toate tipurile bolii von Willebrand în faza de acutizare 
a sindromului hemoragic este prelungit timpul de sîngerare după Duke. Este prelungit 
timpul tromboplastinei parţial activate. Se micşorează concentraţia factorului von Wille-
brand în plasmă.

5. Tratament:

– Metoda de bază în tratamentul bolii von Willebrand constă în corecţia deficitului facto-
rului von Willebrand din plasmă. În acest scop se utilizează crioplasma şi crioprecipi-
tatul care conţin toate formele moleculare ale factorului von Willebrand. Este preferat 
crioprecipitatul.

 Durata circulaţiei factorului von Willebrand este mai mare decît cea a factorului VIII:C şi 
de aceea crioplasma şi crioprecipitatul pacienţilor cu boala von Willebrand se transfuzează 
mai rar şi în cantităţi mai mici.

– Crioplasma şi crioprecipitatul prezintă risc de transmitere a infecţiilor hemotransmisibile.

– În prezent există concentrate ale factorilor de coagulare a sîngelui dublu inactivaţi în 
privinţa viruşilor sus numiţi. O parte din aceste concentrate conţin şi factorul von Wil-
lebrand. Doza necesară a acestor concentrate se determină analogic dozei pentru trata-
mentul hemofiliei. Pentru tratamentul chirurgical pe fond de boala von Willebrand forma 
gravă (tipul III), doza factorului VIII se calculează ca şi la hemofilie. În timpul operaţiei se 
utilizează doza de 50 UI/kg/zi, în perioada postoperatorie – doza de 20 UI/kg/zi.

– Pentru a utiliza mai puţin tratamentul transfuzional sau pentru a-l evita complet, în 
cazurile posibile se folosesc metode alternative de tratament al bolii von Willebrand:

•  Desmopresin (DDAVP) pentru tipul I al bolii von Willebrand, el contribuie la eliminarea 
acestui factor activ din celulele endoteliale şi din trombocite. Se administrează cîte 0,3-
0,4 μg/kg intravenos timp de 4-8 ore. Doza se repetă la fiecare 24 ore, dar eficacitatea se 
micşorează după cîteva zile de tratament. De aceea el se foloseşte timp de 3-4 zile.

•  Remediile antifibrinolitice (acidul tranexamic sau acidul aminocaproic) în aceleaşi 
doze ca şi la hemofilie. Sunt contraindicate în caz de hematurie.

Sindromul de coagulare intravasculară diseminată a sîngelui

1. Sindromul de coagulare intravasculară diseminată a sîngelui (sindromul CID) prezintă o 
patologie a hemostazei, care se caracterizează prin coagularea intravasculară diseminată 
a sîngelui cu formarea microcheagurilor de fibrină şi a celulelor sanguine, ce dereglează 
microcirculaţia cu dezvoltarea ischemiei şi distrofiei celulelor organelor interne, cu dimi-
nuarea funcţiei lor, clinic manifestîndu-se prin insuficienţă poliorganică (renală, pulmonară, 
hepatică, a sistemului nervos central etc). În procesul CID se consumă factorii de coagulare 
şi trombocitele cu crearea stării de hipocoagulare şi a posibilităţii de apariţie a hemoragiilor.

2. Sindromul CID nu se dezvoltă primar. De regulă el este secundar, cauzat de alte procese:

– Infecţiile şi stările septice (bacteriemia, virusemia).

– Toate formele de şoc.

– Intervenţii chirurgicale voluminoase şi traumatice (la pacienţii cu tumori maligne, ope-
raţii la organele parenchimatoase).
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– Criză hemolitică intravasculară şi citoliză.

– Patologia obstetricală – placenta previa, hematomul retroplacentar, retenţia prelungită 
de făt mort, embolismul amniotic, infecţia intrauterină, avortul septic, decolarea manu-
ală a placentei, operaţia cezariană, gestozele tardive, masajul intensiv al uterului etc.

– Tumorile maligne, în particular hemoblastozele. Frecvent se complică cu CID leucemia 
acută promielocitară.

– Procesele distructive în ficat, rinichi, pancreas şi în alte organe.

– Maladiile cu complexe imune (lupus eritematos de sistem, artrita reumatoidă cu afecţi-
uni vasculare, vasculita hemoragică).

– Sindromul hemolitico-uremic.

– Hemoragiile masive.

– Hemotransfuziile masive şi reinfuziile de sînge.

– Folosirea medicamentelor, care provoacă agregarea trombocitelor, majorează coagula-
bilitatea sîngelui şi micşorează potenţialul de anticoagulare, îndeosebi în cazurile de 
administrare asociată a lor    (α-adrenostimulatori, progestine sintetice, acidul amino-
caproic şi alţi inhibitori ai fibrinolizei).

– Administrarea incorectă a fibrinoliticelor şi a anticoagulantelor, care pot epuiza rezer-
vele antitrombinei III şi sistemului fibrinolitic.

3. Sindromul CID se realizează prin două mecanisme principale: 1) activarea trombocitelor 
cu formarea trombilor trombocitari şi 2) iniţierea cascadei de coagulare cu dezvoltarea 
trombinemiei, ce contribuie la transformarea fibrinogenului în fibrină şi formarea chea-
gurilor de fibrină.

 Aceste mecanisme de dezvoltare a sindromului CID se includ în acţiune pe rînd sau conco-
mitent. Indiferent prin ce mecanism s-a iniţiat sindromul CID, ulterior ambele mecanisme 
participă în desfăşurarea tuturor etapelor acestui sindrom.

4. În legătură cu includerea trombocitelor active în trombi scade considerabil numărul lor, 
în acelaşi timp o parte de trombocite din circulaţie sunt cele care s-au dezlipit din trombi 
cu funcţiile atenuate sau chiar pierdute. Concomitent factorii de coagulare fiind activaţi, 
transformă fibrinogenul în fibrină contribuind împreună cu trombocitele la formarea mi-
crocheagurilor cu dereglarea microcirculaţiei în organele interne şi dezvoltarea insuficien-
ţei poliorganice.

 Activarea sistemului de coagulare a sîngelui are ca urmare consumarea factorilor de coa-
gulare şi dezvoltarea stării de hipocoagulare, care împreună cu trombocitopenia cauzează 
apariţia sindromului hemoragic de origine mixtă.

5. Manifestări clinice. 

a) Sindromul hemoragic:

– hemoragii intestinale;

– peteşii şi echimoze pe piele;

– sîngerare din locul venepuncţiei.
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b) Sindromul de insuficienţă poliorganică:

– insuficienţă respiratorie;

– insuficienţă renală;

– insuficienţă hepatică;

– pareză intestinală;

– encefalopatie, comă.

6. Date de laborator:

– trombocitopenie;

– trombocitopatie;

– fragmentarea eritrocitelor;

– micşorarea conţinutului fibrinogenului;

– creşterea timpului tromboplastinei parţial activate;

– prelungirea timpului protrombinic;

– prelungirea timpului trombinic;

– reducerea conţinutului antitrombinei III;

– creşterea conţinutului produselor de dereglare a fibrinogenului (PDF);

– testul cu etanol şi protaminsulfat pozitive.

 Gradul de exprimare a acestor date de laborator este în funcţie de intensitatea dezvoltării 
sindromului CID şi de faza acestui sindrom (hipercoagulare, hipocoagulare, de trecere de la 
hipercoagulare la hipocoagulare).

7. Tratament:

– Tratamentul de urgenţă a procesului patologic care a cauzat sindromul CID.

– Tratamentul sindromului CID suspectat trebuie început pînă la primirea rezultatelor de 
investigaţie a sistemului de hemostază.

– Menţinerea funcţiilor organelor vitale (rinichilor, sistemului respirator, sistemului 
cardiovascular).

– În faza de hipercoagulare intravenos se administrează 10 000 UI de heparină, ulterior 
peste fiecare 6 ore cîte 5 000 UI subcutan în regiunea paraombilicală, zilnic timp de 
7-10 zile sub controlul timpului de coagulare după metoda Lee-Wait, care trebuie să 
depăşească indicii normali de 1½-2 ori (16-20 min).

– Tot în faza de hipercoagulare transfuzia în jet a 600-800 ml de crioplasmă, apoi peste 
fiecare 6-8 ore cîte 300-400 ml. Începînd cu ziua a doua doza de crioplasmă se determi-
nă ţinînd cont de conţinutul AT III, al cărui nivel trebuie să depăşească 80%. De obicei 
este utilizată doza zilnică de crioplasmă 400-800 ml. Fiecare transfuzie de crioplasmă 
trebuie transfuzată în jet.

– Pentru inactivarea trombocitelor se folosesc dezagregante sol. Curantil 0,5% - 10,0 de 2 
ori/zi în 250 ml de soluţie fiziologică.
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– Reopoliglucină (ori Refortan) 200-400 ml de 2 ori/zi.

– În faza de hipocoagulare se foloseşte crioplasma în doza de 20-30 ml/kg/zi în 4 prize. 
Prima transfuzie de crioplasmă trebuie efectuată în doza de 800-1000 ml. Determina-
rea dozei de crioplasmă în zilele următoare se apreciază prin oprirea hemoragiei, nor-
malizarea timpului de coagulare Lee-Wait, majorarea concentraţiei fibrinogenului, AT 
III, indicelui protrombinic.

– În perioada de hipocoagulare Heparina şi remediile reologice nu se recomandă.

– În caz de anemizare se transfuzează concentrat de eritrocite cu durata păstrării nu mai 
mare de 2-3 zile.

– În legătură cu trombocitopenia de consum sunt binevenite transfuziile de concentrat de 
trombocite în volum de 6-8 doze.

- Dacă este foarte scăzut nivelul fibrinogenului, se recomandă crioprecipitat (8-10 doze).

8. Profilaxia sindromului CID se reduce la depistarea precoce şi tratamentul proceselor pa-
tologice care cauzează acest sindrom. Concomitent se utilizează dezagregante şi heparină 
pentru prevenirea sindromului CID. Se folosesc cu succes heparinele cu masă moleculară 
mică (Fraxiparina, Fragmina).

9. În cazurile de intervenţii chirurgicale voluminoase şi patologii obstetricale însoţite de tra-
umatismul ţesuturilor, cu pătrunderea în circulaţie în cantităţi excesive a tromboplastinei 
tisulare sunt eficace transfuziile de crioplasmă în doza de 600-800 ml, efectuate în jet în 
perioada cea mai traumatică a ţesuturilor. Eficacitatea transfuziilor de crioplasmă se expli-
că prin adăugarea în organismul recipientului a anticoagulantelor fiziologice (AT III, prote-
inele C, S), care inhibă trombina formată, contribuind la prevenirea sindromului CID.

 Pentru operaţiile planificate şi la gravidele din grupa de risc de dezvoltare a sindromului 
CID, se poate pregăti din timp, prin metoda de plasmafereză, autoplasmă proaspăt congela-
tă pentru a fi folosită în timpul naşterii şi în timpul intervenţiilor chirurgicale.

10. Măsurile de profilaxie a sindromului CID au o importanţă primordială, deoarece dezvoltarea 
acesui sindrom, îndeosebi a formei acute, prezintă un mare pericol pentru viaţa pacientului.

Dereglările hemostazei determinate de factorii de coagulare dependenţi 
de vitamina K

Factorii dependenţi de vitamina K sunt următorii: II, VII, IX şi X, toţi sunt produşi în ficat. Defi-
citul acestor factori se poate dezvolta în următoarele situaţii:

– Diateza hemoragică la nou-născuţi.

– Disbacterioza intestinală.

– Icter mecanic.

– Patologii severe ale ficatului.

– Utilizarea anticoagulantelor cu acţiune indirectă (warfarina).

Semne clinice:

– peteşii;
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– echimoze;

– gingivoragii;

– pot fi şi hematoame;

– hematurie.

Date de laborator:

– este prelungit timpul protrombinei, uneori foarte pronunţat.

– Este redus indicele protrombinei.

Tratament:

1. Se înlătură cauza care a condus la deficitul vitaminei K:

– se suspendează tratamentul cu anticoagulante (warfarina);

– tratamentul dereglărilor de absorbţie a vitaminei K.

2. Se substituie factorii de coagulare prin transfuzia crioplasmei 20 ml/kg/masă în jet.

3. Sol. Vicasoli 1% 1 ml de 2 ori/zi intravenos timp de 2-3 zile.
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VII.  Indicaţii clinice pentru transfuziile de componente şi preparate 
sanguine în pediatrie (pentru copiii > 7 ani)

1. Tratamentul hemotransfuzional în pediatrie trebuie aplicat reieşind din principiile moder-
ne ale transfuziologiei clinice.

2. Tratamentul transfuzional se va efectua cu componente şi preparate sanguine, dar nu cu 
sînge integru.

3. Componentele şi preparatele sanguine se utilizează după indicaţii stricte.

4. Tratamentul la timp al anemiei reduce necesitatea hemotransfuziilor.

5. Este actuală utilizarea metodelor de alternativă transfuziilor.

6. Decizia de a efectua o transfuzie reiese nu numai din indicii de laborator, dar este şi în func-
ţie de starea clinică a copilului.

7. În practica pediatrică se folosesc aceleaşi componente şi preparate sanguine ca şi la adulţi.

8. Pentru tratamentul transfuzional în pediatrie componentele sanguine trebuie pregătite în 
containere speciale cu doze mai mici. Categoric este interzisă transfuzia dintr-un container 
la doi copii.

Anemiile în pediatrie

1. În pediatrie deosebim 3 grupe principale de anemii:

– Anemii ca rezultat al dereglării de formare a eritrocitelor:

• anemii fierodeficitare;

• anemii B12-deficitare;

• anemii prin deficit de acid folic;

• anemii aplastice;

• anemii metaplastice;

• anemii renale;

• anemii în bolile cronice inflamatorii.

– Anemii hemolitice

•  Ereditare (anemia microsferocitară şi ovalocitară, enzimopeniile, hemoglobinopati-
ile – talasemia, anemia drepanocitară).

•  Dobîndite (anemii hemolitice imune, boala Marchiafava-Micheli).

– Anemii posthemoragice (după hemoragii acute).

La administrarea hemotransfuziilor în cazurile de anemii trebuie să se ţină cont, că copiii tolerează 
mai uşor anemiile comparativ cu adulţii. La copii nivelul hemoglobinei în mai mică măsură este un 
indicator pentru hemotransfuzie decît la pacienţii adulţii. Anemia la copii poate evolua timp înde-
lungat asimptomatic, deşi conţinutul hemoglobinei este mai jos de 80 g/l chiar şi de 70 g/l.
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Anemia fierodeficitară

Anemia fierodeficitară este cea mai frecventă anemie la copii.

Cauzele deficitului de fier la copii trebuie sistematizate în conformitate cu perioadele vie-
ţii copilului.

Copilul nou-născut în termen are o rezervă de fier de circa 250-300 mg, acumulată predomi-
nant în ultimele 3 luni de sarcină. În primul an de viaţă masa corpului se măreşte repede (ea se 
triplează) şi rezerva de fier avută la momentul naşterii se epuizează peste 4-6 luni, fiind folosi-
tă pentru formarea nu numai a hemoglobinei, dar şi pentru celelalte ţesuturi ale organismului. 
În acelaşi timp, copilul este alimentat preponderent cu lapte, care conţine puţin fier şi el nu 
poate să-şi compenseze cerinţele în acest microelement impuse de creştere.

