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REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT 

INTRODUCERE 

Numărul din ce în ce mai mare al câinilor, ca animale de companie şi viaţa extrem de 

dinamică şi uneori stresantă a proprietarilor de câini, i-a orientat pe aceştia din urmă să 

găsească cea mai eficientă şi rapidă cale de a asigura o alimentaţie cât mai echilibrată şi mai 

uşor de administrat. Produsul alimentar care poate îndeplini acest deziderat este reprezentat 

de hrana uscată. La ora actuală există o adevărată industrie în acest domeniu, care oferă o 

gamă extrem de diversificată de furaje uscate. Hrana uscată destinată câinilor trebuie să 

corespundă din punct de vedere nutritiv, să fie adecvată speciei, vârstei şi statusului 

reproductiv al animalului.  

Apa este unul dintre ingredientele cheie deoarece serveşte ca mijloc de vehiculare a 

substanţelor, influenţează digestia nutrienţilor şi excreţia metaboliţilor. Acţionează ca un 

solvent pentru multe substanţe bioactive, acţionează în reglarea temperaturii şi ia parte la 

hidroliză, o reacţie biochimică esenţială în organism. De asemenea este foarte importantă 

pentru funcţionarea optimă a pielii, pentru hrănirea şi supleţea ei. Hrana uscată pentru 

animale de companie are ca principală materie primă carnea, care prin proteinele sale 

reprezintă o sursă importantă de substanţe azotoase cu o valoare biologică deosebită. Valoarea 

biologică este condiţionată în special de conţinutul de aminoacizi esenţiali. Grăsimea din 

carne, pe lângă aportul energetic, procură şi acizii graşi esenţiali: linoleic, linolenic, 

arahidonic. Prin conţinutul său în substanţe extractive, existente sau formate în procesul de 

păstrare şi prelucrare termică, carnea favorizează secreţia masivă a sucurilor gastrice stimulând 

digestia. 

Alegerea tipului de hrană de către proprietarul animalului de companie va avea drept 

criterii: comoditatea în administrare, costul şi filozofia nutriţională, aceasta fiind definită de 

compoziţia furajului, de palatabilitatea şi de textura acestuia. Un regim alimentar adecvat 

pentru un câine sănătos trebuie să-i asigure şi să-i menţină o stare corporală ideală. 

Scopul acestui studiu a fost de a monitoriza şi interpreta modul în care hrana 

influenţează unii constituenţi hematologici şi biochimici la câinii care au fost supuşi timp de 

12 luni unei diete alimentare. Aceasta a fost alcătuită din hrană mixtă, preparată în 

gospodărie, hrană uscată cu conţinut de 18% proteină şi 8% grăsime şi hrană uscată cu un 

conţinut de 30% proteină şi 22% grăsime. 



ARONESCU RADU BOGDAN RĂZVAN REZUMAT 
 

4 
 

Totodată ne-am propus să identificăm prin examene de imagistică medicală şi de 

histopatologie, modificările funcţionale sau structurale de la nivelul ficatului şi a rinichilor, 

ştiut fiind faptul că aceste organe reacţionează primele în cazul unor diete alimentare 

monotone. 

Obiectivele principala ale tezei au fost: 

• stabilirea loturilor de lucru; 

• identificarea parametriilor ce reflectă cel mai bine alterarea statusului fiziologic 

şi a funcţiilor hepatice şi renale; 

• monitorizarea parametriilor biochimici şi hematologici; 

• evaluarea statistică a fiecărui parametru biochimic şi hematologic în parte pe 

perioada celor 12 luni; 

• evaluarea statistică a valorilor biochimice modificate pe parcursul celor 12 luni; 

• monitorizarea ecografică şi radiologică a cavităţii abdominalela câinii luaţi în 

studiu;  

• prelevarea de ţesut hepatic, prin biopsie ecoghidată şi examinare  

histopatologică a ţesutului prelevat; 

Structura tezei: teza este compusă din două părţi principale, denumite studiubibliografic şi 

cercetări proprii, incluzând materialele şi metodele utilizate, rezultatele obţinute şi discuţiile 

aferente fiecărui capitol în parte. 

