
 

UNIVERSITATEA DE ŞTIIN ŢE AGRICOLE ŞI 

MEDICIN Ă VETERINAR Ă DIN CLUJ-NAPOCA 

ȘCOALA DOCTORAL Ă  

FACULTATEA DE MEDICIN Ă VETERINAR Ă 

 
 

 
 

LUCIA ASZTALOS 
 
 
 
 
 

 
STUDII PRIVIND METODOLOGIA DE DIAGNOSTIC 
ŞI TRATAMENT ÎN ANXIETATEA DE SEPARARE  

LA CÂINE 
 

REZUMAT AL TEZEI DE DOCTORAT 
 
 
                                     
 
 
 

                                            CONDUCĂTOR ȘTIINȚIFIC 
                                           Prof. Univ. Dr. IONEL PAPUC 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CLUJ-NAPOCA 
2013



Studii privind metodologia de diagnostic şi tratament în anxietatea de separare la câine                         Lucia Asztalos                       
 

 2

CUPRINS 
 
INTRODUCERE .................................................................................................................................. 3 

SCOPUL LUCRĂRII ........................................................................................................................... 4 

OBIECTIVELE LUCRĂRII ȘI IPOTEZELE EXPERIMENTALE ................................................... 4 

METODE  DE LUCRU ....................................................................................................................... 5 

DESCRIEREA ȘI FORMAREA LOTURILOR .................................................................................. 5 

PROTOCOL DE LUCRU ................................................................................................................. 6 

Protocol de lucru în tratamentul anxietăţii de separea la câini prin modificări comportamentale ........... 7 

Protocol de lucru în tratamentul anxietăţii de separea la câine prin terapie medicamentoasă ................. 7 

REZULTATE ȘI DISCUȚII ................................................................................................................ 7 

Rezultatele statisticii descriptive .................................................................................................... 11 

Rezultatele statisticii inferențiale - Testul t-student pereche ......................................................... 12 

Testul ANOVA urmat de testul de comparatii multiple Tukey-Kremer .......................................... 13 

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI ............................................................................. 14 

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE ....................................................................................................... 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Studii privind metodologia de diagnostic şi tratament în anxietatea de separare la câine                         Lucia Asztalos                       
 

 3

STRUCTURA TEZEI 
 
 Teza de doctorat cu titlul „Studii privind metodologia de diagnostic şi tratament în 
anxietatea de separare la câine” este formată în conformitate cu prevederile legislației actuale fiind 
structurată pe două părți subîmpărțite în 9 capitole.  

Prima parte conține în mod sintetic date din literatura de specialitate cu privire la subiectul 
studiat, este extinsă pe 67 pagini și cuprinde 5 capitole.  

Primul capitol din această parte este dedicat descrierii comportamentului normal la câine, 
făcând referiri la bazele morfologice și neurofiziologice ale acestuia, precum și la aspectele generale 
ale comportamentului la specia caninină, atât în ceea ce privește comportamentul înnăscut, cât și 
comportamentul dobândit al acestora. În cel de-al doilea capitol al acestei părți este descris 
atașamentul la câine. În capitolul trei se găsesc sistematizate cele mai importante moduri de 
comunicare utilizate de specia canină, atât în relațiile interspecifice, cât și intraspecifice. Capitolul 
patru descrie principalele tulburări comportamentale care pot fi întâlnite la câini. În cadrul ultimului 
capitol al acestei părți sunt prezentate datele din literatura de specialitate cu privire la anxietatea de 
separare la câine. 

 Cea de-a doua parte a tezei de doctorat cuprinde cercetările proprii, este extinsă pe 141 de 
pagini și este sistematizată pe 4 capitole. Cele patru capitole se referă la scopul și obiectivele 
lucrării, materialele și metodele folosite pentru realizarea tezei, rezultatele obținute în urma 
cercetărilor și concluziile extrase din rezultatele obținute. La finalul celei de-a doua părți se 
regăsesc și recomandările făcute pe baza rezultatelor și a conluziilor, precum și direcțiile viitoare de 
cercetare în acest domeniu. 

Bibliografia cuprinde un număr de 150 de titluri din literatura internațională, dar și din țara 
noastră. 

În teză se regăsesc un număr de 66 de tabele, 68 de figuri și grafice, un chestionar de 
anamneză și 2 fișe de lucru. 
 

INTRODUCERE  

Odată cu domesticirea şi intervenţia omului în obţinerea de rase selecţionate pentru 
satisfacerea nevoilor proprii au apărut şi câini care dezvoltă afecţiune exagerată faţă de stăpân şi 
respectiv intoleranţa de a fi lăsaţi singuri. Dar tocmai această legătură dintre om şi câine este unul 
din motivele pincipale pentru care se cresc câini de companie, iar aşa cum spunea Bowlby (1972) 
„gradul de ataşare al unui individ faţă de altul, poate fi observat în reacţiile lor când sunt separaţi”. 
Se consideră că ataşarea este o componentă necesară supravieţuirii într-un grup social şi ajută la 
menţinerea grupului împreună (Voith şi Borchelt, 1996). 
 Numeroase studii au examinat ataşarea oamenilor de animale (Serpell, 1996; O’Farell, 1997; 
Triebebache şi col, 1998; Previde şi col, 2006), mai puţini au fost aceia care au studiat ataşarea 
animalului de stăpânul lor, iar când au apărut rezultatele unor asemenea cercetări acestea au fost 
destul de divergente.  

Atașamentul exagerat al câinelui față de stăpân și toate tulburările comportamentale ce 
derivă din absența stăpânului sunt cauzele principale ale întreruperii relației om-câine (Houpt și col, 
1996, Flannigan și Dodman, 2001), ale abadonului câinilor la adăposturi sau pe stradă, (Sherman, 
2008) sau chiar ale eutanasiei unor câini (Miller și col., 1996; Salman și Col., 2000, Serguson și 
col., 2005).  