Chiar şi în condiţii optime de constituire a rezervelor prenatale, după vîrsta de 4-6 luni, ali-
mentarea cu lapte matern nu satisface cerinţele crescute ale corpului în fier. S-a constatat, că 
copilul mai în vîrstă de 6 luni, alimentat numai cu sîn, pentru a-şi acoperi necesităţile sale în 
fier, trebuie să consume zilnic nu mai puţin de 4 l de lapte matern. Prin urmare, este ireal de 
a aproviziona copilul cu cantitatea necesară de fier din laptele matern. În această perioadă de 
viaţă a copilului, pentru evitarea carenţei de fier, se impune un aport de fier suplimentar.

O importanţă deosebită în anemizarea copiilor de vîrsta pînă la un an are insuficienţa rezer-
velor de fier constituite prenatal. În afară de prematuritate, copilul se naşte cu rezerve mici 
de fier în cazurile de gemelaritate, de carenţă de fier profundă şi de lungă durată la mamă, de 
multiparitate cu intervalul dintre sarcini mai mic de 2 ani, de transfuzie feto-maternă, feto-pla-
centară şi feto-fetală la fătul donator. În acest sens pot fi menţionate unele maladii (gestozele, 
infecţiile extragenitale etc) însoţite de dereglarea circulaţiei sangvine la nivelul placentei, ce 
are drept consecinţă pătrunderea insuficientă a fierului prin placentă spre făt.

Copiii nou-născuţi cu insuficienţă de fier constituită prenatal formează grupele de risc de dez-
voltare a deficitului de fier şi vor necesita măsuri de profilaxie a anemiei fierodeficitare.

În perioada preşcolară şi preadolescentină (3-11 ani), dacă alimentarea copilului este calita-
tivă şi nu sunt cauze de pierdere crescută a fierului, numărul copiilor cu deficit al acestui mi-
croelement va fi redus. În cazurile cînd la această vîrstă copilul se alimentează preponderent 
cu lactate şi vegetale, deficitul de fier format pînă la vîrsta de 3 ani se menţine. Aceşti copii cu 
rezervele de fier necompensate se anemizează ori vor fi consideraţi candidaţi la instalarea 
anemiei fierodeficitare în perioada de adolescenţă.

La adolescenţi se crează condiţii de dezvoltare a anemiei fierodeficitare ca urmare a creşterii 
accelerate a masei corpului în această perioadă a vieţii. Se anemizează îndeosebi fetele. La ele la 
această vîrstă apar şi pierderi de sînge în timpul menstruaţiei. O parte din fete se alimentează 
incorect şi insuficient. Aşadar, în această perioadă a vieţii se anemizează preponderent adoles-
centele, din care cauză de la această vîrstă anemia fierodeficitară predomină la sexul feminin.

Semnele clinice şi datele de laborator vezi la anemia fierodeficitară la adulţi.

Profilaxia anemiei fierodeficitare:

– profilaxia anemiei fierodeficitare la gravide previne dezvoltarea deficitului de fier la 
viitorul copil;

– majorarea intervalului dintre gravidităţi pînă la 2,5-3 ani;
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– de la vîrsta de 4 luni se recomandă profilaxia deficitului de fier, folosind preparate de 
fier lichide în doza de 2 mg/kg/zi pînă la vîrsta de 3 ani;

– profilaxia deficitului de fier la nou-născuţii prematuri trebuie începută de la vîrsta de 2 
săptămîni în doză curativă (5 mg fier la kg/zi);

– la vîrsta de 3-8 ani profilaxia deficitului de fier se realizează prin alimentare calitativă 
cu folosirea produselor bogate în fier (carne);

– în perioada de adolescenţă, fetele, începînd cu apariţia pierderilor menstruale de sînge, 
în unele cazuri abundente, de rînd cu alimentarea corectă trebuie să primească în scopul 
profilaxiei deficitului de fier preparate de fier bivalent cîte 1 pastilă de 2 ori pe săptămînă;

– profilaxia deficitului de fier la copii va contribui la reducerea esenţială a anemiei fiero-
deficitare şi la adulţi, care deseori ajung la această vîrstă fiind anemizaţi din copilărie.

Tratament:

– Metoda principală de tratament a anemiei fierodeficitare constă în administrarea per 
orală a preparatelor care conţin fier bivalent.

– Doza curativă pentru copii este de 5 mg/kg/zi, însă ea poate varia de la 3 pînă la 6 mg/kg/zi.

– Preparatele de fier se administrează pînă la normalizarea hemoglobinei şi încă cel puţin 
3-4 luni după aceasta.

– Transfuziile de concentrat de eritrocite se efectuează dacă conţinutul hemoglobinei 
constituie 40 g/l sau mai puţin independent de starea pacientului.

– La conţinutul hemoglobinei 40 g/l – 60 g/l, transfuzia de concentrat de eritrocite se 
efectuează numai în cazurile cu semne clinice de hipoxie.

– La o transfuzie se utilizează 5 ml/kg de concentrat de eritrocite.

– Dacă după prima transfuzie de concentrat de eritrocite se păstrează semnele clinice de 
hipoxie, se repetă încă o transfuzie.

Anemia B12-deficitară

1. Această anemie este foarte rar întîlnită la copii. Aportul nutriţional neadecvat de vitamina 
B12 extrem de rar poate fi o cauză a anemiei B12-deficitare la ei. Sunt descrise cazuri de ane-
mie B12-deficitară ca urmare a absenţei ereditare a factorului Castle, a structurii anormale 
a acestuia ce nu-i permite să-şi îndeplinească funcţiile.

 Absorbţia vitaminei B12 se poate deregla în unele patologii intestinale (sindromul de malab-
sorbţie globală, ileita regională, celiakie, tuberculoză intestinală, rezecţia vastă a ileonului etc).

 Semnele clinice şi de laborator (vezi descrierea anemei B12-deficitare).

Tratament:
Metoda de bază de tratament constă în administrarea intramusculară a vitaminei B12 zilnic 
pînă la normalizarea conţinutului hemoglobinei, apoi o dată în săptămînă pe toată durata per-
sistenţei cauzei, deseori toată viaţa.

Concentratul de eritrocite poate fi utilizat numai în cazurile grave cu conţinutul hemoglo-
binei < 40 g/l.
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Anemia prin deficit de acid folic

Una dintre cele mai frecvente cauze ale acestei anemii la copii este aportul neadecvat de acid 
folic. Necesitatea zilnică în acid folic la copii constituie 50μg. Un litru de lapte de mamă şi de 
vacă conţine aproximativ 35-45 μg de acid folic. Foarte sărac în acid folic este laptele de capră 
(10 μg/l). Trebuie să ţinem cont că după fierbere se vor distruge 50% de acid folic din aceste 
produse alimentare. Aşadar, alimentarea unilaterală cu lapte de capră va cauza anemia prin 
deficit de acid folic. Necesitatea sporită în acid folic la prematuri de asemenea contribuie la 
dezvoltarea anemiei prin deficit de acid folic.

Anemia prin deficit de acid folic poate fi ca urmare a dereglării absorbţiei acidului folic de 
origine congenitală sau dobîndită (celiakie, enterită cronică, rezecţie vastă a jejunului, boli 
diareice etc). Ca şi la adulţi, medicamentele anticonvulsive, utilizate în epilepsie, pot provoca 
la copii deficit de acid folic.

La copiii cu anemii hemolitice, boli dermatologice exudative acidul folic se consumă excesiv, 
ceea ce contribuie la instalarea deficitului de acid folic cu toate consecinţele sale.

Tratament:

Constă în administrarea acidului folic în doza iniţială de 10-15 mg/zi per os pînă la normaliza-
rea conţinutului hemoglobinei. În cazurile cînd cauza deficitului de acid folic nu este înlăturată, 
tratamentul continuă cu doza de 1-5 mg/zi pe cale orală. În pediatrie sunt eficiente şi dozele 
mai mici de acid folic şi anume: doza iniţială de saturare de 0,5-1 mg/zi pînă la lichidarea 
anemiei şi doza de întreţinere de 0,1 mg/zi pînă la refacerea rezervelor şi eliminarea cauzei 
acestei patologii.

 Tratamentul cu acid folic efectuat la timp evită necesitatea transfuziilor de concentrat de eritrocite.

Anemia aplastică

Anemia aplastică dobîndită atît idiopatică, cît şi secundară predomină la adulţi.  

În vîrsta pediatrică, spre deosebire de adulţi, se înregistrează două forme congenitale de ane-
mii aplastice: anemia aplastică congenitală Fanconi şi anemia aplastică Blackfan-Diamond. 

Anemia aplastică congenitală Fanconi

Este o patologie rar întîlnită, care se dezvoltă preponderent la copiii în vîrstă de 4-10 ani. 

Se caracterizează prin pancitopenie cu tabloul clinic respectiv (vezi anemia aplastică). În ta-
bloul clinic, de rînd cu simptomele cauzate de pancitopenie, se observă şi un sindrom pluri-
malformativ, care include: 

– anomalii cutanate sub formă de hiperpigmentaţii difuze (la 75% din bolnavi);

– malformaţii viscerale testiculare (testicule mici, ectopie), urinare (rinichi dubli, rinichi 
în potcoavă, megaureter, megavezică, hidronefroză), microcefalee;

– hipostatură, prin afectarea preponderentă a lungimii trunchiului.

Tratamentul, inclusiv cel transfuzional, corespunde tratamentului anemiei aplastice la adulţi.



Indicaţii clinice pentru transfuziile de componente şi preparate sanguine în pediatrie (pentru copiii > 7 ani)

84

Anemia aplastică Blackfan-Diamond

Este foarte rar întîlnită. Afecţiunea debutează, în mod obişnuit, după primele 6 luni de viaţă.

Maladia prezintă o eritroblastopenie. În tabloul clinic predomină sindromul anemic.

Tratamentul include administrarea corticosteroizilor, androgenilor, transfuziilor de concen-
trat de eritrocite, splenectomia.

În urma multiplelor transfuzii se dezvoltă hemosideroză posttransfuzională.

Administrarea corticosteroizilor şi splenectomia reduce în unele cazuri necesitatea în transfuzii.

Anemiile metaplastice în practica pediatrică sunt anemiile, de regulă în leucemiile acute, cînd 
celulele blastice substituie hemopoieza normală.

Tratamentul chimioterapeutic al leucemiilor acute provoacă hemodepresie pronunţată cu 
dezvoltarea anemiei şi trombocitopeniei, care necesită tratament transfuzional - transfuzii de 
concentrat de eritrocite şi de concentrat de trombocite.

Anemiile hemolitice ereditare şi dobîndite sunt descrise în capitolul „Medicina generală”.

Sîngerările sporite ca rezultat al dereglării hemostazei în practica pediatrică corespund 
celor descrise în capitolul „Medicina generală”.

Trombocitopeniile

1. Tratamentul transfuzional al trombocitopeniilor se aplică în funcţie de numărul de trom-
bocite, semnele clinice şi unitatea nozologică, care se manifestă prin trombocitopenie. Nu-
mărul de trombocite la nou-născut constituie 80-450·109/l, peste o săptămînă el are valo-
rile ca şi la adulţi – 150-450·109/l.

2. Există 3 grupe de trombocitopenii:

– Trombocitopenii ca rezultat al formării insuficiente a trombocitelor în măduva oaselor.
– Trombocitopenii ca rezultat al distrucţiei excesive a trombocitelor.
– Trombocitopenii ca rezultat al consumării excesive a trombocitelor.

3. Trombocitopeniile din prima grupă nu prezintă patologii sinestătătoare, ele sunt un simp-
tom hematologic al altor maladii (anemie aplastică, leucemie acută, boala actinică acută, 
hemodepresie după chimioterapie etc).

4. Consumarea excesivă a trombocitelor are loc în sindromul CID, tromboze masive, purpura 
trombocitopenică trombotică Moschowitz.

5.  Distrucţia excesivă a trombocitelor poate fi de caracter mecanic (splenomegalii masive, hemangi-
om cavernos gigant) şi imun (trombocitopenii izoimune, heteroimune, autoimune şi transimune).

6. Trombocitopenia izoimună se dezvoltă la nou-născuţi în legătură cu incompatibilitatea an-
tigenelor trombocitare ale copilului şi mamei.

Simptomul hemoragic se manifestă peste cîteva ore după naştere. Sunt descrise hemoragii 
gastrointestinale şi cerebrale.

Numărul de trombocite este scăzut imediat după naştere. În unele cazuri el se normalizează 
peste 2-3 zile, dar poate să rămînă micşorat timp de 2-3 săptămîni.
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Foarte rar apare necesitatea de transfuzie de concentrat de trombocite.

7. Trombocitopenia heteroimună se dezvoltă în urma formării anticorpilor împotriva trom-
bocitelor, pe care sunt fixate unele medicamente sau viruşi. Se întîlnesc mai frecvent la 
copii. Pacienţii se vindecă după suspendarea medicamentului sau după vindecarea infecţiei 
virale. Foarte rar apar indicaţii de a utiliza transfuzia de concentrat de trombocite.

8. Trombocitopenia autoimună se dezvoltă ca rezultat al distrugerii trombocitelor de către 
autoanticorpii antitrombocitari. Se întîlneşte la copiii de toate vîrstele.

Semne clinice:

– peteşii pe piele şi mucoase;

– echimoze;

– hemoragii nazale;

– gingivoragii;

– hemoragii în retină;

– la 1/3 din pacienţi se depistează splenomegalie moderată.

Date de laborator:

– numărul de trombocite scăzut;

– timpul de sîngerare după Duke prelungit;

– testele de coagulare în limite normale.

Tratamentul include:

– vasoprotectoare;

– corticosteroizi;

– imunoglobulină;

– splenectomia.

Transfuziile de concentrat de trombocite sunt indicate în cazurile de sindrom hemoragic pro-
nunţat, îndeosebi în partea superioară a corpului (hemoragii, gingivale, nazale, hemoragii în 
sclere, pe mucoasa cavităţii bucale). Factorul principal în determinarea necesităţii de transfu-
zie a concentratului de trombocite este starea clinică, dar nu numărul de trombocite. Ultimele 
pot fi solitare, însă transfuzia concentratului de trombocite poate să nu fie necesară.

Transfuziile repetate de concentrat de trombocite pot izosensibiliza pacientul şi ulterior aces-
te transfuzii nu vor avea eficacitate, pacientul devine refractar la transfuziile de concentrat de 
trombocite.

Eficacitatea transfuziilor concentratului de trombocite în mare măsură se apreciază clinic – 
regresarea sindromului hemoragic. Numărul de trombocite după transfuzie creşte peste o oră, 
mai tîrziu numărul lor scade din cauza utilizării trombocitelor transfuzate. Transfuziile se re-
petă la fiecare 2-3 zile.

Doza de concentrat de trombocite la copii se determină conform datelor din următorul tabel.
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Transfuzia concentratului de trombocite

Numărul de trombocite în doză: concentratul trombocitelor dintr-o doză (450 ml) de sînge integru 
conţine aproximativ 60·109/l de trombocite.