Prima parte include trei capitole (1-3): 

Capitolul I- CERINŢE FIZICO-CHIMICE PRIVIND CALITATEA HRANEI 

USCATE DESTINATE CÂINILOR ŞI PISICILOR - descrie succint aspectele 

privind calitatea şi salubritatea hranei uscate administrată câinilor şi pisiciilor. Tot în 

acest capitol sunt evaluate aspectele calitative ale elementelor ce intră în compoziţia 

hranei uscate.   

Capitolul II- CERINŢE MINIME DE HRĂNIRE PENTRU MENŢINEREA UNEI 

BUNE STĂRI DE SĂNĂTATE LA CÂINE descrie importanţa şi efectul asupra 

organismului animal a diferitelor componente ce intră în componenţa hranei uscate 

administrate câinilor. 

Capitolul III -SEMNE ALE DEFICITULUI DE NUTRIENŢI ESENŢIALI METODE 

DE EVALUAREA STATUSULUI NUTRIŢIONAL inventariază semnele clinice 

caracteristice anumitor deficienţe nutriţionale la câine şi pisică, precum şi testele 

aferente necesare pentru evalarea şi diagnosticul acestor deficienţe. Capitolul III 
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prezintă şi modificăriile metabolice datorate deficienţelor metabolice, întâlnite în 

afecţiunile hepatice şi renale, precum şi principiile de management al acestor 

afecţiuni. 

Partea a doua cuprinde cinci capitole (4 - 7): 

Capitolul IV - SCOPUL ŞI OBIECTIVELE LUCRĂRII prezintă în detaliu cerinţele 

capitolului. 

Capitolul V - MATERIAL ŞI METODĂ menţionează numărul de cazuri luate în 

studiu şi sistematizarea acestora în 3 loturi, în funcţie de hrana administrată. Lotul I, 

considerat lotul martor, a fost hrănit cu hrană mixtă, hrană preparată în 

gospodărie, lotul II, a fost hrănit cu hrană uscată cu un conţinut de 18% 

proteine şi 8% grăsimi şi lotul III, care a fost hrănit cu hrană uscată cu un 

conţinut de 18% proteină şi 22% grăsimi.Sunt descrise metodele de lucru utilizate 

şi aparatura utilizată. 

Capitolul VI -REZULTATE ŞI DISCUŢII.  Este descris modelul experimental şi evaluarea 

statistică a parametriilor biochimici luaţi în studiu. Calculul statistic a fost folosit 

pentru evaluarea evoluţiei pe parcursul celor 12 luni a parametriilor biochimici 

evaluaţi, precum şi compararea între cele trei loturi a parametriilor biochimici ce 

prezintă modificări. Sunt prezentate rezultatele obţinute pentru fiecare lot în parte, 

corelând rezultatele calcului statistic cu rezultatele obţinute la examenul imagistic şi 

rezultatele examenului histopatologic. 

CapitolulVII - CONCLUZII GENERALEsistematizează concluziile obţinute în urma 

efectuării studiilor pe baza calculului statistic. 

Lucrarea are 237 de pagini, Partea I – Studiu bibliografic cuprinde un număr de 64 de 

pagini reprezentând 27,48% din totalul lucrării; Partea a II-a – Cercetări proprii cuprinde un 

număr de 169 de pagini reprezentând 69,96 % din totalul lucrării, iar 21 de pagini 

reprezentând 2,56 % din totalul lucrării este reprezentată de cuprins şi indexul figurilor, 

graficelor şi a tabelelor. 

 

Rezumat 

Designul experimental utilizat a grupat cei 30 de câini luaţi în studiu, în 3 loturi, a câte 

10 câini: lotul I a fost reprezentat de lotul martor, hrănit cu hrană mixtă preparată în 

gospodărie; lotul II a fost hrănit cu hrană uscată cu un conţinut de 18% proteină şi 8% 

grăsime şi lotul III, hrănit cu hrană uscată cu un conţinut de 30% proteină şi 22% grăsime. 
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Pentru a monitoriza influenţa alimentaţiei asupra anumitor constituenţi biochimici şi 

hematologici, sângele a fost recoltat la 1 lună, 2 luni, 3 luni, 4 luni, 6 luni, 8 luni şi respectiv 

la 12 luni de la începerea experimentului. 

Calculul statistic a avut în vedere evaluarea modificăriilor survenite la constituenţii 

biochimici studiaţi, pentru fiecare lot în parte, pe parcursul celor 12 luni. 