Cu toate că anxietatea de separare este una dintre cele mai frecvente tulburări de 
comportament întâlnite la aproximativ 14% din câini (Rice, 2001) și este situată pe locul 2 în 
clasamentul tulburărilor de comportament la câine, după agresiune, (Landesberg, 2003, Takeuchi, 
2000, Bamberger și col., 2006) în țara noastră nu există cercetări specifice privind diagnosticarea și 
tratarea acestui sindrom, ci doar descrieri generale în cadrul altor studii legate de comportamentul 
canin. 
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SCOPUL LUCRĂRII 

 
Etiologia extrem de diversă, manifestările clinice variate şi modalităţile de prevenţie şi 

intervenţie diferite au constituit argumentul major în alegerea temei şi în stabilirea scopului lucrării.  
Prin studiul iniţiat de noi ne-am propus în primul rând, să identificăm şi să interpretăm 

perioadele critice ale atașamentului, ale socializării primare şi secundare la câine, să descifrăm şi să 
interpretăm modalităţile de comunicare intra şi interspecifică la specia canină; şi în al doilea rând, 
să stabilim un protocol de diagnosticare cert al anxietăţii de separare. 

Totodată ne-am propus ca pe baza descifrării comportamentului extrem de complex al 
câinelui şi a diagnosticării sindromului de anxietate să elaborăm un plan de prevenţie şi intervenţie, 
comportamentală şi medicamentoasă care să ducă la cele mai bune rezultate. 

De asemenea lucrarea îşi propune să investigheze existenţa unei posibile relaţii dintre 
anxietatea de separare şi incidenţa altor îmbolnăviri.  

Este important de menţionat că terapia acestei afecţiuni este una complexă şi presupune 
utilizarea unor metode de selecţie adecvată, de prevenţie şi de intervenţie prin joc şi dresaj, şi, în 
final, intervenţie medicamentoasă la acei pacienţi la care celelalte metode nu au dat rezultate. 

 

OBIECTIVELE LUCR ĂRII ȘI IPOTEZELE EXPERIMENTALE 

 
Obiectiv specific 1 
În primul rând ne propunem să identificăm şi să caracterizăm comportamentul normal la 

câinii care vor constituii materialul biologic luat în studiu, pentru a evalua perioadele critice în 
dezvoltarea comportamentală: socializarea primară, socializarea secundară, ataşamentul. 

Ipoteza 1 
Cunoscându-se perioadele critice în dezvoltarea comportamentală a câinelui, aplicarea unor 

metode terapeutice comportamentale în anxietatea de separare va da cele mai bune rezultate la 
pacienţii supuşi acestui tip de intervenţie. 

Obiectiv specific 2 
Conceperea şi aplicarea unor chestionare proprietarilor, în vederea identificări unei 

manifestări clinice care să orienteze diagnosticul clinic către sindromul de anxietate de separare la 
câine.  

Ipoteza 2 
Pe baza anamnezei şi a datelor obţinute în urma aplicări chestionarului la proprietarii de 

câini se face o selecţie a pacienţilor, ceea ce ne va ajuta în organizarea loturilor de lucru. 
Obiectiv specific 3 
Aplicarea unei grile standardizate de evaluare a statusului emoţional şi cognitiv la câini 

pentru a cuantifica numeric  unele comportamente, pornind de la anumite elemente semiologice pe 
baza cărora manifestările clinice să fie înregistrate şi notate. Aceste note sunt cu atât mai mari cu cât 
simptomele definesc o anumită tulburare. 

Ipoteza 3 
Având datele înregistrate pe baza grilei de evaluare se poate alege modalitatea de terapie şi 

se poate urmări evoluţia pacientului şi eficacitatea tratamentului aplicat.  
Obiectiv specific 4 
Determinarea unor constituenţi hematologici, biochimici şi hormonali va permite 

cuantificarea gradului de anxietate şi efectele terapiei asupra anxietăţii de separare la câine. 
Ipoteza 4 
Diagnosticul sau prognosticul bolii nu se stabileşte pe baza grilei, ci în coroborare cu 

manifestările clinice şi modificările anumitor constituienţi biologici, fapt ce va permite organizarea 
protocolului terapeutic medicamentos. 
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METODE  DE LUCRU 

Ca metode de lucru au fost utilizate următoarele: consultaţia etologică, observaţii, descrieri, 
etograme, grila de evaluare a tulburărilor emoţionale şi cognitive la câine (Pageat, 1998), tehnici de 
modificare comportamentală, chestionare de anamneză pentru proprietari, foaia de observaţie 
clinică şi paraclinică, prelucrarea statistică a datelor, pentru a stabili relaţii logice între anumite 
categorii de fenomene, în special de ordin cauzal. Mai exact, s-a urmărit şi s-a interpretat 
comportamentul şi reacţiile câinilor în anumite situaţii şi, foarte important, în ce fel contribuie 
respectivul comportament la supravieţuirea individului şi perpetuarea speciei sale, cât face parte din 
normalitate şi de unde începe deviaţia comportamentală.  

 

DESCRIEREA ȘI FORMAREA LOTURILOR 

Pacienţii luaţi în studiu au fost în număr de 112 câini, de pe raza judeţului Cluj, din diferite 
pensiuni sau de la diferiţi proprietari. Loturile au fost mixte, masculi şi femele, de rasă şi vârstă 
diferite, fiind selectaţi pe baza chestionarelor de anamneză completate de proprietari şi de către 
îngrijitorii câinilor de la pensiuni, precum şi pe baza aplicării grilei standardizate de evaluare a 
tulburărilor emoţionale şi cognitive la câine (Pageat, 1998). Diagnosticul de anxietate de separare s-
a stabilit pe baza manifestărilor clinice identificate din chestionarele completate de proprietari, din 
cele sesizate de examinator în timpul consultaţiei etologice şi din scorul obţinut la evaluarea făcută 
pe baza grilei emoţionale şi cognitive, scor cuprins între 17 şi 35 de puncte. 
 Din totalul de 112 de câini luaţi în studiu: 

• 42  au fost diagnosticaţi cu anxietate de separare şi sănătoși din punct de vedere clinic; 
• 16 au fost diagnosticaţi cu anxietate de separare, dar prezentau şi alte boli somatice, ceea ce 

ne-a determinat să îi scoatem din studiu şi să amânăm tratarea lor ca pacienţi anxioși până la 
vindecarea celorlalte afecţiuni, ştiut fiind faptul că stresul are un impact deosebit asupra 
sănătaţii (Selye, 1968). Deoarece consecinţele pot apărea ca sechele ale reacţiilor de lungă 
durată, cronice (Elliot şi Scot, 1982; Băban, 1998), am recomandat stăpânilor ca terapia 
anxietăţii să se facă în paralel cu bolile somatice de care sufereau câinii; 

• 24 au fost diagnosticaţi cu diferite afecţiuni somatice, dar fără a prezenta nici o tulburare de 
comportament, fiind eliminaţi din studiul nostru; 

• 18 au prezentat alte tulburări de comportament, deşi din punct de vedere clinic erau sănătoși, 
dar nu au fost consideraţi utili pentru studiul nostru; 

• 12 cazuri nu au prezentat nicio tulburare comportamentală şi erau clinic sănătoși, stăpânii 
prezentând un exces de zel în completarea chestionarului. 