Masa pacientului 
(Doza) 

Doza Volumul Număr 
(Concentrat) de 

trombocite

Pînă la 15 kg 1 concentrat de  trombocite 30 – 50 ml 60·109

15 – 30 kg 2 concentrate de trombocite 60 – 100 ml 120·109

> 30 kg 4 concentrate de trombocite 120 – 400 ml 240·109 

Concentratul de trombocite trebuie transfuzat optimal în ziua pregătirii. Nu se păstrează în 
frigider!
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VIII.  Indicaţii clinice pentru transfuzia de componente şi preparate 
sanguine în reanimare şi terapie intensivă

Actualmente, transfuzia de sînge în practica de anesteziologie şi reanimatologie continuă să 
fie asociată cu un risc considerabil, care limitează utilizarea sa perioperatorie. În timp ce în 
multe situaţii clinice eficienţa transfuziei nu a fost dovedită, există şi studii care semnalează o 
evoluţie nefavorabilă după transfuzie atît în privinţa morbidităţii, cît şi a mortalităţii.

În aceste condiţii se impune elaborarea unor protocoale clinice, care să stabilească criteriile 
pentru utilizarea sîngelui şi a componentelor de sînge (produse sanguine labile) şi terapiile de 
alternativă care pot preveni sau reduce pierderile de sînge şi necesitatea transfuziei.

Aceste protocoale clinice au fost elaborate de Societatea Americană de Anesteziologie (ASA) 
şi vizează managementul perioperator al bolnavilor supuşi unor intervenţii chirurgicale sau 
altor proceduri invazive care pot să se asocieze cu pierdere semnificativă de sînge. În această 
categorie se încadrează intervenţiile pe cord, chirurgia de urgenţă, intervenţiile obstetricale, 
transplantul de organe, chirurgia noncardiacă majora ş.a. Mai fac parte din această categorie 
toţi bolnavii cu tulburări de coagulare preexistente sau cîştigate după o sîngerare masivă, toţi 
bolnavii critici, precum şi bolnavii care refuză transfuzia de sînge.

Aceste protocoale stabilesc managementul intra- şi postoperator al pierderii de sînge şi al 
efectelor transfuziei, dar şi modul în care trebuie făcută evaluarea preoperatorie a pacientului 
şi măsurile de pregătire preoperatorie a acestuia.

Cum este deseori cazul în reanimare şi terapie intensivă, raportul dintre beneficii şi transfuzia 
de sînge necesită o examinare atentă. Astăzi decizia de efectuare a transfuziei nu se poate baza 
numai pe concentraţia de hemoglobină sau valoarea hematocritului. Într-o anumită situaţie 
clinică, toleranţa la anemie va depinde de abilitatea pacientului de a-şi regla mecanismele de 
compensare, în conformitate cu nevoile metabolice.

Trebuie însă permanent avut în vedere faptul că menţinerea volumului circulator are o impor-
tanţă deosebit de mare. Scăderea cu mai mult de 30% a volumului sîngelui circulator este mult 
mai periculoasă decît anemia severă (Hb<70g/l ).

Dacă acum cîţiva ani se indica transfuzia de sînge la valori ale Hb<70g/l sau a Ht<30% (de-
clanşatorul universal al transfuziei), astăzi aceste reguli s-au schimbat în sensul că în multe 
situaţii nu mai este recomandată efectuarea transfuziei, bazîndu-ne numai pe valorile Hb şi 
ale hematocritului.

Prin urmare, în absenţa unui declanşator universal al transfuziei, decizia de efectuare a trans-
fuziei la un pacient cu concentraţia hemoglobinei între 70 şi 100 g/l trebuie să depindă în 
principal de judecata clinică.

De asemenea, în ultimul timp se acordă o importanţă sporită tratamentului cu eritropoietină, 
mai ales în stările de anemie cronică, de recuperare a sîngelui pierdut intraoperator, precum şi 
de autodonare şi autotransfuzie.
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Principalele indicaţii clinice pentru transfuzia de componente  
şi preparate sanguine în reanimare şi terapie intensivă 

Refacerea volemiei

1. Pierderi mai mici de 30% din volum sanguin circulant se pot substitui cu soluţii pe bază 
cu amidon hidroxietilat (Refortan 6%, 10%, Stabisol HES, Gelofizin,) macromoleculare (sol 
Dextran 40) şi soluţii cristaloide (ser fiziologic 0,9%, ser glucozat 5%, sol Ringer, Hartman, 
Acesoli, Disoli, Trisoli, etc).

2. Pierderi mai mari de 30%, din volum sanguin circulant (1,5 litri de sînge) - sunt indicii cli-
nice pentru transfuzia de componente şi preparate sanguine. (se asociază cu soluţii coloide 
pe bază cu amidon hidroxietilat, macromoleculare şi cristaloide).

3. Concentratul eritrocitar este indicat a fi administrat pentru a restaura volumul hematiilor 
în pierderile prin hemoragie internă sau hemoragie externă.

4. Plasma proaspăt congelată, porţiunea fluidă a sîngelui este de asemenea indicată a fi transfuza-
tă acestei categorii de pacienţi, deoarece există şi o depleţiune importantă a factorilor coagulării.

5. Riscurile asociate cu transfuzia de sînge, de natură infecţioasă dar şi imunologice, continuă 
să modifice practica transfuziei de sînge.

6. Variaţiile substanţiale ale practicii de transfuzare există în continuare, în ciuda opiniilor ge-
nerate la diferite conferinţe internaţionale de consens şi de publicarea a numeroase ghiduri.

7. Cel mai important obiectiv terapeutic în practica de reanimare şi terapie intensivă în aceas-
tă situaţie este refacerea volemiei.

8. Menţinerea livrării tisulare de oxigen în timpul anemiei normovolemice acute depinde de 
creşterea debitului cardiac şi de creşterea raportului de extracţie al oxigenului.

9. Contribuţia relativă a acestor mecanisme va depinde de abilitatea organismului de a le de-
clanşa pe fiecare.

10. Aceste mecanisme permit ca şi consumul sistemic de oxigen să rămînă constant, pînă cînd 
hematocritul scade la 10%, moment în care se dezvoltă hipoxia tisulară.

11. Toleranţa la anemia acută depinde nu numai de integritatea mecanismelor compensatorii 
descrise mai sus, ci şi de nivelul cererii tisulare de oxigen.

12. Pentru un debit cardiac dat şi raport de extracţie a oxigenului, orice scădere a necesarului 
tisular de oxigen va avea ca rezultat o toleranţă crescută la anemie acută şi invers.

13. Orice creştere a nevoii tisulare de oxigen va scade de asemenea şi toleranţa pacienţilor la 
anemia acută. Acest fapt este important în special în timpul fazei de recuperare din aneste-
zie, caz în care consumul de oxigen poate fi multiplicat cu 2.

14. În bolile cronice, majoritatea mecanismelor compensatorii pentru anemie sunt reduse de 
prezenţa hipovolemiei, hipoxemiei, funcţiei miocardice deprimate şi/ sau a capacităţilor 
scăzute de extracţie a oxigenului.

15. În plus, necesarul tisular de oxigen este deseori crescut în aceste situaţii ca rezultat al fe-
brei, durerii, stresului sau lucrului mecanic respiratoriu crescut.

16. Toate aceste concepte trebuie aplicate nu numai la nivel global, ci şi la nivel de organe.
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Refacerea capacităţii de transport a o2

1. În această situaţie cel mai indicat component de sînge este concentratul eritrocitar. Astăzi nu 
este recunoscută o valoare prag pentru valorile Hb şi Ht (sub 7g Hb/dl respectiv 30% Ht) care 
să impună administrarea sîngelui.

2. Concentraţia corespunzătoare de hemoglobină într-o anumită situaţie clinică depinde dacă este 
purtată o cantitate suficientă de oxigen la ţesuturi, pentru a le îndeplini necesarul  metabolic.

3. Utilizarea concentraţiei hemoglobinei ca singur declanşator al transfuziei va avea ca rezul-
tat transfuzarea unei cantităţi mai mari de sînge la anumiţi pacienţi şi a unei cantităţi mai 
mici la alţii.

4. Erorile de laborator, gradul de hemodiluţie şi prezenţa de pierderi oculte de sînge sunt 
factori diferiţi, care fac transfuzia bazată pe concentraţia de hemoglobină un declanşator 
impropriu.

5. Este important de evaluat curba de disociaţie a oxihemoglobinei. Bazîndu-se pe efectul 
Bohr, o schimbare a curbei la dreapta, prezentă în timpul hipotermiei şi acidozei, contribu-
ie la descărcarea oxigenului în ţesuturile periferice. Acest efect s-a dovedit a fi benefic.

6. De asemenea multe sisteme enzimatice funcţionează mult mai bine în mediu uşor acid 
decît în cel alcalin. De aceea, corectarea alcalozei poate avea un impact important asupra 
disponibilului de oxigen de la nivelul ţesuturilor periferice.

7. Clinic, există şi alte metode de schimbare a curbei. Cu cît preparatul de sînge este mai 
proaspăt, cu atît depleţia de 2,3- diphosoglycerate (2,3 – DPG) este mai mică şi extracţia de 
oxigen periferic mai bună.

8. Reducerea nivelelor de 2,3 DPG cauzează o schimbare la dreapta a curbei şi deci cu cît sîn-
gele este mai vechi, cu atît extracţia de oxigen periferic devine mai dificilă.

9. Totuşi trebuie de avut în vedere ca hematiile nu au substituenţi. Deci dacă capacitatea de 
transport a oxigenului este diminuată de o pierdere masivă de hematii, numai infuzia de 
hematii restaurează capacitatea de transport a oxigenului.

10. Pacienţii care au nevoie cel mai mult de atenţie sunt aceia care au un mare grad de afectare 
cardiacă, pacienţii septici şi cei cu afecţiuni severe cerebrovasculare, care sunt incapabili să 
tolereze o lipsă prelungită de oxigen.

11. Pentru pacienţii septici se indică menţinerea unei valori a Hb de cel puţin 10 mg%, iar în 
cazul pacienţilor cu afecţiuni vasculare cardiace sau cerebrale menţinerea unei valori a Hb 
de cel puţin 80-100g/l.

Declanşatorul transfuziei

1. Valoarea optimă a concentraţiei hemoglobinei într-o anumită situaţie clinică depinde dacă 
o cantitate suficientă de sînge este livrată ţesuturilor, pentru a le satisface necesarurile 
metabolice.

2. Semnele clinice ale intoleranţei la anemie, cum ar fi tahicardia, ameţeala, hipotensiunea 
posturală, etc., au din nefericire o sensibilitate foarte mare şi o specificitate foarte mică.
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3. Aceeaşi afirmaţie este valabilă şi pentru modificările segmentului ST de pe electrocardio-
gramă. Mai mult, aceste semne sunt de obicei absente la pacienţii sedaţi sau anesteziaţi.

4. Mai mulţi autori propun utilizarea variabilelor, cum ar fi saturaţia mixtă a oxigenului venos 
şi fracţia de extracţie a oxigenului ca declanşatori ai transfuziei. S-a demonstrat că aceşti doi 
parametri sunt ghiduri fiziologice de încredere pentru indicaţia sau nonindicaţia transfuziei.

5. Însă, pentru a fi măsurate, aceste variabile necesită monitorizare invazivă. În mod sigur nu exis-
tă un singur declanşator al transfuziei care poate fi aplicat oricărui pacient, în oricare situaţie.

6. Decizia de efectuare a transfuziei depinde în principal de judecata clinică, care ţine cont de 
abilitatea pacientului de a-şi creşte debitul cardiac şi extracţia de oxigen, gradul de cerere 
metabolică de oxigen şi riscul potenţial de complicaţii.

7. Concentraţia de hemoglobină reprezintă numai una din variabilele care trebuie luate în 
considerare. Cu excepţia situaţiilor de urgenţă, transfuzia va fi efectuată unitate cu unitate, 
cu evaluare clinică după fiecare unitate.

8. În majoritatea circumstanţelor, transfuzia autologă va respecta aceleaşi criterii.

Tratamentul tulburărilor hemostazei

1. Tulburări de coagulare plasmatică – plasmă proaspăt congelată.

2. Deficite trombocitare – trombocitopenii, trombocitopatii (concentrat trombocitar).

Tratamentul coagulopatiei perioperatorii

Tratamentul coagulopatiei perioperatorii include:
1. evidenţierea acesteia prin observarea cîmpului operator şi monitorizarea testelor de coagulare;

2. transfuzia de trombocite;

3. transfuzia de plasmă proaspătă congelată;

4. transfuzia de crioprecipitat;

5. administrarea de medicamente pentru combaterea sîngerării excesive (desmopresina, he-
mostatice topice);

6. factorul VII activat recombinat.

 Constatarea unei sîngerări microvasculare la nivelul plăgii operatorii reflectă prezenţa tul-
burărilor de coagulare. Nu avem date în literatură care să stabilească cert momentul în care 
devine necesară administrarea componentelor de sînge.

Transfuzia de trombocite

În privinţa transfuziei de trombocite, la bolnavii chirurgicali sau obstetricali este indicată întot-
deauna la valori ale trombocitelor sub 50*10 g/l  şi rareori la valori < (peste) 100* 10 g/l. De 
asemenea, poate fi indicată ori de cîte ori în prezenţa unei sîngerări microvasculare se suspec-
tează o disfuncţie a trombocitelor (administrare de medicamente antiplachetare), chiar dacă 
numărul trombocitelor este aparent normal.
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În cazul în care trombocitopenia este rezultatul unor distrugeri de trombocite (ex: tromboci-
topenia indusă de heparină, purpură trombocitopenică idiopatică), administrarea profilactică 
de trombocite este ineficace şi rareori indicată.

Indicaţii pentru transfuzia de plasmă proaspăt congelată (PPC)

Transfuzia de plasmă proaspăt congelată (PPC) este indicată în următoarele situaţii:

1. pentru corectarea unei sîngerări microvasculare excesive (ex. coagulopatie) în prezenţa 
unui timp de protrombină de 1,5 ori mai mic faţă de valoarea normală sau a unui INR>2, 
sau a PTT de 2 ori mai mic faţă de valoarea normală;

2. pentru corectarea unei sîngerări microvasculare excesive, secundară deficitului de factori 
de coagulare la pacienţi transfuzaţi cu o cantitate peste volumul sanguin circulant (~70ml/
kg), cînd rezultatul testelor de coagulare (PT, INR, a PTT) nu poate fi obţinut în timp util;

3. antagonizarea rapidă a tratamentului cu cumarinice;

4. corectarea deficitelor unor factori de coagulare cunoscuţi pentru care nu există concentra-
te specifice;

5. rezistenţa la heparină (deficit de antitrombină III) la un pacient care necesită heparină.

 Administrarea de PPC nu este indicată pentru creşterea concentraţiei de albumină. Privitor 
la posologia administrării, doza este de 10-15 ml/kg.

Medicamente pentru tratamentul sîngerării excesive

Conform ghidurilor ASA, desmopresina şi hemostaticele topice (bureţi de fibrină sau gel de 
trombină) pot fi utile în cazul unei sîngerări microvasculare excesive. Desmopresina, analogul 
sintetic al vasopresinei, este eficace la pacienţii cu sîngerare prin tulburări de coagulare con-
genitale, precum hemofilia şi unele tipuri de boală von Willebrand. Într-o metaanaliză recentă, 
Carless et al au arătat că în chirurgia de elecţie administrarea de desmopresină nu a redus 
necesarul transfuziei de sînge.