Pentru monitorizarea în timp a parametriilor biochimici a fost folosit testul ANOVA cu 

măsurători repetate, aplicându-se corecţiea necesară pentru a evita apariţia unei erori de tip II 

în cazul în care nu se respectă criteriul de sfericitate. Evaluarea sfericităţii presupune 

egalitatea diferenţelor dintre grupele luate în analiză sau mai exact omogenitatea covarianţei. 

Acest lucru a fost efectuat cu ajutorul testului Mauchly. Evaluarea intra-lot cu ajutorul 

testului ANOVA cu măsurători repetate a folosit testul post hoc cu corecţia Bonferroni.  

Pentru evaluarea statistică între valorile constituenţiilor biochimici la cele 3 loturi a fost 

folosit testul One Way ANOVA. Acest test a fost folosit pentru a compara valorile care au 

prezentat modificări pe parcursul celor 12 luni. Evaluarea varianţei pentru a fost efectuată cu 

ajutorul testului Lavene. În cazul în care ipoteza de egalitate a varianţelor a fost respectată a 

fost aplicat testul post-hoc Tukey pentru comparări multiple. Atunci când nu este aplicabilă 

egalitatea varianţelor a fost administrat testul Welch ANOVA şi testul Brown-Forsythe 

ANOVA, după care a fost aplicat testul post-hoc Games-Howell pentru comparări multiple. 

 

Evaluarea statistică a datelor obţinute la lotul I 

Valorile parametriilor biochimici sunt situaţi în limitele normale, cu excepţia GPT-ului, 

fosfatazei alcaline, glicemiei şi a ureei care prezintă creşteri peste limita maximă fiziologică.  

Valorile GPT scad în primele două luni (de la 57,8±1,78 la 53,9±0,83 U/I), scădere 

semnificativă statistic (p=0,006). În luna a 3-a valoarea GPT prezintă o creştere (57±1.18 

U/I), fără a prezenta semnificaţie statistică faţă de luna 1. Din luna a 4-a valoarea GPT 

prezintă scădere semnificativă (18,78±0,79 U/I), prezentând un tred crescător până în luna a 

12-a (28,6±1,5 U/I), în această perioadă valorile fiind situate în limite fiziologice. 

Administrarea hranei mixte determină modificări ale parametriilor biochimici după 3 luni de 

la începerea administrării (grafic 1).  

Valorile fosfatazei alcaline sunt crescute pe toată perioada celor 12 luni. Evoluţia 

valorilor fosfatazei alcaline pe perioada celor 12 luni prezintă un trend descrescător. 

Această scădere începe cu prima lună de la administrarea hranei mixte şi se menţine până în 

luna a 12-a (de la 750,00±1,18 U/I după prima lună până la 156,90±0,83 U/I în luna 12). 
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Scăderea evidentă a valorilor fosfatazei alcaline  se face în intervalul 3-4 luni. Tendinţa 

descrescătoare a fosfatazei alcaline este semnificativă din punct de vedere statistic (p=0.000; 

p<0.05), fiind evidentă pe parcursul întregii perioade de monitorizare. Aceste valori crescute 

pot fi puse pe baza izoenzimei osoase, având în vedere că animalele erau tinere (grafic 1). 

Creşterea valorilor GPT şi a fosfatazei alcaline sunt corelate şi cu infiltraţie grasă hepatică 

uşoară produsă din cauza anemiei şi a deficitului de drenaj biliar pe fond parazitar ocult. 

Modificările valorilor GPT sunt relativ uşoare (între 53-57 U/l) şi revin în limite fiziologice 

(0-55 U/l)  după 4 luni de la administrarea de hrană mixtă. 

 
Grafic 1. Media şi deviaţia standard a valorilor GPT şi a fosfatazei alcaline, Lotul I. 

 

Valorile glicemiei în primele luni ale administrării de hrană mixtă sunt situate la limita 

maximă a intervalului fiziologic (62-110 mg/dl), acestea asociate cu tendinţa crescătoare a 

colesterolului sugerează în aport caloric ridicat şi probabil o cantitate crescută de fibre brute 

în dietă. După 3 luni de la începerea adminsitrării de hrană mixtă valorile glicemiei se 

situează în normele fiziologice ale speciei (grafic 2). 