 

Clasificarea cazurilor

11%

21%

38%

14%

16%

Clinic sanatos si nicio deviatie comportamentala

Probleme de sanatate, nu prezinta deviatii
comportamentale
Sindromul anxietatii de separare, clinic sanatos

Sindromul anxietatii de separare si probleme de
sanatate
Alte tulburari comportamentale, stare de sanatate
buna  

Fig. 1 Clasificarea cazurilor luate în studiu 
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Astfel cei 42 de câini diagnosticaţi cu sindrom de anxietate de separare au fost luaţi în studiu 
şi s-au format cinci loturi de lucru care au fost trataţi prin tehnici terapeutice diferite. 

Lotul 1 – format din 12 pacienţi a căror proprietari s-au implicat activ în tratamentul 
câinilor, fiind supuşi doar tratamentului prin modificări comportamentale, unde un rol major îi 
revine terapiei de detaşare. 

Lotul 2 – format din 10 pacienţi trataţi cu Prozac conform indicaţiilor terapeutice. 
Lotul 3 – format din 10 pacienţi trataţi cu Reconcile conform indicaţiilor terapeutice. 
Lotul 4 – format din 5 pacienţi trataţi cu Prozac în combinaţie cu tehnici de modificare 

comportamentală. 
Lotul 5 – format din 5 pacienţi trataţi cu Reconcile în combinaţie cu tehnici de modificare 

comportamentală. 
 

 
Fig. 2 Clasificarea cazurilor luate în studiu 

 
 
 

PROTOCOL DE LUCRU 
 
Lotul 1 a fost tratat doar prin tehnici de modificare comportamentală, iar înainte de 

începerea tratamentului comportamental s-au verificat constantele fiziologice: temperatură, puls, 
respiraţie, la plecarea stăpânului şi după întoarcerea acestuia acasă, moment considerat foarte 
important în declanşarea simptomelor anxioase.  

În prima vizită la domiciliu pacientului s-au recoltat probe de sânge pentru determinarea 
unor indicatori biochimici, hematologici şi hormonali implicaţi în producerea anxietăţii de separare. 
Apoi s-a instituit programul de recuperare personalizat în funcţie de rezultatele obţinute din datele 
anamnetice, grila de evaluare a statusului emoţional şi cognitiv, foaia de observaţie clinică şi 
paraclinică şi observaţiile personale. 

După 4-6 săptămâni, timp în care s-a menţinut legătura cu stăpânul, iar acesta a completat 
fişele de lucru pentru a vedea dacă există ameliorări la nivel comportamental, s-a făcut cea de-a 
doua vizită la domiciliu, moment în care s-a recoltat din nou sânge pentru a monitoriza modificările 
induse de tratament şi s-au verificat constantele fiziologice, înainte de plecarea stăpânului şi la 
revenirea acestuia. 

Lotul  2 a fost supus terapiei medicamentoase utilizându-se produsul Prozac, de uz uman, 
având ca substanţă activă fluoxetina, în  doză de 2 mg/kc/zi. . 

Lotul 3 a fost supus terapiei medicamentoase utilizându-se produsul Reconcile, de uz 
veterinar, având aceiaşi substanţă activă fluoxetina, în  doză de 2 mg/kc/zi. 

Lotul  4 a fost supus terapiei medicamentoase, utilizându-se produsul Prozac în combinaţie 
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cu tehnici de modificare comportamentală. 
Lotul  5 a fost supus terapiei medicamentoase, utilizându-se produsul Reconcile în 

combinaţie cu tehnici de modificare comportamentală. 
 Înainte de începerea tratamentului s-au verificat constantele fiziologice şi s-au recoltat 

probe de sânge. Durata tratamentului medicamentos a fost variabilă între 3-6 săptămâni.  

Protocol de lucru în tratamentul anxietăţii de separea la câini prin modificări 
comportamentale 

Terapia modificărilor comportamentale la câinele cu anxietate de separare vizează 
următoarele aspecte: detașarea câinelui de stăpân, recompensarea comportamentului calm al 
câinelui, desensibilizarea câinelui la venirea şi la plecarea stăpânului şi dezvoltarea independenţei 
câinelui prin oferirea posibilităţii de a-și ocupa timpul pe perioada absenţei stăpânului. 

Protocol de lucru în tratamentul anxietăţii de separea la câine prin terapie 
medicamentoasă 

La câinii diagnosticaţi cu anxietate de separare şi supuși terapiei medicamentoase durata 
tratamentului a fost între 3-6 săptămâni. 

Protocolul de lucru a fost conform literaturii de specialitate, atât în ceea ce privește dozele 
de administrare, cât şi în ceea ce privește determinarea unor constituienţi biochimici relevanţi şi 
monitorizarea unor constante fiziologice. S-au utilizat ca produse medicamentoase Prozac tablete 
dizolvate în apă, administrare unică (ora 900), în  doză de 2 mg/kc/zi şi Reconcile, capsule pentru 
câini în doză de 2 mg/kc/zi. Pentru câinii cu o greutate între 4-8 kg, se administrează o capsulă de 8 
mg o singură doză pe zi, la ora 900; pentru câini cu o greutate între 8-16 kg se administrează o 
capsulă de 16 mg, o singură doză pe zi, la ora 900; pentru câini cu o greutate între 16-32 kg se 
administrează o capsulă de 32 mg o singură doză pe zi, la ora 900.  

Ambele medicamente au ca substanţă activă fluoxetina, având ca mod de acțiune inhibarea 
recaptării serotoninei, produsul Prozac este un medicament de uz uman, iar produsul Reconcile este 
un produs de uz veterinar. 
 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

 
Fiecărui pacient luat în studiu i s-a întocmit o foaie de observaţie clinică, unde au fost 

notate: starea de sănătate, stabilită pe baza examenului clinic; manifestările comportamentale; 
diagnosticul şi tratamentul instituit. 