Factorul VII activat recombinat

Cînd toate celelalte opţiuni terapeutice au fost epuizate şi sîngerarea microvasculară excesivă 
continuă (ex: coagulopatie) trebuie considerată utilizarea factorului VII activat recombinat.

Utilizat iniţial ca agent hemostatic la pacienţii cu hemofilie, s-a dovedit a fi eficace şi în trata-
mentul sîngerării coagulopatice de diferite cauze. Utilizarea unei doze de 40-150 μg/kg a oprit 
sîngerarea coagulopatică în 75 % din cazuri.
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IX.  Indicaţii clinice pentru transfuzia de componente şi preparate 
sanguine în obstetrică şi ginecologie

Hemoragiile obstetricale şi anemiile se numără printre cauzele principale ale mortalităţii şi 
morbidităţii materne şi neonatale care, pentru tratament, necesită administrarea componen-
telor sanguine. Există un şir întreg de măsuri profilactice şi opţiuni terapeutice ale acestor 
maladii, care scad substanţial necesitatea şi complicaţiile asociate cu transfuziile. 

Anemiile în sarcină

Predomină anemia fierodeficitară, care poate fi depistată şi prevenită fără dificultăţi.

Profilaxia 

Pentru a depista rapid anemia la gravide se recomandă de a efectua determinarea nivelului de 
hemoglobină şi al fierului seric la fiecare vizită antenatală. 

În scopul prevenirii anemiei şi a deficitului de fier se recomandă:

– informarea gravidelor privind alimentaţia corectă în timpul sarcinii, cu conţinut bogat în 
carne şi legume;

– administrarea de rutină a preparatelor de fier (ex. Fier sulfat în doză de 120 mg de fier 
elementar) pe parcursul sarcinii.

Tratamentul 

Cînd se determină anemia la gravide, în special de formă severă (Hb sub 70 g/l), se vor admi-
nistra doze terapeutice de fier şi acid folic: 180 mg de fier elementar şi 2 mg de acid folic zilnic 
pe toată perioada gravidităţii (sau pînă la naştere). 

Transfuzia de sînge în anemii 

Principii generale

Transfuzia de sînge nu este necesară în majoritatea cazurilor de anemie în sarcină. Atunci cînd 
există indicaţii pentru transfuzia de sînge, se va încerca utilizarea celui mai mic posibil volum 
de concentrat de eritrocite. 

Decizia de a efectua transfuzie de sînge depinde nu numai de nivelul hematocritului/hemoglo-
binei, dar şi de situaţia şi necesităţile clinice individuale ale fiecărei paciente. Ele includ:
–	 termenul de gestaţie;
–	 gradul de compensare a anemiei;
–	 modul naşterii.

Indicaţii pentru hemotrasfuzie în caz de anemie cronică la gravide:

–	 semne clinice de insuficienţă cardiacă, inclusiv incipientă la valori ale hematocritului de 
0,14 şi mai mici (ori hemoglobină egală sau mai mica de 40 g/l);

–	 situaţiile cînd o anemie mai puţin severă (hematocritul 0,15 şi mai înalt) coexistă cu mala-
dii severe asociate precum sepsisul/şocul septic, insuficienţa renală, hemoragia, hemoglo-
binopatia ori pre-eclampsia severă / eclampsia; 
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–	 pacientele cu anemie internate în timpul avortului sau naşterii care au un nivel al hemato-
critului sub 0,18;

–	 pacientele cu hematocritul mai mic de 0,24, cărora li se va efectua o intervenţie chirurgi-
cală urgentă.

Transfuzia de concentrat de eritrocite la pacientele cu insuficienţă cardiacă

În condiţiile insuficienţei cardiace, infuzia unui volum suplimentar de lichid poate agrava sub-
stanţial starea pacientei. Pentru a evita exacerbarea semnelor insuficienţei cardiace, cu 10 mi-
nute pînă la începerea transfuziei se va administra intravenos 40 mg de furosemidă. Se vor 
transfuza foarte lent, timp de 6 ore, 2 unităţi de concentrat eritrocitar. Scopul este de a atinge 
un nivel al hematocritului mai mare de 0,20. 

Transfuzia indicată pentru o intervenţie chirurgicală urgentă

În eventualitatea unei intervenţii chirurgicale majore (de exemplu operaţia cezariană în pla-
centa previa), transfuzia masei eritrociare se va face mult mai rapid. Viteza infuziei va constitui 
60 picături pe minut ori mai repede, asociată cu administrarea a 40 mg de furosemidă pentru 
fiecare unitate de masă eritrocitară. Scopul este de a atinge valori preoperatorii ale hematocri-
tului de cel puţin 0,24. 

Anemia severă în naştere

Majoritatea cazurilor de deces a femeilor care suferă de anemie severă se constată în naştere 
sau în primele 12 ore după naştere. Naşterea rapidă este o complicaţie frecventă a femeilor cu 
anemie, în special la multipare cu feţi de masă mică. Pierderea de sînge, anestezia generală şi 
naşterea operativă sunt greu tolerate de femeile cu anemie severă. Pentru a preveni complica-
ţiile este necesar de a trata în timpul sarcinii anemia severă şi a menţine un nivel al hemato-
critului mai mare de 0,20. 

Pentru a asigura un rezultat mai bun al naşterii la o femeie cu anemie severă:

–	 La valori ale Ht sub 0,14 se vor evita orice infuzii de lichide în naştere - ele pot cauza edem 
pulmonar şi moartea intranatală a fătului.

–	 Se vor întreprinde toate măsurile pentru a preveni hemoragia patologică: conduita activă 
a perioadei a III-a a naşterii, evitarea maximală a epiziotomiei sau suturarea rapidă a celor 
mai mici laceraţii ale tractului genital.

–	 Poate fi indicată inhalarea intermitentă a oxigenului.

–	 Se vor preveni maximal infecţiile intranatale prin respectarea regulilor aseptice şi antisep-
tice, şi administrarea profilactică a antibioticelor.

–	 Conduita mai activă a perioadei a doua pentru a preveni detresa fetală – utilizarea mai frec-
ventă a vacuum extracţiei sau a forcepsului. 

Hemoragiile obstetricale 

Asistenţa medicală urgentă în cazul hemoragiilor obstetricale acute constă în iniţierea şi efec-
tuarea simultană a acţiunilor de 1. resuscitare, 2. stopare a hemoragiei şi 3. monitorizare a 
stării pacientei. 
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Resuscitarea 

Scopul principal al resuscitării este tratamentul hipovolemiei, prevenirea şocului hemoragic, 
hipoxiei şi dereglarilor de coagulare. 

Măsurile de resuscitare includ: 

–	 cateterismul unei sau a mai multor vene periferice/ a unei vene centrale cu catetere de 
diametru mare;

–	 infizia soluţiilor cristaloide (soluţie izotonică de clorură de sodiu, soluţie Ringer sau Hart-
mann, de dorit încălzite);

–	 administrarea oxigenului de 100% prin mască cu viteza 6-8 litri/min.;

–	 încălzirea pacientei;

–	 pregătirea pentru şi efectuarea transfuziei componentelor sanguine;

Principiile de bază ale resuscitării: 

–	 prioritatea principală este restabilirea volumului de sînge circulant şi menţinerea normovolemiei;

–	 preparatele de elecţie pentru restabilire a volumului de sînge circulant sunt cristaloidele: 
preparatele coloidale nu au nici un avantaj faţă de cristaloide, iar dextranele sunt contra-
indicate pentru reechilibrare volemică în hemoragiile obstetricale asociate cu dereglări de 
coagulabilitate sanguină;

–	 produsele de sînge nu se folosesc pentru reechilibrare volemică: utilizarea lor se va face la 
indicaţii speciale şi foarte stricte.

Utilizarea produselor de sînge pentru resuscitare:

–	 Unica funcţie a concentratului eritrocitar este asigurarea transportului de oxigen: concen-
tratul de eritrocite se administrează pentru tratamentul anemiei. 

–	 În caz de hemoragie şi şoc, administrarea concentratului de eritrocite agravează microcir-
culaţia şi dereglările de coagulare, este asociată cu riscuri majore: incompatibilitate, trans-
miterea infecţiilor, reacţii alergice etc.

–	 Valorile absolute ale hemoglobinei/ hematocritului nu mai sunt criteriile de bază care ser-
vesc ca indicaţii pentru utilizarea concentratului de eritrocite. Continuarea hemoragiei, 
semnele accentuate de şoc, semnele de hipoxie acută (dispnee, cianoză), intervenţia chi-
rurgicală iminentă sunt factori mult mai importanţi decît valoarea absolută a hemoglobinei 
sau a hematocritului.

–	 Transfuzia concentratului eritrocitar este necesară rar, cînd hemoglobina depăşeşte 90 g/l 
(boli pulmonare, cardiace); frecvent este necesară la un nivel mai jos de 70 g/l; necesitatea 
transfuziei concentratului eritrocitar la valori între 70 şi 90 g/l depinde de circumstantele 
clinice concrete. 

–	 Plasma proaspăt congelată este sursa pricipală de factori de coagulare şi se indică pentru 
tratamentul dereglărilor de hemostază.

–	 Crioprecipitatul se foloseşte pentru restabilirea concentraţiei de fibrinogen şi se indică 
dacă concentraţia fibrinogenului scade sub 0,8 g/l.

–	 Concentratul de trombocite se foloseşte cînd numărul de trombocite scade sub 50x109/l.
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Aspecte practice

1. În caz de hemoragie masivă, infuzia iniţială trebuie efectuată cu viteza de cel puţin 1 litru 
în 15 minute.

2. Doza totală de substanţe cristaloide trebuie să depăşească de circa 3 ori volumul estimat al 
hemoragiei.

3. Criteriile de eficacitate a restabilirii volumului de sînge circulant sunt: menţinerea TA sisto-
lice peste 100 mm Hg, a frecvenţei pulsului sub 90 bătăi pe minut şi a diurezei ce depăşeşte 
50 ml/oră. 

4. Cînd hemoragia e în limitele de 500-1000 ml şi simptomele şocului hemoragic lipsesc, iar 
hemoragia e controlată, se restabileşte volumul de sînge circulat prin infuzia cristaloidelor 
şi se monitorizează starea pacientei.

5. Transfuzia concentratului de eritrocite şi/sau plasmă proaspăt congelată poate fi necesară 
dacă hemoragia a depăşit 1000 ml şi se dezvoltă simptome de şoc, sau hemoragia nu este 
controlată (continuă).

6. Situaţii clinice cînd transfuzia concentratului eritrocitar este necesară:

– după infuzia a 3,0-3,5 litri de lichid;

– în  situaţiile clinice acute, descrise mai sus (hemoragie peste 1000 ml care continuă sau 
semne de şoc hemoragic), după infuzia unui volum de 2 litri de substanţe cristaloide sau 
1,5 de coloide. 

Ulterior, reechilibrarea volemică şi utilizarea concentratului eritrocitar este dictată de rezulta-
tele analizelor de laborator. 

7. În caz de hemoragie masivă, necontrolată (relentless), se recomandă transfuzia în jet a unui 
litru de plasmă proaspăt congelată şi 10 a unităţi de crioprecipitat pînă la momentul cînd 
sunt disponibile rezultatele testelor hemostazei. Ulterior, administrarea plasmei proaspăt 
congelate, a crioprecipitatului şi a concentratului trombocitar trebuie ghidate de testele de 
evaluare a coagulabilităţii sanguine, este necesar să se facă sub supravegherea unui speci-
alist în transfuziologie. 

8. Se recomandă ca, după transfuzia a 4-6 doze de concentrat eritrocitar, să se transuzeze cîte 
o unitate de PPC la fiecare unitate de masă eritrocitară ulterioară. 

Conduita sindromului de coagulare intravasculară diseminată (CID)  
în obstetrică şi ginecologie

1. Tratamentul cauzei:

– naşterea fătului şi a placentei;

– evacuarea cavităţii uterului în caz de retenţii placentare sau infecţie.

2. Administraţi preparate contractile pentru stimularea tonusului uterin: oxitocină, ergome-
trină sau prostaglandine.

3. Utilizaţi produsele de sînge (şi nu sîngele integral) pentru stoparea hemoragiei coagulopa-
tice. 



Indicaţii clinice pentru transfuzia de componente şi preparate sanguine în obstetrică şi ginecologie

96

– În majoritatea cazurilor de hemoragie acută, dezvoltarea sindromului CID poate 
fi prevenită dacă se restabileşte adecvat şi rapid volumul de sînge circulant prin 
administrarea soluţiilor cristaloide.

4. Evitaţi administrarea crioprecipitatului şi a concentratului trombocitar dacă hemoragia 
este stopată; aceste preparate se folosesc în sîngerarea necontrolată.

 Dacă se dezvoltă o sîngerare necontrolată şi testele de coagulare indică un număr foarte mic 
de trombocite, nivel scăzut de fibrinogen, prelungirea timpului protrombinei sau a trombo-
plastinei parţial activate, restabiliţi factorii de coagulare şi trombocitele prin administrarea 
plasmei proaspăt congelată (15 ml/kg): suplimentar 1 unitate de PPC la fiecare 4-6 unităţi 
de concentrat eritrocitar pentru a preveni dereglările de coagulare cauzate de concentrate-
le/suspenziile de eritrocite.

 Dacă se dezvoltă trombocitopenia administraţi:

– concentrat trombocitar: care de obicei rar este necesar pentru tratamentul sîngerărilor 
obstetricale la femeile fără patologii de producţie de trombocite. 

 Dacă nu sunt disponibile componentele sîngelui enumerate mai sus, administraţi sînge in-
tegral cît mai proaspăt (ideal să fie nu mai vechi de 36 de ore).

5. Administraţi antibiotice cu spectru larg de acţiune (pentru flora aerobă şi anaerobă).

Stoparea hemoragiei

1. Determinaţi cauza.

2. Examinaţi colul uterin şi vaginul pentru depistarea traumelor. 

3. Dacă sunt rămăşite placentare, evacuaţi cavitatea uterului.

4. În caz de sîngerare necontrolată coagulopatică, trataţi sindromul CID.

5. În caz de hipo- sau atonie a uterului:

a. goliţi vezica urinară;

b. administraţi i/m 10 UA Oxitocină;

c. administraţi ergometrină 0,5 gr;

d. infuzaţi 40 UA Oxitocină în 500 ml de soluţie fiziologică;

e. masaţi fundul uterin pentru a stimula contracţia;

f. efectuaţi compresia bimanuală a uterului sau compresia aortei;

g. în hemoragia refractară la tratament, administraţi intramuscular sau intramiometral 
prostaglandine (Enzaprost 250 mg diluat în 10 ml de soluţie fiziologică).