Valorile ureei prezintă o scădere începând cu prima lună de la administrarea hranei 

mixte, până în a 3-a lună (de la 32,60±0,91 mg/dl după prima lună la 28,20±0,87 mg/dl în 

luna a 3-a), scădere semnificativă statistic (p<0.05). În luna a 4-a urmează o creştere a valorii 

ureei, semnificativă statistic (p=0,007). Începând cu a 4-a lună, valoarea ureei prezintă 

oscilaţii pozitive şi negative, iar în luna a 8-a valorile ureei sunt crescute (31,00±1,18 mg/dl, 

p=0,470), dar fără semnificaţie statistică. Valorile ureei depăşesc limitele maxime în prima 

lună, în luna a 4-a şi în luna a 8-a de la începerea administrării hranei mixte. În luna a 12-a 

valorile medii ale ureei revin în limite fiziologice (grafic 2). 
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Grafic 2. Media şi deviaţia standard a valorilor glicemiei şi a ureei, Lotul I 

 

Examenul hematologic la lotul I pune în evidenţă o scădere uşoară a VEM (de la 

58±1,15 µ3 la 57±1,02 µ3), raportat la valoarea de referinţă (60-77 µ3) şi a hematocritului (de 

la 35,69±1,26 % la 32,48±1,87 %), raportat la valoarea de referinţă (40-55 %) şi o creştere a 

limfocitelor (de la 4,90±0,58 mii/mm3 la 5,76±0,43 mii/mm3), raportat la valoarea de 

referinţă (1-4,8 mii/mm3) şi a CHEM (de la 35,41±2,01 g/dl la 38,61±1,09 g/dl), 

înregistrându-se o uşoară neutropenia şi limfocitoză la 7 indivizi. Aceste valori pot fi puse pe 

baza consumului scăzut de lichid şi a unei uşoare anemii. 

Examenul biochimic a fost corelat cu examenul hitopatologic efectuat din biopsie 

hepatică şi cu examenul ecografic. Prin examen ecografic a fost evaluat ficatul şi rinichii 

 

Evaluarea statistică a datelor obţinute la lotul II 
Valorile parametriilor biochimici sunt situaţi în limitele normale, cu excepţia 

trigliceridelor, fosfatazei alcaline, GGT a ureei şi a GPT care prezintă creşteri peste limita 

maximă fiziologică.  

Valoarea trigliceridelor înregistrează o creştere în primele 8 luni de administrarea de 

hrană cu 18% proteină şi 8% grăsime (de la 88,50±1,20 mg/dl la 158,90±1,04 mg/dl), 

creştere semnificativă din punct de vedere statistic (p<0.001). La 6 luni de la începerea 

administrării, valoarea trigliceridelor depăşeşte limita fiziologică, menţinându-se crescută 

până la 8 luni, nu există semnificaţie statistică faţă de valorile trigliceridelor obţinute la 6 luni 

(p=1), dar se observă semnificaţie statistică faţă de valorile obţinute la începutul perioadei de 

monitorizare. După 8 luni valoarea trigliceridelor scade revenind în limitele normale 

(148,20±0,75 mg/dl, p<0,001) (grafic 3). 

Administrarea hranei cu 18 % proteină şi 8 % grăsime determină o creştere a valorilor 

fosfatazei alcaline începând cu prima lună (de la 618,30±1,00 U/I după prima lună la 
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714,70±4,00 U/I în luna 3). Scăderea evidentă a valorilor fosfatazei alcaline  se face în 

intervalul 3-4 luni (334,10±3,24 U/I). După luna a 4-a valoarea fosfatazei alcaline 

înregistrează o creştere moderată ce se menţine până în luna a 12-a (416,90±1,70 U/I). 

Influenţa hranei cu 18 % proteină este evidentă începând cu luna a 2-a (p<0,001). Valorile 

biochimice obţinute la lotul II sunt în general mai mari decât valorile parametriilor biochimici 

obţinutela lotul I. Aceste valori crescute pot fi puse pe baza izoenzimei osoase a fosfatazei 

alcaline, având în vedere că animalele erau tinere (grafic 3).  