Stabilirea  diagnosticului clinic de anxietate de separare la câine a avut la bază următoarele 
criterii specifice: persistenţa unei legături de ataşament primare evidenţiată prin nevoia de contact 
fizic cu stăpânul; comportamentul infantil manifestat prin chemări frecvente şi jocuri intempestive, 
retard sexual, micţiuni emoţionale, tentative de lins, gemete la contactele sociale; apariţia 
tulburărilor după pubertate; existenţa unui ritual la plecarea şi revenirea stăpânului; persistenţa 
anxietăţii sub una din formele sale de manifestare: a relaţiilor afectuoase, a comunicării sau a 
homeostaziei senzoriale. Manifestările clinice se declanșează, în mod evident, în legătură directă cu 
absenţa stăpânului; debutează imediat sau la scurt timp după plecarea acestuia; evoluează către un 
punct critic în care criza atinge o intensitate maximă. Horwitz (2008) consideră că după 30 de 
minute anxietatea se accentuează mai ales dacă în timpul în care câinele rămâne singur, se produc şi 
alte evenimente care îi inspiră frică, de exemplu, o furtună cu tunete.  

Rezultatele obţinute în urma cercetărilor au fost supuse calcului şi interpretării statistice pe 
baza căruia s-au enunţat concluziile şi a făcut posibilă propunerea unei modalităţi de management al 
anxietăţii de separare la câine. 

Design-ul experimental vizează efectele a cinci metode terapeutice şi anume: terapia 
comportamentală, terapie medicamentoasă cu Prozac şi Reconcile, terapie comportamentală 
combinată cu terapia medicamentoasă cu Prozac şi Reconcile. Alegerea acestui design experimental 
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a fost determinat pe de o parte de lipsa de implicare a anumitor proprietari în tratamentul anxietăţii 
de separare, iar pe de altă parte de faptul că unii pacienţi luaţi în studiu provin din canise. 

Pentru a putea cuantifica gradul de anxietate şi efectele terapiei asupra tulburării au fost luaţi 
în studiu următorii parametri: cortizolul seric, numărul total de hematii, numărul total de celule 
albe, magneziul seric, colesterolul total seric şi trigliceridele serice.  

 
Valorile cortizolului seric 
 

5,352

2,192

5,219

7,091

5,109

6,469
5,649

5,463

6,603
5,651

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 Lot 5

Valorile cortizolului seric la loturile studiate

Inainte de tratament Dupa tratament

 
Fig. 1 Variația valorilor medii ale cortizolului înainte și după aplicarea tratamentului la loturile luate în studiu 

 
Majoritatea cercetătorilor cu studii în domeniul anxietăţii de separare la câine consideră că 

această tulburare trebuie tratată doar prin mijloace de modificare comportamentală (Takeuchi şi 
col., 2000; Tuber şi col., 1982; O’Farell, 1992; Voith şi Ganster, 1993; Askew, 1996; Nack, 1999). 
Deşi extreme de util, acest tip de tratament necesită o implicare permanentă şi consecventă în 
procesul terapeutic a proprietarului, acesta trebuie să fie bine informat cu privire la manifestările 
clinice ale anxietăţii şi la tehnicile de modificare comportamentală, pentru a putea fi aplicate corect. 

Rezultatele testului de comparaţii multiple, au relevat o diferenţă extrem de semnificativă 
statistic doar între valorile cortizolului la pacienţii care au fost supuşi terapiei comportamentale, 
comparativ cu pacienţii trataţi prin celelalte metode terapeutice. Valorile cortizolului la pacienţii 
trataţi prin celelalte metode terapeutice nu sunt semnificative statistic. 

În urma cercetărilor proprii considerăm că rezultate stabile şi de lungă durată în tratamentul 
anxietăţii de separare la câine se obţin doar prin mijloace de modificare comportamentală, aspect ce 
confirmă datele din literatura de specialitate.  

Rezultate eficiente în anxietatea de separare la câine sunt obţinute prin combinarea 
tratamentului medicamentos cu tehnici de modificare comportamentală (Lem, 2002; Landesberg, 
2003; Schwartz, 2003; Luescher, 2005), mai ales utilizarea produsului medicamentos Reconcile 
(Horwitz, 2000; King şi col., 2000; Simpson şi col., 2007). Cercetările noastre confirmă aceste date. 

În schimb, nu putem susţine studiile efectuate de Bano şi col. (2012), respectiv Piwowarska 
şi col. (2012) conform cărora valorile cortizolului seric scad evident în terapia anxietăţii de separare 
la câine cu Prozac. La pacienţii luaţi în studiu de noi, terapia medicamentoasă cu Reconcile sau 
Prozac, fără asocierea cu terapia comportamentală, a determinat creşteri semnificative din punct de 
vedere statistic ale cortizolului seric după tratament. 
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Valorile numărului total de hematii 
 

7,526

7,005
7,456

6,929

7,659
6,95 6,76 6,628

11,076

6,97

0
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Valorile hematiilor totale la loturile luate in studiu

Inainte de tratament Dupa tratament

 
Fig. 2 Variația valorilor medii ale numărului total de hematii înainte și după aplicarea tratametnului la loturile luate în 

studiu 
În ceea ce privește legătura dintre cortizol şi numărul total de hematii nu putem confirma 

datele din literatura de specialitate (Negi, 2009), deoarece valoarea acestora scade chiar dacă 
valoarea cortizoului crește (Loturile 2 şi 3). 
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Fig. 3 Variația valorilor medii ale numărului total de leucocite înainte și după aplicarea tratamentului la loturile luate în 

studiu 
Datele din literatura de specialitate indică o relaţie direct proporţională între cortizolul 

eliberat în situaţii de stres şi numărul total de elemente albe, o relaţie invers proporţională între 
cortizol şi limfocite şi o relaţie direct proporţională între cortizol şi monocite şi neutrofile (Vaden şi 
col, 2009). În urma analizei datelor obţinute se observă o tendinţă de scădere a numărului total de 
leucocite la pacienţii supuşi terapiei comportamentale, fapt aflat în relaţie directă cu scăderea 
cortizolului. Acest aspect confirmă datele din literatura de specialitate. La restul grupelor analiza 
datelor nu relevă o corelaţie directă între valorile cortizolului seric şi numărul total de leucocite.  

 
Valorile magneziului seric 

2,217

2,274

2,021

2,045
2,058

2,119

2,342

2,388 2,4 2,406

1,8

1,9

2

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 Lot 5

Valorile magneziului seric la loturile luate in studiu

Inainte de tratament Dupa tratament
 

Fig. 4 Variația valorilor medii ale magneziului seric înainte și după aplicarea tratamentului la loturile luate în studiu 
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În urma testului ANOVA nu s-a observat o diferenta semnificativa statistic între valorile 
magneziului seric pentru cele cinci tipuri de terapii efectuate [p>0.05]. 