6. Apreciaţi necesitatea laparotomiei – mai bine mai devreme decît mai tîrziu.

7. Apreciaţi necesitatea histerectomiei – mai bine mai devreme decît mai tîrziu.
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X.  Indicaţii clinice pentru transfuzia de componente şi preparate 
sanguine în chirurgie şi traumatologie

Chirurgia, traumatologia şi medicina calamităţilor se caracterizează printr-o gamă largă de 
intervenţii asupra unor pacienţi de toate vîrstele, cu o varietate mare de terenuri biologice.
Atît operaţiile toracoabdominale laborioase, de complexitate majoră, cît şi protezele articulare 
(de şold, genunchi, umăr) sunt cel mai frecvent destinate unor pacienţi în vîrstă, cu afectări 
articulare degenerative şi multiple comorbidităţi (obezitate, dislipidemie, HTA, coronaropatie, 
diabet zaharat, varice hidrostatice, etilism cronic), cu polimedicaţie, cu ASA II-IV. 
Aceşti pacienţi prezintă şi manifestări funcţionale sistemice: hematologice (anemie , trombo-
citopenie, disfuncţie plachetară după AINS), cardiovasculare (miocardită, pericardită, vascu-
lită, insuficienţă aortică prin fibroză valvulară), pulmonare (infiltrat pulmonar, lichid pleural, 
fibroză interstiţială, insuficienţă respiratorie cronică), endocrine (insuficienţă CSR corticode-
pendentă, imunodepresie), dermatologice (piele subţire, atrofică, cu risc de necroză a plăgii).
Transfuzia de componente şi preparate sanguine în chirurgie şi traumatologie este un compo-
nent obligatoriu în profilaxia şi corecţia sindromului anemic şi hemoragic. 
Chirurgia  majoră electivă oferă avantajul de a putea pregăti din timp pacientul pentru opera-
ţie. Un consult preoperator, efectuat din timp, este esenţial pentru examene complementare, 
pentru tratamentul dezechilibrelor sistemelor de organe, pentru informarea pacientului şi fa-
miliei, pentru demararea strategiei de economie sanguină.

Indicaţii şi contraindicaţii pentru transfuzia de sînge în chirurgie şi traumatologie

Indicaţiile pentru transfuzia de sînge pot fi absolute şi relative. 

Indicaţii absolute

Sunt reprezentate de situaţiile  clinice  în care transfuzia de sînge nu poate fi schimbată cu alte 
metode de tratament:  

1. Hemoragia acută-  cu instalarea anemiei acute.

2. Hemoragia  masivă şi rapidă care se  poate  solda cu deces,  fără scăderea  hemoglobinei mai 
jos de 25 g/l şi a hematiilor pînă la 1 mln.

3. Transfuzie masivă de sînge izogrup cu scopul de substituţie indicată după stoparea hemoragiei.

4. Şoc traumatic şi hipovolemic.

5. Boala arşilor şi şocul combustiţional.

6. Hemoragie cataclismică intraoperatorie- profilaxia anemiei acute şi a şocului.

Contraindicaţii pentru transfuzia de sînge

1. Insuficienţă cardiacă decompensată.

2. Insuficienţă hepato-renală severă.

3. Maladii alergice- astm bronşic, exema, edem Quinke.

4. TBC activ stadiu infiltrativ.
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Notă: În prezenţa indicaţiilor absolute pentru transfuzia de sînge (şoc, pierderi masive de sîn-
ge, hemoragie continuă, intervenţii chirurgicale laborioase), în unele situaţii se impune trans-
fuzia de sînge chiar şi în prezenţa contraindicaţiilor. 

Hemotransfuzie masivă se consideră transfuzia unde pe termen scurt (< 24ore) se introduce sînge de 
la donator, cantitatea căruia depăşeşte 40-50% din volumul circulant sanguin (cca 2-3 litri de sînge).

Transfuziile sanguine în chirurgie au drept scop:

1. restabilirea şi stabilirea capacităţii de transport a oxigenului şi bioxidului de carbon;

2. remedierea tulburărilor de sîngerare şi coagulare;

3. restituirea componentelor sanguine, care lipsesc.

 N/B Medicul poarta responsabilitatea pentru beneficiul sau riscurile hemotransfuziei.

Criteriile pentru instituirea transfuziei (trigger-ul transfuzional) sunt:

1. trigger hematologic: scăderea hemoglobinei şi a hematocritului;

2. trigger fiziologic: prezenţa unei perfuzii şi oxigenări neadecvate a organelor vitale (SvO2 , 
lactat, ECG-ST subdenivelat);

3. trigger chirurgical: constatarea unei sîngerări microvasculare excesive.

Criteriu trigger - concentraţia hemoglobinei:

1. Sub 60 g/l: administrăm eritrocite (pacient tanăr, sănătos – anemie acută, sîngerare oprită);

2. Peste 100 g/l: nu administrăm;

3. Între 60-100 g/l: criterii de administrare – semne de ischemie de organ în evoluţie; sînge-
rare în curs, hipovolemie, existenţa factorilor de risc pentru complicaţii prin oxigenarea 
neadecvată.

Decizia de a recurge la terapia hemotransfuzională se ia de către medicul  chirurg/traumato-
log doar în cazurile cînd au fost epuizate toate metodele alternative pentru soluţionarea altor  
probleme legate de tratamentul bolnavului. 

evaluarea necesarului transfuzional

Cantitatea de sînge intra- şi postoperator ce urmează a fi pierdută pentru fiecare tip de proce-
dură şi echipă chirurgicală trebuie să fie cunoscută şi reevaluată periodic (anual). Pierderea 
calculată diferă semnificativ de cea apreciată prin observaţie. Calculul pierderilor sanguine se 
poate face prin mai multe metode: analiza univariată, bivariată şi calcul integral.

Analiza univariată - ţine cont de 1 element şi are indici de eroare destul de mari. O astfel de 
analiză este aceea a MSBOS sau variaţia Hb.

Maximum Surgery Blood ordering on Schedule (MSBOS) reprezintă numărul de unităţi 
transfuzate la 90% din bolnavi pentru o anumită procedură, pe o anumită perioadă de timp. 
Se calculează retrospectiv. Consumul mediu (pentru 50% din pacienţi) va subestima necesarul 
la 40% din pacienţi, iar consumul maximal (90%) va duce la o supraestimare a necesarului la 
cel puţin 40% din pacienţi.
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Variaţia Hb iniţiale şi finale poate aprecia pierderea sanguină conform formulei propuse 
de Brecher: :

Hb pierdută(g/l) = Hb iniţială(g/l) – Hb postop. la 24-36 h (g/l) + Hb prin transfuzii alogene 
(1 unitate = 1 g/l Hb)

Deoarece acest model foloseşte cantitatea medie de Hb care se pierde, el se potriveşte exact la 
50-60% din pacienţi, subestimează necesarul la cel puţin 20% din pacienţi şi supraestimează 
la 20% din ei.

Analiza bivariată propusă de Mercuriali145 ia în considerare doi factori: valoarea Hct (iniţial 
şi final) corelată cu volumul sanguin circulant estimat (VSE = 70 ml/kgc): pierderea de sînge 
estimată (ml eritrocite) = VSE x ( Hct preop – Hct ziua 5 postop) + ml masă eritrocitară trans-
fuzate.

Limitele metodei sunt legate de faptul că nu sunt luate în considerare efectele hemodiluţiei. Gross 
este cel care a introdus acest element datorat diluţiei în formula finală de calcul: pierderea de sînge 
(ml) = VSE (Hct iniţial – Hct final) / Hct mediu, unde Hct mediu = (Hct iniţial + Hct final) / 2.

Calculul integral este un mod mai sofisticat de estimare a pierderilor, descris de Brecher şi Monk:

dHct / dVL = - Hct/ VSE, unde: Hct = hematocrit, V=volum, L = Loss

VL = VSE x ln (Hct0 / Hct F)147.

În situaţia în care pierderea predicţionată este mai mare decît cea suportabilă, diferenţa trebu-
ie prevăzută ca necesar transfuzional. 

Se prevede un Patient-specific Blood ordering System PSBoS, respectiv numărul de unităţi 
care vor fi testate la un anumit pacient cu un anumit chirurg, variantă ce economiseşte cu pînă 
la 50% numărul de testări inutile pe care le face centrul de transfuzii, comparativ cu MSBOS.

Metodele de transfuzie a sîngelui practicate în chirurgie pot fi următoarele:

1. Transfuzia indirectă a sîngelui i/v,  mai rar intraarterial , intracostal , intraaortal.

2. Transfuzia directă de la donor la bolnav (astăzi în legătură cu pericolul infectării SIDA, 
hepatite , practic interzisă).

3. Transfuzii de schimb: înlăturarea parţială sau totală a sîngelui bolnavului şi schimbul acestuia 
cu sînge de la donor. Se practică în şocul hemotransfuzional, la intoxicaţii acute cu ciuperci.

4. Transfuzia sîngelui autolog se face în două modalităţi:

•	 autohemotransfuzia – sîngele de la bolnav se recoltează preoperator şi se reinfuzează 
aceluiaşi pacient în timpul operaţiei sau postopertator (vezi capitolul respectiv).

•	 reinfuzia – transfuzia sîngelui revărsat în cavitatăţile seroase ca urmare a unor leziuni 
traumatice extra- sau intraoperator (vezi capitolul respectiv).

5. Plasmafereza – înlăturarea plasmei din sîngele bolnavului şi restituirea  volumului ei cu 
plasmă donor sau soluţii macromoleculare. 

Evaluarea  pacienţilor cu 6-8 săptămani anterior operaţiei, are scopul depistării şi corectării 
din timp a anemiei, disfuncţiilor de organ, planificării metodelor de anestezie, chirurgie şi de 
recuperare a sîngelui.
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Metode de economisire a sîngelui autolog utilizabile intraoperator

Modalitati tehnice chirurgicale de micsorare a sîngerării operatorii.

Rolul tehnicilor anestezice în reducerea sangerării: poziţionarea pe masă,ventilaţia, hipo-
tensiunea controlată intraanestezic

Metodele farmacologice folosite actualmente pentru obţinerea hipotensiunii controlate sunt 
multiple. În cazul epiduralei, hipotensiunea se obţine prin blocaj simpatic oferit de o peridu-
rală inaltă, iar controlul prin perfuzia concomitentă a unei doze mici de adrenalină pentru  
stabilizarea circulaţiei.

Metodele farmacologice de inducere a hipotensiunii controlate

Blocajul neuraxial: bloc subarahnoidian , bloc epidural;

Anestezice inhalatorii volatile: Sevofluran Desfluran, Isofluran, Halotan, Enfluran;

Medicaţie intravenoasă;

Beta-blocante: Esmolol, Labetolol;

Alfa- blocante: Fentolamina;

Blocanţi de calciu: Nicardipină, Nitroprusiat;

Arteriodilatatoare: Hidralizina;

Blocante ganglionare: Trimetaphan;

Derivaţi purinici: Adenozina;

Prostaglandine: PGE1;

Clonidina.

Indicaţiile hipotensiunii controlate. Indiferent de tehnica anestezică, sîngerarea poate fi redusă 
prin hipotensiune controlată, cu 50% în artroplastia de şold şi de genunchi şi cu 27-42% în 
chirurgie.  Combinarea între hipotensiunea controlată şi hemodiluţia normovolemică se pare 
să aducă beneficii în reducerea sangerării.

în concluzie trebuie subliniate următoarele aspecte-chieie privind particularităţile 
transfuziologiei moderne:

1. Limitarea administrării sîngelui alogen;

2. Restrangerea la maximum a utilizării sîngelui integral;

3. Administrarea concentratului eritrocitar pentru aport de oxigen la ţesuturi, dar nu pentru 
refacerea volemiei;

4. Trigger-ul transfuziei de eritrocite: Hb < 60 g/l sau < 100 g/l

5. Plasmă proaspată congelată, în sîngerarea prin/cu alterarea coagulării. Nu pentru efectul volemic

6. Concentrat trombocitar, în sîngerarea cu scăderea trombocitelor < 50 ×109/l;

7. Fibrinogen/crioprecipitat, în sîngerarea asociată cu scăderea fibrinogenului < 80 mg/dl.
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XI.  Indicaţii clinice pentru transfuzia de componente şi preparate 
sanguine la copii

Anemia este o patologie frecventă la copii în general, iar pacienţii pediatrici din terapia intensi-
vă 80% sunt cu  Hb < 120g/l la momentul internării. Dintre acestea, 40% au nivelul Hb < 80 g/l.

Prezenţa şi severitatea anemiei sunt determinate pe seama derivaţiei Hb/Ht pacientului de la 
un nivel standard de valori normale.

Valori normale Hb/Ht în pediatrie

Vîrsta Hb Ht

Sîngele ombilical ±165 g/l 55%

Nou-născut 1 zi ±180 g/l 54%

1 lună ±140 g/l 42%

3 luni ±110 g/l 30%

6 luni-6 ani ±120 g/l 35%

7-13 ani ±130 g/l 39%

>14 ani ±140g/l 42%

 Anemia are consecinţe fiziologice importante:

– scade conţinutul O2 a sîngelui arterial;

– scade cantitatea de O2 transportat;

– scade consumul de O2 la nivel sistemic şi local (ţesuturi).

Impactul anemiei asupra dezvoltării copilului este documentat de studii care demonstrează că 
anemia creşte morbiditatea, (a) rata infecţiilor şi (b) complicaţiilor cardio-pulmonare şi scade 
rata de vindecare a plăgilor postoperatorii, agravînd prognosticul şi mărind mortalitatea.

Cauze: Anemia are o etiologie plurifactorială:

– Hemoragie;

– Destrucţie crescută de eritrocite (hemoliză);

– Scăderea producţiei de eritrocite.

Copiii de vîrstă fragedă sunt predispuşi riscului de dezvoltare a anemiei grave din mai multe 
cauze, printre care deficienţa de Fe (cauzată de un regim alimentar sărac în fier), infecţii 
acute şi cronice. 

La copii recoltarea de sînge pentru analize de laborator este un factor important în instalarea 
anemiei, avînd în vedere multitudinea şi frecvenţa prelevărilor. Studiul ABC arată că în medie 
se recoltează 41ml/zi la un pacient în terapia intensivă – o cantitate substanţială pentru copii 
a căror volum de sînge constituie cîteva sute de mililitri (sau mai puţin!).

Pacienţii critici cu status inflamator dezvoltă un tip de anemie: „anemia stării critice”. Cauza 
este că inflamaţia, care alterează răspunsul renal la anemie, generează un deficit relativ de 
eritropoietină şi în acest mod scade producţia de eritrocite. 
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Profilaxia anemiei

Cele mai rezultative şi economic efective metode de prevenire a anemiei grave ce poate nece-
sita transfuzii de sînge sunt:

– Detectarea precoce a anemiei uşoare şi moderate.

– Profilaxia cauzelor provocatoare şi înlăturarea lor.

– Supravegherea clinică a copiilor predispuşi la anemie.

Aprecierea clinică a anemiei trebuie efectuată în urma examenului fizic şi de laborator.

Anemia uşoară nu determină simptome clinice evidente. Copilul cu anemie uşoară va pre-
zenta doar o uşoară dispnee şi tahicardie, cu păstrarea poftei de mîncare, a somnului normal 
şi a activităţii fizice. Acest fapt se datorează mecanismului de compensare înnăscut prezent la 
copii, cînd curba de disociere Hb-O2 determină o creştere considerabilă a capacităţii de livrare 
a O2 spre ţesuturi, chiar dacă nivelul Hb este scăzut.