La nivelul sistemului nervos magneziul joacă un rol important în controlul aminoacizilor 
neurotransmiţători, postulaţi prin ipotezele biochimice ale anxietăţii. Pacienţii care suferă de 
anxietate şi depresie pot dezvolta deficienţă de magneziu marginală, datorată stabilirii unui cerc 
vicios între stres şi pierderile de magneziu. Recidivele acute ale depresiei şi anxietăţii pun individul 
sub stres sever. Stresul va determina pierderi de magneziu prin mecanism renal. 
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Fig. 5 Variația valorilor medii ale colesterolului înainte și după aplicarea tratamentului la loturile luate în studiu 

 
Cercetările noastre confirmă datele din literatura de specialitate relvând o legătură directă 

între valorile cortizolului seric şi valorile colesterolului, exceptând lotul de pacienţi trataţi cu Prozac 
şi metode comportamentale, unde se observă o uşoară creştere a valorilor colesterolului raportat la 
valoarea cortizolului. 

 
Valorile trigliceridelor serice 
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Fig. 6 Variația valorilor medii ale trigliceridelor înainte și după aplicarea tratametnului la loturile luate în studiu 

 
Analiza datelor ne oferă argumentul pe baza căruia putem afirma că acest parametru nu este 

relevant la loturile de câini diagnosticaţi cu anxietate de separare. 
 
Prelucrarea şi interpretarea statistică a datelor 
 
Datele obținute au fost importate în MS Excel 2010 (Microsoft Corporation, Redmond, 

Washington, U.S.A.) sub formă de coloane, pe categorii de proveniență. Șirurile de date au fost 
analizare cu soft-ul pentru statistică GraphPad InStat v3.05 (GraphPad, U.S.A.). 

Stabilirea diferenței dintre parametrii luați in studiu, înainte și după intervenția terapeutică  
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au fost analizate statistic utilizând testul t-Student pereche (paired t test two-tailed). Acest test 
utilizează compararea variațiilor (a dispersiilor) pentru obținerea ulterioară a comparației mediilor. 

Testul ANOVA s-a realizat pentru fiecare parametru luat în studiu, comparând rezultatele 
după terapie. Analiza varianței este utilizată pentru a testa semnificația diferenței între medii pentru 
mai mult de două șiruri de date, fie ele dependente sau independente. Astfel s-a realizat compararea 
valorilor medii ale fiecărui parametru luat în studiu raportat la tipul de terapie efectuată. Pentru a 
vizualiza mai în detaliu relația dintre rezultatele obținute s-a utilizat testul post-hoc Tukey-Kramer 
pentru comparații multiple. 

S-au considerat valorile p<0.05 ca fiind semnificative statistic. Programul de analiză 
statistică utilizat a furnizat informații despre 4 grade de semnificație, respectiv p>0.05 [notat cu 
„ns” - nesemnificativ], p<0.05 [notat cu „*” – semnificativ], p<0.01 [notat cu „** - foarte 
semnificativ”] și p<0.001 [notat cu „***” – extrem de semnificativ], cel din urmă reprezentând un 
grad de semnificație deosebit de ridicat. 
 

 Rezultatele statisticii descriptive 
Tabel 1 

Rezultatele statisticii descriptive la loturile luate în studiu cu privire la parametrii analizați înainte 
de tratament 

Parametrii 
studiati 

Grupe de indivizi luati in studiu 
1 2 3 4 5 

Cortisol 
(µg/dl) 5.4±0.9 5.2±2.1 5.1±2.4 5.7±1.7 7.0±2.1 

Eritrocite totale 
(mil/mm3) 7.5±1.0 7.5±1.2 7.7±1.3 7.0±1.0 11.1±5.6 

Leucocite totale 
(mil/mm3) 13.1±4.3 14.3±4.9 14.9±6.3 11.0±3.0 14.2±7.5 

Magneziu 
(mg/dl) 2.2±0.3 2.0±0.3 2.1±0.2 2.3±0.4 2.4±0.4 

Colesterol 
(mg/dl) 185.0±30.0 189.1±28.0 163.0±36.5 182.1±38.4 180.2±44.7 

Trigliceride 
(mg/dl) 

64.5±13.0 63.3±17.3 65.5±22.6 71.8±23.5 65.0±18.7 

Datele sunt prezentate ca medie ± deviatia standard. 
1 = pentru tratament comportamental 
2 = pentru tratament cu Prozac 
3 = pentru tratament cu Reconcile 
4 = pentru tratament cu Prozac și terapie comportamentală 
5 = pentru tratament cu Reconcile și terapie comportamentală 

 
Tabel 2 

Rezultatele statisticii descriptive la loturile luate în studiu cu privire la parametrii analizați înainte 
de tratament 

Parametrii 
studiati 

Tratamentele realizate 
1 2 3 4 5 

Cortisol 
(µg/dl) 

2.193±1.3 7.092±1.2 6.469±1.7 5.463±1.1 5.651±1.4 

Eritrocite 
totale 
(mil/mm3) 

7.0±0.7 6.9±0.9 7.0±0.8 6.6±0.7 7.0±1.0 

Leucocite 
totale 
(mil/mm3) 

12.9±4.3 11.4±4.0 12.7±5.0 9.1±2.1 15.5±3.4 
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Magneziu 
(mg/dl) 

2.3±0.2 2.0±0.1 21.5±61.3 2.4±0.3 2.4±0.4 

Colesterol 
(mg/dl) 

175.0±26.7 200.4±18.6 172.7±35.0 183.2±38.2 178.4±46 

Trigliceride 
(mg/dl) 

64.9±13.1 73.0±17.0 73.3±19.1 72.2±22.4 58.9±11 

Datele sunt prezentate ca medie ± deviatia standard. 
1 = pentru tratament comportamental 
2 = pentru tratament cu Prozac 
3 = pentru tratament cu Reconcile 
4 = pentru tratament cu Prozac și terapie comportamentală 
5 = pentru tratament cu Reconcile și terapie comportamentală 

 

Rezultatele statisticii inferențiale - Testul t-student pereche 
1. Cortisol 
• Lot 1 - Există o diferență extrem de semnificativă statistic [t=8.064, df=11, p<0.001] între 

valorile cortizolului înainte și după tratamentul comportamental. 
• Lot 2 - Există o diferență foarte semnificativă statistic [t=3.444, df=9, p<0.01] între valorile 

cortizolului înainte și după terapia cu Prozac. 
• Lot 3 - Există o diferență semnificativă statistic [t=2.692, df=9, p<0.05] între valorile 

cortizolului înainte și după terapia Reconcile. 
• Lot 4 – In cazul tratamentului cu Prozac și terapie comportamentală nu s-a observat o diferență 

semnificativă statistic, între valorile cortizolului înainte și după terapie [t=0.3714, df=4, p>0.05]. 
• Lot 5 - In cazul tratamentului cu Reconcile și terapie comportamentală nu s-a observat o 

diferență semnificativă statistic, între valorile cortizolului înainte și după terapie [t=2.468, df=4, 
p>0.05]. 
2. Eritrocitele totale 
• Lot 1 - Există o diferență semnificativă statistic [t=2.879, df=11, p<0.05] între valorile 

numărului total de eritrocite înainte și după terapia comportamentală. 
• Lot 2 - Există o diferență semnificativă statistic [t=2.620, df=9, p<0.05] între valorile 

numărului total de eritrocite înainte și după terapia cu Prozac. 
• Lot 3 - Există o diferență semnificativă statistic [t=3.099, df=9, p<0.05] între valorile 

numărului total de eritrocite înainte și după terapia cu Reconcile. 
• Lot 4 - In cazul tratamentului cu Prozac și terapie comportamentală nu s-a observat o diferență 

semnificativă statistic, între valorile numărului total de eritrocite înainte și după terapia [t=0.6153, 
df=4, p>0.05]. 

• Lot 5 - In cazul tratamentului cu Reconcile și terapie comportamentală nu s-a observat o 
diferență semnificativă statistic, între valorile numărului total de eritrocite înainte și după terapie 
[t=1.869, df=4, p>0.05]. 
3. Leucocite totale 
• Lot 1 - In cazul tratamentului cu terapie comportamentală nu s-a observat o diferență 

semnificativă statistic, între valorile numărului total de leucocite înainte și după terapie [t=0.6366, 
df=11, p>0.05]. 

• Lot 2 - Există o diferență semnificativă statistic [t=2.968, df=9, p<0.05] între valorile 
numărului total de leucocite înainte și după terapia cu Prozac. 

• Lot 3 - Există o diferență semnificativă statistic [t=2.313, df=9, p<0.05] între valorile 
numărului total de leucocite înainte și după terapia cu Reconcile. 

• Lot 4 - Există o diferență semnificativă statistic [t=4.109, df=4, p<0.05] între valorile 
numărului total de leucocite înainte și după terapia cu Prozac și comportamentală. 
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• Lot 5 - In cazul tratamentului cu Reconcile și terapie comportamentală nu s-a observat o 
diferență semnificativă statistic, între valorile numărului total de leucocite înainte și după terapie 
[t=0.4913, df=4, p>0.05]. 
4. Magneziu 
• Lot 1 - In cazul terapiei comportamentale nu s-a observat o diferență semnificativă statistic, 

între valorile magneziului seric înainte și după terapie [t=2.179, df=11, p>0.05]. 
• Lot 2 - In cazul terapiei cu Prozac nu s-a observat o diferență semnificativă statistic, între 

valorile magneziului seric înainte și după terapie [t=0.3457, df=9, p>0.05]. 
• Lot 3 - In cazul terapiei cu Reconcile nu s-a observat o diferență semnificativă statistic, între 

valorile magneziului seric înainte și după terapie [t=1.003, df=9, p>0.05]. 
• Lot 4 - In cazul terapiei cu Prozac și terapie comportamentală nu s-a observat o diferență 

semnificativă statistic, între valorile magneziului seric înainte și după terapie [t=1.336, df=4, 
p>0.05]. 

• Lot 5 - In cazul terapiei cu Reconcile și terapie comportamentală nu s-a observat o diferență 
semnificativă statistic, între valorile magneziului seric înainte și după terapie [t=0.1107, df=4, 
p>0.05]. 
5. Colesterol 
• Lot 1 - In cazul terapiei comportamentale nu s-a observat o diferență semnificativă statistic, 

între valorile colesterolului seric înainte și după terapie [t=1.449, df=11, p>0.05]. 
• Lot 2 - In cazul terapiei cu Prozac nu s-a observat o diferență semnificativă statistic, între 

valorile colesterolului seric înainte și după terapie [t=2.068, df=9, p>0.05]. 
• Lot 3 - In cazul terapie cu Reconcile nu s-a observat o diferență semnificativă statistic, între 

valorile colesterolului seric înainte și după terapie [t=1.542, df=9, p>0.05]. 
• Lot 4 - In cazul terapie cu Prozac și terapiei comportamentale nu s-a observat o diferență 

semnificativă statistic, între valorile colesterolului seric înainte și după terapie [t=1.672, df=4, 
p>0.05]. 

• Lot 5 - In cazul terapiei cu Reconcile și terapiei comportamentale nu s-a observat o diferență 
semnificativă statistic, între valorile colesterolului seric înainte și după terapie [t=3.006, df=4, 
p>0.05]. 
6. Trigliceridele 
• Lot 1 - In cazul terapiei comportamentale nu s-a observat o diferență semnificativă statistic, 

între valorile trigliceridelor serice înainte și după terapie [t=0.7429, df=11, p>0.05]. 
• Lot 2 - Există o diferență semnificativă statistic [t=2.265, df=9, p<0.05] între valorile 

trigliceridelor serice înainte și după terapia cu Prozac. 
• Lot 3 - In cazul terapiei cu Reconcile nu s-a observat o diferență semnificativă statistic, între 

valorile trigliceridelor serice înainte și după terapie [t=1.496, df=9, p>0.05]. 
• Lot 4 - In cazul terapiei cu Prozac și terapiei comportamentale nu s-a observat o diferență 

semnificativă statistic, între valorile trigliceridelor serice înainte și după terapie [t=0.8226, df=4, 
p>0.05]. 

• Lot 5 - In cazul terapiei cu Reconcile și terapiei comportamentale nu s-a observat o diferență 
semnificativă statistic, între valorile trigliceridelor serice înainte și după terapie [t=0.7429, df=11, 
p>0.05]. 
 