Din această cauză anemia uşoară este detectabilă prin testarea de rutină a Hb şi Ht, mult  mai 
rapid decît prin examinarea  fizică şi anamneză.

Simptomele clinice ale anemiei depind de rapiditatea instalării, severitatea şi vîrsta pacientului.

Capacitatea de compensare depinde de cauza şi modul de instalare a anemiei. Pierderea acută 
de sînge implică o reducere bruscă a volumului sanguin şi a masei eritrocitare. Un asemenea 
pacient (mai ales de vîrstă mică) va prezenta semne de colaps vascular şi hipoxie tisulară. Cînd 
se pierd rapid mai mult de 30% din volumul sanguin , organismul nu poate compensa (paci-
enţii nu pot compensa prin mecanisme uzuale ((ex. spasm venos) şi, drept rezultat, (ci) vor 
prezenta hipotensiune persistentă şi tahicardie. Dacă pierderea de volum sanguin depăşeşte 
rapid 40%, apar semne de şoc hipovolemic cu paloare extremă, sete de aer, confuzie, hipoten-
siune şi tahicardie. Acestea sunt semnele perfuziei deficitare ale organelor vitale ce necesită 
reumplere vasculară imediată.

Acest lucru nu se întîmplă cînd anemia se dezvoltă treptat, nu apare hipovolemie. În acest caz,  
modificările debitului cardiac şi ale fluxului sanguin regional ajută la compensarea pierderii 
capacităţii de transport a O2, chiar cînd nivelul Hb <80g/l. Poate apărea paloarea tegumentelor 
şi a mucoaselor, dar acest lucru nu este concludent la pacienţii cu edem subcutanat sau piele 
intens pigmentată. De aceea, trebuie examinate cu atenţie patul unghial şi şanţurile palmare 
ale mîinii. Cînd acestea sunt mai palide ca pielea din jur, nivelul de Hb este de obicei mai mic de 
80g/l. Copiii cu deficit sever de Fe acuză frecvent dureri la nivelul cavităţii bucale, disfagie sau 
poftă neobişnuită de a mînca gheaţă, pămînt etc.

Pierderile lichidiene normale la copil (ex. prin perspiraţie, scaun, diureză, respiraţie) în 24 ore 
sunt aproximativ de 2ml/kg/oră. Dacă aceste pierderi depăşesc volumul normal, pot apărea 
(apar) următoarele semne de decompensare:

– Alimentarea la sîn cu întreruperi frecvente.

– Bătaia aripioarelor nazale şi geamăt respirator.

– Tirajul intercostal.

– Schimbarea statusului psihic (ex. confuzie, pierderea conştiinţei).

– Schimbarea calităţii PS, insuficienţă cardiacă congestivă.
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– Hepatomegalie.

– Reumplere capilară >2 secunde.

Mecanismele compensatorii sunt mai eficiente dacă se menţine volumul sanguin normal. Prin   
substituţia pierderilor cu cristaloizi sau coloizi obţinem hemodiluţie moderată, care va reduce 
vîscozitatea sanguină, îmbunătăţind microcirculaţia, mărind aprovizionarea ţesuturilor cu O2.

Volumul total sanguin

Nou-născut prematur 100 ml/kg

Nou-născut la termen 90 ml/kg

< 1 lună 80-85 ml/kg

> 1 lună 80 ml/kg

> 1 an 70 ml/kg

Adult 70 ml/kg

Semnele hipovolemiei

1. Schimbarea culorii tegumentelor (culoarea tegumentelor) – paloare, acrocianoză

2. Schimbarea respiraţiei (frecvenţa respiraţiei) – dispnee 

3. Calitatea pulsului – scăzută

4. ECG, ritmul cardiac – tahicardie

5. Schimbarea gradului de conştientă – pierderea conştiinţei în > 30% din cazuri 

6. Diureza - < 0,5 ml/kg/oră

7. PVC - < 8-10 cmH2O

8. Tensiunea arterială – hipotonie

9. Timpul de umplere capilară - > 2 sec

10. T° periferică – scăzută

Copilul cu aceste semne de decompensare va necesita urgent terapie de susţinere:

1. Poziţie semişezîndă

2. O2 în concentraţii mari

3. Terapie infuzională cu cristaloizi sau coloizi

Recunoaşterea semnelor de hipovolemie la copil este mai dificilă, deoarece tahicardia poate 
fi cauzată şi de durere fizică. Apariţia semnelor de hipovolemie se observă şi la pierderi peste 
25% din volumul total sanguin. De aceea se va perfuza 25% din volumul total al sîngelui calcu-
lat la copilul traumat, în jet – doza de 20 ml/kg cristaloizi, iniţial, apoi la necesitate; în funcţie 
de răspunsul hemodinamic, perfuzia se va repeta în total de 3 ori (ex. pînă la 60 ml/kg).
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Copiii cu răspuns negativ sau tranzitor vor necesita transfuzie de sînge sau intervenţie chirur-
gicală pentru a stopa posibila sîngerare.

Abordul venos la copii mici poate fi uneori foarte dificil de stabilit (este o problemă greu 
de rezolvat), mai ales la cei cu hipovolemie (şoc), cînd venele periferice sunt colabate. în 
cazul cînd este dificil de abordat venele periferice, pot fi abordate: 

– Venele centrale (femurală, subclaviculară, jugulară internă şi externă)

– Vena ombilicală ( la nou-născut)

– Venesecţie cu canulare

– Sinus sagital superior.

Dacă este dificil de abordat venele sus-menţionate, se va alege calea intraosoasă în osul tibial, 
care poate permite introducerea în circuitul sanguin al copilului în şoc a soluţiilor de perfuzat 
necesare pentru menţinerea vieţii. Se va puncta cu un ac special sau cu un ac pentru anestezie 
peridurală partea anterioară a osului cu 2-3 cm mai jos de zona de creştere epifizară. De ur-
genţă soluţiile vor fi introduse  în jet cu seringa. Această cale se poate folosi la toate vîrstele, 
dar mai efectiv pînă la 6 ani.

Pînă la decizia de a transfuza sînge sau derivate, se vor folosi maximal posibil metode de eco-
nomisire (micşorare) a pierderilor sanguine:

– Medicamentoase –eritropoetină umană, preparate de Fe, etamzilat, vit. K, acid amino-
capronic, desmopresina, hipotensiune controlată, anestezie regională (epidurală şi sub-
arahnoidiană), preparate hemostatice cu acţiune locală etc.

– Nemedicamentoase – hemodiluţie normovolemică, transfuzie autologă, electrocoagula-
re, metoda economizatoare de celule,cell-saver, garou (cu indicaţii stricte), poziţionarea 
corectă a pacientului pe masa de operaţie, tactica anesteziologică corectă (evitarea tu-
sei, episoadelor hipertensive şi a tahicardiei, hipercapniei,), etc.

– excluderea medicaţiei anticoagulante (heparină, aspirină, AINS).

Important este de a analiza indicaţia transfuziei nu numai după valoarea Hb/Ht, ci şi în funcţie 
de apariţia la pacient a semnelor de hipoxie şi/sau hemoragie necontrolată. Copilul cu anemie 
moderată, dar (de exemplu) cu o pneumonie, va necesita mai mult O2, deci şi transportatorul 
lui – eritrocitele, decît altul cu o anemie gravă, dar într-o stare stabilă ce poate să nu necesite 
transfuzie.

Copiii cu anemie gravă prezintă mai rar insuficienţă cardiacă congestivă. Dispneea este dată 
de obicei de acidoză. Cu cît mai gravă este hipoxia şi starea copilului, cu atît mai precoce este 
necesar de a iniţia transfuzia.

Indicaţii pentru hemotransfuzie la nou-născuţi
(din Ghidul Naţional de Perinatologie)

1. Hemoragii acute > 5-10% din volumul sanguin circulant (Ht < 40%)
2. Şoc hipovolemic cu hemoragie necontrolată
3. Hb < 130 g/l la naştere
4. Hb 100-120 g/l ( Ht 30-35%) la copii cu maladii respiratorii grave
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5. Hb 60-100 g/l (Ht 20-30%) la copii cu insuficienţă cardiacă contractilă şi alte stări grave

6. Hb < 60 g/l (Ht < 20%) cu reticulocite 100×109/l

Indicaţii pentru hemotransfuzie la copiii cu vîrsta < 4 luni
(după American Society of Anestesiologists, ASA)

1. Pierderi acute de sînge > 10%

2. Hemoglobina <100 g/l (Ht < 30%) cînd nou-născutul:

– Este conectat < 35% la cort cu O2;

– Este conectat la O2 prin canulă nazală;

– Este conectat la CPAP/IMV cu presiunea medie a fluxului de  aer < 6 cmH2O;

– Are apnee semnificativă sau bradicardie;

– Are tahicardie sau tahipnee semnificativă;

– A adăugat puţin în greutate.

3. Hemoglobina < 120 g/l (Ht < 36%) cînd nou-născutul:

– Este conectat < 35% la cort cu O2;

– Este conectat la CPAP/IMV cu presiunea medie a fluxului de  aer ≥ 6 cmH2O.

4. Hemoglobina < 150 g/l (Ht < 45%) cînd nou-născutul:

– Are ECMO – oxigenarea membranei extracorporale;

– Are boală cardiacă congenitală cianogenă.

Atenţie! În caz de transfuzie la copiii în vîrstă de pînă la 4 luni trebuie determinate suplimen-
tar grupele OAB/Rh, anticorpii (inclusiv anti-A, anti-B) şi la mama copilului.

Indicaţii pentru hemotransfuzie la copiii cu vîrsta 4 luni - 7 ani
(după ASA)

1. Pierdere acută de sînge ≥ 15% 

2. Hemoglobina < 80 g/l (Ht < 24%), în special cu simptome/semne de anemie

3. Hemoglobina < 130 g/l (Ht < 39%) cu:

– Boală pulmonară gravă;

– ECMO.

4. Programe de transfuzii continue pentru anumiţi pacienţi cu:

– Anemia celulelor în seceră/anemia falciformă;

– Β-talasemie.

Indicaţii pentru hemotransfuzie la copiii cu vîrsta > 7 ani
(după ASA)

1. Pierdere acută de sînge ≥ 15%
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2. Hemoglobina < 70 g/l, Ht < 21%

3. Anemie simptomatică la pacient normovolemic indiferent de Hb şi HT

4. Pierdere acută de sînge cu semne de oxigenare inadecvată, indiferent de Hb şi Ht

5. Hemoragie acută continuă – indiferent de Hb şi Ht – transfuzie masivă (= 8-10 unităţi de 
eritrocite în <24 ore)

6. Inducţia toleranţei imune, indiferent de Hb şi Ht (anterior transplantului renal)

7. Schimbul de celule roşii – ex.  în cazul anemiei cu celule în formă de seceră, infecţiilor de malarie

Indicaţii pentru hemotransfuzie la copii (după oMS)

1. Hb < 40 g/l (Ht < 12%), indiferent de starea clinică a copilului

2. Hb 40-60 g/l (Ht 13-18%), cînd este dereglată conştiinţa şi se observă dispnee (acidoză)

3. Hiperparazitemie (>20%), malarie etc.

Indicaţiile de transfuzie de concentat trombocitar
pentru pacienţii cu vîrsta pînă la 12 luni

1. Transfuzii profilactice:

a. Pacienţilor cu insuficienţă în producerea plachetelor sanguine cînd numărul acesto-
ra < 10×109/l;

b. Alţi pacienţi cînd numarul plachetelor < 30×109/l.

2. Hemoragie activă sau intervenţie chirurgicală iminentă dacă numarul trombocitelor < 50×109/l

3. Hemoragie sau intervenţie chirurgicală cu implicare SNC dacă numarul de trombocite < 100×109/l

Indicaţiile de transfuzie de concentat trombocitar 
pentru pacienţii cu vîrsta peste 12 luni

1. Profilaxie (pacienţi fără hemoragie, nu sunt programaţi pentru intervenţie chirurgicală)

a. Nr. de trombocite < 10×109/l la pacienţi cu defecte în producerea trombocitelor

2. Pentru hemoragii microvasculare difuze sau procedură invazivă iminentă

b. Nr. de trombocite < 50×109/l sau numarul nu este disponibil;

c. Nr. de trombocite < 50×109/l sau numarul nu este disponibil în perioada dată sau ulterior:

ii. Bypass-ului cardio-pulmonar;

iii. ECMO;

iv. Hemoragie/intervenţie chirurgicală cu implicare SNC.

3. Pacienţi cu sîngerare/hemoragie microvasculară diseminată şi defect calitativ al tromboci-
telor (condiţii congenitale sau dobîndite), indiferent de numărul de plachete

Dozarea concentratului trombocitar:

•	 Pentru Copii: 5-10 mL trombocite/kg masa corpului
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– < 15 kg – 1 unitate 30-50 ml (60 × 109/l)

– 15-30 kg – 2 unităţi 60-100 ml (120 × 109/l)

– 30 kg – 4 unităţi 120-400 ml (240 × 109/l)

Transfuziile de PPC

1. Indicaţii Clinice:

•	 Coagulopatie generalizată cu sîngerări active (sau peri-operaţional);

•	 Reversarea urgentă a efectului anticoagulantelor; (ex. warfarin, coumadin);

•	 Plasmafereză pentru TTP, HUS, HELLP.

Contraindicaţii: Nu trebuie folosită pentru:

– Pentru a mări (Mărimea) volumul(ui) circulator al sîngelui;

– Drept sursă nutriţională;

– Pentru a substitui (substituirea) concentraţia factorului care nu este (deja) dis-
ponibil), (ex. dacă pacientul care sîngerează are hemifilia A şi concentratul de 
factorul VIII este disponibil, se va folosi mai întîi acest concentrat).

2. Criteriile de Transfuzie: Trebuie să fie ABO- compatibilă cu pacientul (cu foarte rare excepţii).

3. Dozarea: Determinată de situaţia clinică şi masa corpului; în general, 15 mL/kg pentru în-
cărcare şi 10 mL/kg pentru menţinerea hemostazei.

4. Plasma se transfuzează în jet.

Transfuziile de Crioprecipitat

1. Indicaţii Clinice

•	 Corectarea deficienţei factorului VIII (Hemofilia A) în lipsa concentratului acestui factor;

•	  Deficienţa factorului XIII (deşi de obicei în acest scop este folosită PPC);

•	 Hipofibrinogenemia (ex. în CID cînd concentraţia fibrinogenului este < 800-1000mg/l);

•	 Maladia Willebrand (în lipsa unui anumit concentrat de factor sau a DDAVP);

•	 Sursă a cleiului fibrinic.

2. Criteriile de Transfuzie: ABO nu este de obicei important; 

3. Dozare: doza se calculează în unităţi internaţionale şi este în funcţie de gravitatea procesu-
lui şi manifestărilor clinice.

Metodica transfuziei în pediatrie

Toate componentele sanguine labile trebuie transfuzate folosind utilaje speciale pentru hemo-
transfuzie cu filtre de 120-200μ şi vor fi strict exploatate conform instrucţiunilor obligatorii 
prezentate din partea producătorului.

•	 Efectuarea testelor ABo a pacientului şi testelor de compatibilitate ABO/RhD între pacient 
şi componentul sanguin (atunci cînd se transfuzează eritrocite).
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•	 Se vor folosi de preferinţă pungi mici pediatrice.

•	 Se va verifica strict volumul şi viteza infuziei pentru a evita pericolul supraîncărcării 
circulatorii.

•	 Începeţi transfuzia încet, 2 ml/minut, apoi măriţi viteza pînă la rata (timpul recomandat):

a. Aproximativ 1-2 ore pentru concentratul eritrocitar;

b. Trombocite şi plasmă, aprox. 30-60 minute la o unitate;

c. 4 ore maximum timp pentru transfuzie.

•	 La nou-născuţi cînd se transfuzează unui pacient cu masa corpului > 20 kg/24 ore, 
concentratul eritrocitar trebuie să fie recoltat < 5-7 zile, (vîrsta/durata de păstrare a 
concentratului este importantă în transfuzii mai mici) (< 20 ml/kg/24 ore);

•	 În caz de şoc hemoragic rata transfuziei va fi determinată de către medicul curant;

•	 Dacă există edem pulmonar  sau insuficienţă cardiacă, se va indica i/v furosemid 0,5 mg/kg 
repetat pînă la doza maximă de 20 mg/kg;

•	 Pacientul transfuzat se va monitoriza atent pentru a se observa următoarele:

– Temperatura;

– Frecvenţa respiraţiei şi a pulsului;

– Tensiunea arterială;

– Potenţialele reacţii cutanate transfuzionale;

– Simptoame sau semne de şoc;

– Semne de hemoliză (ex., urina de culoare roşie);

– Hemoragii din locurile puncţiilor (ex. CID).

•	 La 1-4 ore după finisarea transfuziei se va verifica concentraţia Hb şi Ht, (la transfuziile 
de concentrat de eritrocite),  numărul de trombocite (la transfuziile de trombocite), 
parametrii de coagulare (la transfuziile de plasmă sau crioprecipitat).

•	 Dacă se vor constata nivele necorespunzătoare de Hb şi/sau Ht, se va transfuza repetat 
5-10 ml/kg masă eritrocitară din acelaşi pachet (acelaşi donator).

•	 Ulterior se va efectua tratamentul anemiei pentru asigurarea stabilităţii hematologice şi clinice.
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XII. Interacţiunea dintre serviciul de sînge şi serviciile clinice

Prezentul capitol are ca obiect definirea unui ansamblu de linii directoare şi de principii legate 
de utilizarea şi asigurarea calităţii produselor sanguine, necesare serviciilor clinice la aplica-
rea în tratamente a hemotransfuziilor.

Aceste linii directoare şi descrierea diferitor produse sanguine interesează în mod egal atît 
cabinetele de transfuzie a sîngelui din spitale, cît si clinicienii utilizatori ai acestor produse 
terapeutice. 

Produsele sanguine pentru utilizare terapeutică (PST)  sunt de origine umană. Ele sunt prepa-
rate din sângele uman, recoltat aseptic, prin flebotomie de la donatori a căror aptitudine pen-
tru donare este constatată printr-un act medical. PST sunt fie celulare, care conţin elementele 
figurate ale sângelui, fie plasmatice, care exclud în mare parte prezenţa celulelor sanguine. Ele 
sunt sterile, apirogene, netoxice, nu sunt purtătoare de agenţi patogeni cunoscuţi transmisibili 
prin sânge şi nu conţin substanţe bacteriostatice sau bactericide.  În funcţie de calităţile con-
ţinătorului, de temperatura de conservare şi de tipul de soluţie anticoagulantă şi conservantâ, 
recipientele determină o durată maxima de validitate pentru produsul conţinut. Fiecare recipi-
ent prezintă, solidarizat fizic, eşantioanele pilot reprezentative pentru produsul conţinut, pen-
tru efectuarea controlului imunohematologic pretransfuzional şi a altor controale necesare.

Cerinţele către informaţiile necesare pentru fiecare unitate de produs

Fiecare PST validat prezintă o etichetare, aderentă la eticheta de fond a recipientului, care 
comportă cel puţin următoarele informaţii:

1. Numele, adresa, nr. de telefon al Centrului de Transfuzie a Sîngelui producător;

2. Nr. de identificare al donării;

3. Tipul produsului şi condiţiile de conservare;

4. Grupul sanguin în sistemele ABO, Rhesus şi Kell. Termenul Rh (negativ) este rezervat unui 
produs celular, pentru care lipsesc simultan antigenele D, C si E,  în caz contrar, produsul 
este etichetat Rh pozitiv;

5. Menţiunea „VALIDAT”, care atestă validarea finală a produsului;

6. Data recoltării sângelui (ziua/luna/anul);

7. Data expirării validităţii produsului (ziua/luna/anul).

Pe lîngă aceste date generale, etichetarea finală comportă, dacă este cazul, menţiuni particula-
re fiecărui tip de produs pentru care au fost aplicate transformări sau calificative.

Etichetarea aplicată în cadrul Centrului de Transfuzie a Sângelui nu acoperă menţiunile ge-
nerale de pe eticheta de fond a recipientului, indispensabile pentru utilizarea terapeutică a 
produsului sanguin: 

8. Destinaţia recipientului, cu specificare pentru uz uman;

9. Compoziţia soluţiei anticoagulante şi de conservare;

10. Numele si adresa producătorului recipientului de colectă;
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11. Referinţa tipului de recipient şi număr de lot;

12. Menţiunile pentru modul de utilizare al recipientului.

Etichetarea aplicată în cadrul Centrului de Transfuzie a Sângelui, precum şi menţiunile de pe 
eticheta de fond a recipientului indispensabile pentru utilizarea  PST, vor fi în limba de stat a 
ţării utilizatorului.

Procesul de organizare a asistenţei hemotransfuzionale în instituţia medico - sanitară

Decizia de a recurge la  terapia hemotransfuzională, se ia  de către medic doar în cazurile când 
investigaţiile clinice şi de laborator arată că este necesară hemotransfuzia, nu este disponibil 
nici un alt tratament adecvat şi beneficiile pacientului de pe urma hemotransfuziei depăşesc 
riscurile. Clinicianul trebuie să fie conştient de riscurile de transmitere a infecţiilor transmisi-
bile prin transfuzii (ITT) şi reacţiile adverse care pot parveni după hemotrasfuzie. Atît clinici-
anul, cît şi pacientul în cazul interconexiunii clinice se consideră consumatori. 

Pacientul trebuie să deţină informaţia despre avantajele/dezavantajele, alternativele transfu-
ziei, riscurile contactării ITT versus riscul de a nu transfuza şi relevanţa consimţământului 
propriu-zis. 

La etapa de stocare, testare pretransfuzională şi aplicare a tratamentului hemotransfuzional, 
instituţiile medico-sanitare urmează să organizeze  serviciul hemotransfuzional, în sarcina 
căruia vor fi realizarea obiectivelor menţionate. Etapele organizării eficiente a procesului de 
acordare a asistenţei hemotransfuzionale sunt următoarele:

1.  Determinarea tipului şi necesarului de produs sanguin, şi timpul efectuării hemo-
transfuziei

În scopul organizării mai eficiente a asistenţei medicale, cele mai importante momente merită a 
fi repetate, pentru a fi aplicate cu precizie în practică de către medici şi asistente medicale.

Pentru luarea unei decizii corecte şi în timp rapid vă propunem pentru determinarea tipului şi 
necesarului de produs sanguin, timpul ales potrivit situaţiei clinice.

2.  Informarea pacientuli-recipient şi∕sau rudelor acestuia despre posibila hemotrans-
fuzie cu documentarea în fişa de observaţie a consimţămîntului acestuia

Medicul trebuie să explice pacientului  necesitatea administrării componentulor şi să-l infor-
meze despre componentele respective şi să se asigure că pacientul înţelege explicaţiile lui. 
În situaţii de urgenţă, bolnavului trebuie să i se ofere posibilitatea să pună întrebări. În toa-
te cazurile decizia pacientului trebuie să fie documentată şi de preferinţă semnată personal. 
Dacă pacientul este incapabil să ia decizii adecvate, se cere acordul membrului de familie care 
poate să fie responsabil. În lipsa membrilor familiei sau dacă urgenţa situaţiei nu oferă timp 
pentru primirea acordului, se ia decizia de administrare a componentului cu argumentarea 
indicaţiilor vitale numai după hotărârea comitetului responsabil de hemotransfuzii sau nu mai 
puţin de 3 medici care vor face înscrierea  respectivă în dosarul bolnavului. În cazul refuzului 
categoric al pacientului de a i se transfuza componentele sanguine, fiind capabil de a lua de-
cizii adecvate, sau a membrului de familie, responsabilitatea juridică pentru alegerea făcută o 
poartă însuşi pacientul sau membrul familiei.

3.  Documentarea indicaţiilor către hemotransfuzie în fişa medicală a pacientului-recipient
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4. Colectarea probei sanguine de la pacientul-recipient, necesară pentru selectarea 
produsului sanguin compatibil

Eşanţioanele destinate testelor de grupaj sanguin şi de compatibilitate trebuie să fie identifi-
cate într-un mod sigur şi precis. Se recomandă următoarele reguli:

•	 Înaintea prelevării, trebuie să verificăm că elementele de identificare a pacientului figu-
rează pe eticheta eprubetei: numele, prenumele , data naşterii şi numărul de cod sunt obli-
gatoriu de consemnat. Numărul de cod se va aplica pe brăţara ataşată la mîna pacientului, 
eprubetă, fişa medicală a pacientului, formularul „Cerere de produse sanguine” şi va însoţi 
acesta în unitatea serviciului hemotransfuzional, care ulterior va însoţi fiecare unitate de 
produs sanguin compatibil şi destinat  pentru transfuzie pacientului. 

•	 La nou-născuţi, sexul şi numărul de identificare de pe banda fixată la mînă sunt, de aseme-
nea, obligatorii de trecut. 

•	 La pacienţii cu identitate necunoscută se poate utiliza o serie  unică de numere pe o brăţară 
ataşată la articulaţia pumnului pacientului, după reguli bine determinate.

•	 În momentul prelevării, trebuie verificate inscripţiile de pe etichetă, fie cerînd pacientului să-şi 
decline numele şi data naşterii, fie citind aceste indicaţii sau alte date de pe brăţara ataşată  cu 
grijă la mîna pacientului. Acest control este obligatoriu, chiar dacă pacientul este cunoscut de  
către persoana care prelevează probele şi care trebuie să semneze documentul ce însoţeşte   
prelevarea, pentru a certifica faptul că a făcut verificarea. 

5.  Completarea corectă a  formularului Cerere de Produse Sanguine (anexa nr.4). în caz 
de necesitate urgentă prin comunicare telefonică a informa banca de sânge (Centrul, 
secţia sau cabinetul de transfuzie a sângelui)

6.  Transmiterea în banca de sânge (Centrul, secţia sau cabinetul de transfuzie a sân-
gelui) a formularului Cerere de Produse Sanguine şi a probei sanguine  recoltată de la 
pacientul – recipient

7.  Determinarea aprtenenţei de grup sanguin a pacientului prin cercetarea sângelui 
recoltat de la acesta la prezenţa antigenelor eritrociatre şi anticopilor antieritrocitari 
în corespundere cu Algoritmul de cercetare izoserologică a sângelui potenţialilor reci-
pienţi de componente sanguine (vezi anexa nr.8)

Înainte de transfuzie se va efectua determinarea grupului sanguin ABO, Rh (D) şi Kell, dacă   
este necesar, şi a altor antigene, cu excepţia situaţiilor de urgenţă, cînd orice   întîrziere poate 
avea consecinţe fatale, iar determinarea grupului sanguin poate fi efectuată în paralel cu trans-
fuzia componentelor sanguine. Se  recomandă, de asemenea, ca împreună cu determinarea 
grupului sanguin să se efectueze screening-ul la anticorpi în scop de detectare a anticorpilor 
antieritrocitari iregulaţi.

În mod normal procedura ar trebui să fie efectuată în timp util înainte de o transfuzie prevăzu-
tă, de exemplu pentru o intervenţie chirurgicală programată. 

Serviciul hemotransfuzional trebuie să dispună de o procedura fiabilă şi validată pentru de-
terminarea grupului sanguin, care să includă dubla verificare a datelor la momentul eliberării  
certificatului cu grupul sanguin şi alte  rezultate serologice, pentru a fi incluse în fişa medicală 
a pacientului.



Interacţiunea dintre serviciul de sînge şi serviciile clinice

112

8.  efectuarea probelor la compatibilitate inainte de realizarea hemotransfuziei în co-
respundere cu Algoritmul de efectaure a probelor la compatibilitatea  izoserologică  a  
sângelui  recipientului şi a componentului sanguin (vezi anexa nr.9)

Baza compatibilităţii este determinarea corectă a grupelor sanguine ABO şi Rhezus (D) la do-
nator şi recipient (primitor). Testele de compatibilitate directă între hematiile donatorului şi  
serul primitorului vor fi efectuate în toate cazurile de transfuzii de componente ce conţin mai 
mult de 2 ml de eritrocite.

În caz de transfuzii la copii cu vîrsta pînă la 4 luni de viaţă, se efectuează adăugător testa-
rea compatibilităţii între eritrocitele donatorului şi serul mamei. În astfel de cazuri, testele de 
compatibilitate pot fi de asemenea efectuate pe baza serului mamei (pentru a reduce pierde-
rile de sânge la copil).

În mod ideal, testarea la compatibilitate trebuie să se efectueze pe probe repetate, altele decât 
cele utilizate pentru determinarea iniţială a grupului sanguin, dar în orice caz să se  efectueze 
pe o probă, prelevată cu maxim 24 ore înainte de data transfuziei  programate pentru pacienţii 
care au fost anterior transfuzaţi sau pentru femeile garvide în timpul ultimelor trei luni. 

Testarea la compatibilitate dintre eritrocitele donatorului şi serul recipientului trebuie să se efectu-
eze în toate cazurile cu prezenţă de anticorpi antieritrocitari iregulari la pacienţii care pot dezvolta 
hemoliză. Aceasta se recomandă drept procedură de rutină, chiar dacă nu s-a decelat nici un anti-
corp în timpul testării de rutină la anticorpi, dar aceştea pot fi omişi de alte măsuri (ex. determi-
narea tipului şi screening, vedeţi mai jos) luate pentru a garanta securitatea transfuziei. Testarea 
la compatibilitate trebuie de asemenea să includă o  tehnică suficient de sigură şi validată pentru 
a garanta detectarea anticorpilor antieritrocitari iregulari, cum ar fi testul antiglobulinic indirect. 

etapele adiţionale ale procedurii de testare a compatibilităţii includ:

•	 Procedură de verificare fiabilă şi validată, de preferinţă computerizată, la momentul distri-
buirii unităţii de sânge;

•	 Celule-test, care cuprind toţi antigenii simnificativi (ex. D, C, c, E, e, Jka, Jkb, K, k, Fya, Fyb, M, 
N, S, s, Lea şi Leb),  de preferinţă homozigoţi, corespunzători marii  majorităţi a anticorpilor 
clinic importanţi;

•	 Tehnici suficient de sensibile pentru detectarea anticorpilor antieritrocitari;

•	 Înregistrările testelor efectuate de laborator şi a utilizării unităţilor respective (inclusiv 
identificarea pacientului).