Testul ANOVA urmat de testul de comparatii multiple Tukey-Kremer 
Dacă s-a observat o diferență semnificativă statistic [p<0.05] între tratamentele efectuate 

pentru fiecare parametru în parte în urma testului ANOVA, s-a recurs la testul de comparații 
multiple Tukey-Kramer. 
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1. Cortizol 
Testul ANOVA a relevat faptul că valorile cortizolului seric au fost extrem de diferite din punct 

de vedere statistic [F=21.189, df=4, p<0.001]. În continuare, rezultatele testului de comparații 
multiple, au relevat o diferență extrem de semnificativă statistic doar între valorile cortizolului în 
cazul terapiei comportamentale și restul de terapii aplicate (Tabel 3). 

 
Tabel 3  

Rezultatele testului de comparații multiple Tukey-Kremer pentru valorile cortizolului seric. 

Comparison 
Mean 
Difference q P value 

L1 vs L2 -4.899 11.713 *** P<0.001 

L1 vs L3 -4.276 10.224 *** P<0.001 

L1 vs L4 -3.27 6.289 *** P<0.001 

L1 vs L5 -3.459 6.652 *** P<0.001 

L2 vs L3 0.6226 1.425 ns  P>0.05 

L2 vs L4 1.629 3.044 ns  P>0.05 

L2 vs L5 1.44 2.692 ns  P>0.05 

L3 vs L4 1.006 1.88 ns  P>0.05 

L3 vs L5 0.8176 1.528 ns  P>0.05 

L4 vs L5 -0.1884 0.3049 ns  P>0.05 
 
2. Eritrocite totale 

In urma testului ANOVA nu s-a observat o diferență semnificativă statistic între valorile 
eritrocitelor totale pentru cele cinci tipuri de terapii efectuate [p>0.05]. 
3. Leucocite totale 

In urma testului ANOVA nu s-a observat o diferență semnificativă statistic între valorile 
leucocitelor totale pentru cele cinci tipuri de terapii efectuate [p>0.05]. 
4. Magneziu 

In urma testului ANOVA nu s-a observat o diferență semnificativă statistic între valorile 
magneziului seric pentru cele cinci tipuri de terapii efectuate [p>0.05]. 
5. Colesterol 

In urma testului ANOVA nu s-a observat o diferență semnificativă statistic între valorile 
colesterolului seric pentru cele cinci tipuri de terapii efectuate [p>0.05]. 
6. Trigliceride 

In urma testului ANOVA nu s-a observat o diferență semnificativă statistic între valorile 
trigliceridelor serice pentru cele cinci tipuri de terapii efectuate [p>0.05]. 

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMAND ĂRI 
 
Tema abordată de noi, anxietatea de separare la câine s-a dovedit a fi în mică măsură 

acoperită de literatura de specialitate de la noi din ţară, iar în literatura de specialitate internaţională 
studiile sunt divergente, atât din punct de vedere al modului de declanşare a bolii, cât şi din punct de 
vedere al tehnicilor terapeutice.  

Rezultatele acestor cercetări au implicaţii teoretice şi practice, atât în domeniul de studiu al 
anxietăţii de separare la câine, cât şi în cel al tulburărilor de comportament la animalele domestice. 
O investigare sistematică a procesului de ataşament la câine oferă posibilitatea de a identifica cele 
mai relevante metode în terapia de detaşare, factor esenţial în terapia comportamentală a anxietăţii 
de separare. Studiul aminelor biogene, mai ales a serotonienei, în anxietatea de separare permite 
alegerea şi stabilirea unui protocol medicamentos pe baze ştiinţifice având posibilitatea concretă de 
a monitoriza schimbările induse de medicaţia anxiolitică care inhibă recaptarea monoaminelor la 
nivel presinaptic, obţinându-se o creştere a concetraţiei intrasinaptice. Acest mecanism de recaptare, 
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nu este altceva decât un mecanism de inactivare a monoaminelor după ce acestea au fost eliberate. 
Din punct de vedere practic, lucrarea oferă un protocol de lucru ce poate fi utilizat de orice medic 
veterinar pentru a stabili diagnosticul de anxietate de separare la câine şi de a institui o procedură 
terapeutică.  

Din punct de vedere metodologic în cadrul tezei au fost elaborate un chestionar de 
anamneză pentru proprietar şi o fişă de consultaţie etologică şi s-a utilizat ca instrument de lucru un 
chestionar standardizat de evaluare a tulburărilor emoţionale şi cognitive la câini pe baza căruia se 
pot cuantifica numeric unele manifestări clinice care definesc sindromul de anxietate de separare la 
câine. 

Pe baza rezultatelor obţinute de noi în urma prelucrării şi interpretării statistice a datelor ne-
au permis să extragem câteva concluzii generale şi să facem câteva recomandări proprietarilor de 
câini pentru a preveni această tulburare de comportament. 

1. Anxietatea de separare poate fi întâlnită la câini de orice vârstă care manifestă un 
comportament de ataşament exagerat faţă de stăpân, fiind considerată una dintre cele mai frecvente 
tulburări comportamentale la această specie.  

2. Sub aspect social, anxietatea de separare la câine este considerată o problemă umană şi 
chiar comunitară deoarece mulţi dintre câinii care suferă de acest sindrom sfârşesc prin a fi 
eutanasiaţi, abandonaţi pe stradă sau în adăposturi. 

3. Anxietatea de separare este diagnosticată mai frecvent la exemplarele la care anamneza 
evidenţiază existenţa unor traume afective care au avut loc în prima perioadă a vieţii, cum ar fi: 
deprimarea afectivă de lungă durată la o vârstă foarte mică declanşată de separarea prematură din 
cuib, stagnarea prelungită într-un magazin pentru animale, mutarea sau transferul câinelui într-o 
canisă pe durata concediului a proprietarului, o schimbare majoră în stilul de viaţă a proprietarului 
care pune capăt sau limitează brusc şi semnificativ contactul dintre el şi câine prin abandonare sau 
înstrăinare, absenţa unui membru obişnuit al familiei prin divorţ sau deces; apariţia unui nou 
membru ,,concurent” în familie prin naşterea unui copil sau aducerea altor animale în casă. Aceste 
aspecte scot în relief rolul major al prevenţiei în această tulburare comportamentală, rol asigurat de 
o bună socializare primară, secundară şi de momentul optim al adopţiei.  