•	 O probă de ser a pacientului, utilizată pentru determinarea compatibilităţii încrucişate sau 
pentru screening-ul la anticorpi, trebuie să fie reţinută în stare congelată pentru o perioadă 
de cel puţin 30 zile.

9.  eliberarea unităţilor sanguine compatibile în subdiviziunile clinice ∕instituţiile me-
dico-sanitare cu completarea Formularului pentru hemotransfuzie  (vezi anexa nr.6)

10.  Stocarea şi păstrarea produselor sanguine în perioada pretransfuzională la necesitate

Înainte de transfuzie, calitatea şi securitatea componentelor sanguine trebuie să fie întreţinută 
de asemenea în clinici prin manipularea şi păstrarea în conformitate cu recomandările insti-
tuţiei serviciului de sânge. 
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11. Pregătirea pacientului pentru hemotransfuzie

Medicul va explica pacientului cum i se va administra componentul, cît va dura procedura, 
efectele posibile, care simptome trebuie să le comunice şi că fincţiile vitale vor fi monitorizate 
pe parcursul infuziei. Pînă la sosirea componentelor la patul pacientului, clinicianul/medicul 
asigură accesul la vene. Dacă sa va utiliza o linie prestabilită de infuzie, este necesar de verifi-
cat semnele de infiltrare, inflamare sau infectare preexistentă. De asemenea, medicul trebuie 
să confirme compatibilitatea soluţiilor infuzabile cu produsele sanguine (soluţia fiziologică 
izotonică poate fi oricând transfuzată odată cu componentele sanguine; totuşi majoritatea 
medicamentelor intravenoase nu sunt acceptabile, cu excepţia cazurilor când acestea au fost 
aprobate de către producător sau de politicile interne ale spitalului dat). 

12. Verificarea finală a identităţii pacientului şi recipientului (vas de ambalare a produ-
sului sanguin), a produsului şi a documemntelor la patul pacientului

Persoana, care administrează componentele sanguine pacientului, este responsabilă de identi-
ficarea corectă a pacientului, de supravegherea clinică adecvată şi de alte măsuri de securitate 
în timpul întregului proces de transfuzie.

Utilajul pentru transfuzii

Dacă în procesul transfuziei se utilizează utilaj special, se controlează funcţionalitatea lui con-
form instrucţiunilor producătorului.

Alegerea acelor şi cateterelor depinde de starea venelor pacientului, durata şi volumul terapiei 
intravenoase. Pentru transfuzii scurte se folosesc venele periferice, utilizînd ace de oţel sau 
catetere de plastic sterile. Pentru transfuzii mai îndelungate şi voluminoase se recurge la cate-
tirizarea venei centrale, recomandîndu-se în acest caz utilizarea cateterelor multicanale, care 
asigură infuzia diferitor soluţii fară amestecarea lor în sistemul infuzional.

Mărimea acului trebuie să asigure viteza necesară a torentului solutiei. Acele cu mărimea dia-
metrului de 18 asigură o viteză suficientă pentru elementele celulare. Mărimea diametrului de 
23 se utilizează în practica pediatrică şi la adulţii cu venele înguste.

Presiunea înaltă a torentului în acele cu marime mică (diametrul de 23) poate altera eritroci-
tele, dacă componentul nu este suficient diluat.

Sistemele pentru transfuzia componentelor sanguine

Toate componentele sanguine se infuzează prin filtre (mărimea porelor este de aproximativ 170-
260 microni) montate în sisteme standarde penru reţinerea chiagurilor şi particulelor în timpul 
infuziilor.  În conformitate cu instrucţiunea, sistemul se umple cu componentul sanguin sau cu 
lichidul compatibil cu sângele (spre exemplu soluţie NaCl 0,9%). Pentru a crea o viteză optimală 
a torentului  filtrul trebuie să fie total umed şi picurătoarea umplută nu mai mult de jumătate. 
Pentru excluderea infectării bacteriene trebuie evitată utilizarea multiplă a unei sisteme pentru 
infuzia a mai mult de 2-4 doze de produs sanguin şi pe o durată mai lungă de 4 ore.

Pentru infuzii rapide se utilizează sisteme cu randament înalt (prefiltru de 300 microni, supra-
faţă mare a filrtului standard, tuburi cu diametru mare sau pompe manuale inserate).

Manipularea produselor sanguine congelate

Produsele sanguine congelate trebuie manipulate cu mare precauţie, căci recipientele sunt fra-
gile şi se pot uşor  sparge la o temperatură joasă. După decongelarea  plasmei congelate trebu-
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ie   examinat  conţinutul. Trebuie verificată integritatea recipientei şi dacă  s-au   dizolvat   toate    
crioprecipitatele. Recipientele care curg vor fi îndepărtate şi excluse de la utilizare. Prepara-
tele decongelate trebuie să fie transfuzate cât mai repede posibil şi nu trebuiesc recongelate.

13. efectuarea probei biologice

Medicul efectuează împreună cu asistenta medicală proba biologică şi înregistrează (sub sem-
nătura a doua a asistentei medicale) în protocolul de transfuzie rezultatele acesteia. 

14. Transfuzia produsului sanguin  compatibil şi supravegherea în timpul acesteia

Supravegherea pacientului transfuzat este de o importanţă crucială. Măsurarea semnelor vi-
tale, cum ar fi tensiunea arterială, pulsul şi temperatura trebuie să fie efectuat înainte de a 
începe transfuzia şi, în mod ideal, la anumite intervale în timpul şi după transfuzie. În timpul 
transfuziei medicul este obligat:

•	 Să indice clar în fişa pacientului timpul de începere, întrerupere şi terminare a transfuziei, 
de rând cu semnele vitale sau oricare simptome suspectate drept reacţie la transfuzie. Obli-
gator se vor completa cerinţele Formularului  pentru hemotransfuzie;

•	 Să supravegheze atent  pacientul în  primele 15 minute de la debutul  transfuziei (20-25 ml), 
cînd şansa de a detecta şi a elimina reacţiile serioase la transfuzii este mai mare;

•	 Să supravegheze  pacientul periodic pe parcurs. Timpul maximal de transfuzie nu trebuie 
să depăşească 4 ore;

•	 În caz de o reacţie imediată la transfuzie, containerele transfuzate nu sunt distruse/elimi-
nate, ci trebuie să fie trimise la bănca spitalicească de sânge împreună cu raportul despre 
reacţia la transfuzie pentru  investigaţii ulterioare;

•	 În timpul efectuării transfuziei, medicul responsabil de efectuarea transfuziei nu va efectua 
alte manipulaţii. 

15. Supravegherea după finisarea hemotransfuziei

După încheierea transfuziei medicul întreprinde următoarele acţiuni:

•	 Indică în Formularul pentru hemotransfuzie timpul şi volumul componentului transfuzat, 
date despre starea bolnavului;

•	 Monitorizează periodic sub supraveghere pacientul timp de 4 ore de la terminarea transfuziei;

•	 Confirmă în 72 ore din momentul încheierii transfuziei faptul efectuării transfuziei prin re-
turnarea copiei Formularului  pentru transfuzie înapoi în banca spitalicească de sânge;

•	 Amplasează unitatea (recipientului) cu rest de mediu transfuzional (pînă la 15 ml) în frigi-
der  (T +4+6 °C) pentru 48 ore din momentul finisării transfuziei. 

Orice   transfuzie  de   produse   sanguine   este   un  proces biologic  separat. 

Medicului   responsabil  îi   revine  datoria  de   a nota în protocolul de transfuzie  şi  de  a 
semnala conducerii instituţiei şi Comitetului transfuzional orice reactie observată în timpul 
sau după transfuzie. 

Complicaţiile transfuziei includ reacţiile adverse şi chiar absenţa răspunsului terapeutic scontat.

Deoarece fiecare transfuzie de componente sanguine este un episod biologic separat, medicul 
prezent la transfuzie poartă responsabilitatea de a nota şi de a semnala orice  reacţie observată.
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Toate complicaţiile grave şi reacţiile uşoare trebuie să fie investigate în conformitate cu ho-
tărârea medicului  responsabil. Atunci cînd apare o complicaţie gravă după o transfuzie de 
produse sanguine eritrocitare şi pacientul prezintă frison, febră, dificultări de respiraţie, şoc 
sau hipotensiune şi/sau dureri   lombare trebuie investigate următoarele:

•	 Se verifică toate datele de identificare a pacientului, recipientului şi produsului sanguin.

•	 Se verifică dacă  grupul sanguin ABO, Rh(D) şi Kell, indicat pe eticheta unităţii de produs 
sanguin,  este compatibil cu grupul sanguin din Formularului pentru hemotransfuzie a pacien-
tului. Dacă se constată prezenţa de anticorpi iregulari ce nu aparţin sistemelor de grup sangu-
in,  se verifică  dacă s-a utilizat un tip de produs sanguin compatibil cu sângele pacientului.

•	 Proba de sânge, prelevată înainte de transfuzie (pot fi disponibile la serviciul hemotransfu-
zional   care a  efectuat testarea la compatibilitate), o probă de sânge, prelevată după  transfu-
zie, unitatea cu rărmăşiţele de produs sanguin păstrate şi eprubeta-pilot trebuie trimise pen-
tru investigare. Se recomandă ca investigarea să includă efectuarea  unui frotiu direct (pentru 
determinarea culturii bacteriene) şi a unei însămânţări bacteriene a conţinutului unităţii de 
produs sanguin, o  investigare serologică a incompatibilităţii grupului sanguin şi inspecţia uni-
tăţii de produs sanguin pentru evidenţierea oricăror deteriorări.

În caz de reacţii de transfuzie febrile nehemolitice repetate, se recomandă utilizarea pentru trans-
fuziile ulterioare a produselor sanguine sărăcite în leuocite sau cu stratul leucoplachetar înlăturat.

Pot surveni complicaţii pe termen lung. Acestea includ, în special, aloimunizarea  şi    transmi-
terea de boli hemotransmisibile. Deoarece această lucrare nu abordează acest aspect, cititori-
lor li se recomandă să consulte  publicaţiile corespunzătoare.

Trebuie să existe o cooperare dintre medici transfuziologi şi cabinetele/secţiile de transfuzie 
a sîngelui pentru a  facilita investigarea unei eventuale reacţii sau complicaţii după transfuzie.

Comitetele spitaliceşti pentru transfuzie

Crearea în instituţiile medico - sanitare a comitetelor pentru transfuzie este o practică de încurajat.

Un comitet spitalicesc pentru transfuzie trebuie să includă reprezentanţi ai serviciului hemo-
transfuzional şi ai principalelor departamente clinice, care au o activitate transfuzională sem-
nificativă. Se recomandă ca aceşti medici, asistente medicale, laboranţi şi personal administra-
tiv să fie reprezentativi.

Principalele scopuri ale unui comitet spitalicesc pentru transfuzie sunt:

•	 De a defini politicile de transfuzie a sângelui, adaptate la activităţile clinice locale;

•	 De a efectua regulat evaluarea practicilor de transfuzie a produselor sanguine;

•	 De a analiza orice episoade nedorite, datorate transfuziei de produse sanguine;

•	 De a întreprinde orice măsuri corective, dacă este necesar;

•	 De a asigura ca întreg personalul implicat în practicile de transfuzie să treacă o instruire 
adecvată.

În mod similar, sistemele de audit al utilizării clinice a componentelor vor spori în continuare 
eficacitatea practicilor de transfuzie. 
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Una din măsuri menite să asigure atingerea acestor obiective este practica/asigurarea hemo-
vigilenţei. Această noţiune este definită ca totalitatea procedurilor organizate pentru detec-
tarea şi investigarea episoadelor adverse grave sau ale reacţiilor neaşteptate la donatori sau 
recipienţi, şi supraveghere epidemiologică a donatorilor.

Scopul final al hemovigilenţei este de a preveni recurenţa episoadelor şi reacţiilor adverse. Pen-
tru a realiza aceasta, rezultatele analizării datelor trebuiesc periodic anunţate celor care au fur-
nizat aceste date şi, de asemenea, comunicate autorităţilor competente, indicând, ori de câte ori 
este posibil, orice măsuri profilactice sau corective, care ar putea fi întreprinse. Hemovigilenţa 
trebuie, de asemenea, să includă un sistem de alertare/prevenire precoce. Informaţia, oferită de 
hemovigilenţă, poate contribui la sporirea siguranţei de colectare şi transfuzie a sângelui prin:

– Oferirea unei surse credibile de informaţie pentru comunitarea medicală despre episoade-
le şi reacţiile adverse, asociate cu colectarea şi transfuzia de produse sanguine;

– Indicarea măsurilor corective, care ar putea fi întreprinse pentru a preveni recurenţa unor 
incidente sau disfuncţionări legate de procesul de transfuzie;

– Atenţionarea spitalelor şi instituţiilor serviciului de sânge despre episoadele şi reacţiile 
adverse, care ar putea să afecteze mai multe persoane, şi nu doar un singur recipient, inclu-
siv: cele legate de transmiterea bolilor infecţioase şi cele legate de pungile pentru sânge sau 
soluţiile neadecvate folosite la prelucrarea sângelui. 

Înregistrarea şi analizarea episoadelor şi reacţiilor adverse asociate cu transfuzia necesi-
tă o cooperare strînsă dintre departamentul clinic, în care s-a efectuat transfuzia, cabinetul 
de transfuzie a sîngelui (banca spitalicească de sânge), care a eliberat componentul sanguin 
transfuzat şi instituţia serviciului de sânge, care a prelevat şi distribuit unitatea de produs 
sanguin, dacă aceasta este alta decît  cabinetul de transfuzie a sîngelui. Această cooperare este 
foarte importantă pentru asigurarea unei investigări complete a oricărui episod sau reacţie 
adversă, inclusiv a erorilor de transfuzie, care nu au avut urmări. În instituţia serviciului de 
sânge şi/sau în cabinetul/secţia de transfuzie a sîngelui, medicul implicat poate fi şi persoana 
responsabilă pentru administrarea componentului sanguin sau aceasta poate fi un medic, care 
asigură în mod specific hemovigilenţa. Similar, în departamentele clinice, persoana implicată 
poate fi  medicul care curează pacientul sau alt medic, care asigură în mod specific hemovigi-
lenţa.

Informaţia despre pacienţii transfuzaţi trebuie să fie gestionată conform cerinţelor de confiden-
ţialitate. Datele de identificare a pacienţilor trebuie să includă cel puţin data de naştere, sexul, 
şi numărul unic de identificare a acestui caz. Semnele clinice observate trebuiesc documentate, 
într-un mod standardizat, fie specific pentru un episod sau reacţie adversă anume, fie în aceeaşi 
formă ca pentru orice efect neaşteptat. Trebuie indicată şi evoluţia clinică a unei reacţii adverse.

Investigaţiile hemovigilenţei oferă informaţie utilă despre morbiditatea donării şi transfuziei sân-
gelui şi poate servi ca un ghid a măsurilor de corecţie pentru a preveni recurenţa unor incidente 
similare.

Mai mult, hemovigilenţa, de rînd cu farmacovigilenţa şi vigilenţa ce ţine de dispozitivele me-
dicale, trebuie considerată parte componentă crucială a vigilenţei generale din domeniul de 
ocrotire a sănătăţii.
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