4. Diagnosticul de anxietate de separare necesită existenţa obligatorie a 5 criterii prezente în 
desfăşurarea comportamentului şi anume:persistenţa unei legături de ataşament primare evidenţiată 
prin nevoia de contact fizic cu stăpânul; comportamentul infantil manifestat prin chemări frecvente 
şi jocuri intempestive, retard sexual, micţiuni emoţionale, tentative de lins, gemete la contactele 
sociale; apariţia tulburărilor după pubertate; existenţa unui ritual la plecarea şi revenirea stăpânului; 
persistenţa anxietăţii sub una din formele sale de manifestare: a relaţiilor afectuoase, a comunicării 
sau a homeostaziei senzoriale. 

5. Eficacitatea diverselor metode terapeutice la câinii diagnosticaţi cu anxietate de separare a 
fost pusă în evidenţă prin monitorizarea unor constituenţi serologici, hormonali şi hematologici, 
determinaţi înainte şi după aplicarea terapiei. 

6. Rezultatele cele mai bune în terapia anxietăţii de separare la câine au fost obţinute la lotul 
tratat doar prin tehnici de modificare comportamentală, apoi la loturile tratate printr-o terapie 
combinată formată din tehnici comportamentală şi medicaţia cu Reconcile şi Prozac. Loturile de 
câini trataţi doar prin mijloace terapeutice medicamentoase nu au avut rezultatele scontate. 

7. Valorile cortizolului scad la toate loturile tratate care au avut în protocolul de lucru inclusă 
terapia prin tehnici de modificare comportamentală. 

8. Cortizolul creşte la grupele de cercetare care au fot tratate doar medicamentos, fie cu 
Prozac, fie cu Reconcile. 

9. Eritrocitele totale scad în cazul tuturor grupelor de studiu, cea mai mare scădere 
observându-se la lotul tratat cu Reconcile şi mijloace comportamentale. 

10. Leucocitele totale scad la majoritatea grupelor luate în studiu, cu excepţia lotului tratat cu 
Reconcile şi mijloace de modificare comportamentală care înregistrează o uşoară creştere a acestor 
valori. 

11. Valorile magneziului cresc după aplicarea tuturor tipurilor de tratament, cea mai evidentă 
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creştere fiind la lotul tratat cu Reconcile. 
12. Valorile colesterolul total scad doar la grupul tratat prin mijloace comportamentale şi la 

cel tratat cu Reconcile în combinaţie cu mijloace comportmentale. 
13. Valorile medii ale trigliceridelor scad la grupul tratat cu Reconcile, la restul grupelor de 

cercetare înregistrând creșteri. 
14. În cazul aplicării tratamentelor medicamentoase s-a observat că loturile tratate cu 

Reconcile nu au prezentat şi efecte adverse, comparativ cu cele tratate cu Prozac. În cazul unor 
pacienţi trataţi cu Prozac au fost semnalate vărsături, diaree, inapetenţă, ca efecte secundare. Aceşti 
pacienţi au beneficiat de o terapie simptomatică. 

15. În anxietatea de separare nu există ameliorare parţială. 
 

Recomandări 

Adopţia căţelului nu este recomandată a fi făcută înainte de vârsta de 2 luni şi nici după 
vârsta de 3-4 luni.  La căţeii de 3-6 luni se recomandă obişnuirea lor treptată cu scurte perioade de 
absenţă a mamei sau a stăpânului, lăsându-i singuri într-o cameră, iniţial în reprize scurte de numai 
câteva secunde şi apoi din ce în ce mai mari. O şedinţă de simulare a abandonului nu trebuie să 
depăşească la acestă vârstă mai mult de 30 minute, urmând a fi întreruptă la primul semn de 
nelinişte, evitându-se astfel instalarea anxietatăţii. În general se consideră că atunci când un câine 
adult poate sta singur, fără a manifesta semne de anxietate, timp de 90 min, este pregătit pentru a sta 
singur toată ziua. 

În cazul în care proprietarul nu se implică în terapia anxietăţii de separare a câinelui prin 
tehnici de modificare comportamentală, pe baza rezultatelor obţinute şi a design-ului experimental 
conceput, recomandăm utilizarea unei terapii psihotrope cu medicamentul Reconcile. Odată ce 
semnele de anxietate sunt controlate şi relaţia câine-proprietar “normalizată”, se va renunţa la 
terapia medicamentoasă. 

Consilierea proprietarilor constă în respectarea următoarelor principii: ignorarea câinelui 
înainte de plecare cu cel puţin un sfert de oră; plecarea să se facă fără a-şi lua la revedere de la 
câine; ignorarea câinelui la întoarcere; să nu răspundă la entuziasmul câinelui; să nu corijeze şi să 
nu facă remarci în cazul distrugerilor. 
 În concluzie, teza de faţă reprezintă o tentativă substanţială de a investiga procesele 
complexe în anxietatea de separare la câine, oferind totodată un protocol de lucru fiabil şi uşor de 
aplicat în prevenţia şi terapia acestei tulburări comportamentale. 
 

Direcţii viitoare de cercetare 

Deşi modelul teoretic şi statistic care a stat la baza cercetărilor de faţă este util prin prisma 
faptului că ghidează investigaţia cu privire la modul de efectuare a consultaţiei, la modul de 
concepere a unui chestionar de anamneză pentru proprietar şi de stabili diagnosticul de anxietate de 
separare la câine pe baza semnelor clinice şi a scorului obţinut după aplicarea grilei de evaluare a 
statusului emoţional, acesta nu poate fi văzut ca un model explicativ general, având în vedere că o 
parte din cercetări s-au făcut pe loturi formate dintr-un număr relativ redus de pacienţi. Este posibil 
ca unele date obţinute de noi care nu au confirmat datele din literatura de specialitate să se fi datorat 
tocmai acestui aspect. 

Ca direcţii viitoare de cercetare propunem ca loturile de pacienţi supuse tratamentului să fie 
constituite dintr-un număr mai mare pentru a avea o mai bună relevanţă statistică, cortizolul să fie 
determinat şi din salivă pentru a evita stresul datorat recoltării probelor de sânge, atunci când se 
determină cortizolul seric, iar feromonoterapia să devină o modalitate de lucru curent. Studii recente 
pe această temă  au demonstrat că utilizarea de calmante canine poate favoriza terapia de detaşare a 
câinelui faţă de stăpân  printr-o mai bună adaptare şi dezvoltare comportamentală,  fără  ca această 
metodă terapeutică să provoace un stres marcant. 
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