 
Grafic 3. Media şi deviaţia standard a valorilor trigliceridelor şi a fosfatazei alcaline, Lotul II 

 

Valorilor GGT prezintă creştere începând cu a 2-a lună, creştere ce se înregistrează şi în 

a 3-a lună (de la 11,00±0,77 U/I după prima şi a doua lună la 13,20±0,87 U/I în luna 3), 

creştere semnificativă statistic (p=0.005). Începând cu a 4-a lună, valoarea GGT scade 

(11,10±0,83 U/I), fiind nesemnificativ statistic (p=1). În perioada 6-12 luni, valoarea GGT 

înregistrează două creşteri cu semnificaţie statistică în a 6-a lună (13,40±0,66 U/I, p<0,001) şi 

în luna 12 (12,90±0,83 U/I, p=0,001). În intervalul 1-12 luni valorile GGT depăşesc limitele 

fiziologice, modificări semnificative statistic sunt vizibile la 3 luni, 6 luni şi 12 luni de la 

începerea administrării. 

Valorilor ureei prezintă creştere începând cu luna a 2-a lună, creştere care se menţine 

până în luna a 6-a lună (de la 28,70±0,90 mg/dl în prima lună la 51,50±1,20 mg/dl în luna 6), 

creştere semnificativă statistic începând cu luna a 2-a (p<0.05). Din luna a 8-a valoarea ureei 

scade uşor până în luna a 12-a (51,00±1,10 mg/dl). Valorile ureei în intervalul 6-12 luni nu 

prezintă relevanţă statististică raportate la valorile obţinute la 4 luni (p=1). Valorile ureei 

depăşesc limitele maxime începând cu a 2-a lună, menţinându-se ridicate pe toată perioada 

administrării de hrană cu 18% proteină şi 8% grăsime (grafic 4). 
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Grafic 4. Media şi deviaţia standard a valorilor GGT şi ureei, Lotul II 

 

Valorilor GPT prezintă scădere în primele două luni (de la 66,80±2,23 la 56,10±1,45 

U/I, p<0,001). În luna a 3-a, valoarea GPT prezintă creştere ce se menţine până în luna a 6-a 

(de la 57,30±1.49 U/I la 66,90±1,37 U/I, p<0,001) neavând semnificaţie statistică pentru luna 

a 6-a. Din luna a 8-a valoarea GPT prezintă scădere semnificativă (62,80±1,54 U/I, p<0,001), 

scădere de se evidenţiază şi în luna a 12-a (60,30±1,85 U/I, p<0,05). Valorile GPT depăşesc 

limite normale, pe toată perioada celor 12 luni. Valorile GPT prezintă semnificaţie statistică 

în perioada 1-4 luni şi în perioada 8-12 luni după începerea administrării de hrană cu 18% 

proteină şi 8% grăsime. 

Valorile crescute ale trigliceridelor, GGT, uree şi GPT în timpul administrării de hană 

cu 18% proteină şi 8 % grăsime, asociate cu tendinţa crescătoare a colesterolului sugerează 

un aport caloric ridicat şi probabil o cantitate crescută de fibre brute în dietă, asociate cu o 

uşoară reactivitate a canaliculelor biliare şi probabil colestază pasageră asociată cu o uşoară 

infiltraţie grasă a parenchimului hepatic. Creşterea valorilor enzimelor hepatobiliare GGT şi 

GPT sunt minime, acestea sunt prezente în cantitate ridicată în citosolul celular, iar creşterea 

este probabil datorată eliberării acestora în fluxul sanguin în urma distrugerii celulare, sau 

poate fi corelată cu o inflamaţie la nivelul tubului digestiv. Timpul de înjumătăţire al GPT 

este în medie de 2,5 zile, prin urmare creşterea valorilor GPT poate să fie identificată şi după 

dispariţia cauzei primare. Deşi valoarea GOT a fost semnalată, valorile prezintă o creştere 

foarte uşoară, şi nu sunt identificate la toţi indivizii, acest lucru este datorat şi timpului scurt 

de înjumătăţire, 22 ore. Creşterea mai pregnantă a valorilor GPT este datorată faptului că 

acesta se află în cantitate mai mare la nivel celular. Această creştere este pusă şi pe baza 

parazitismului intestinal ocult. Menţionăm că la unii indivizi s-a diagnosticat parazitoză cu 

ascarizi (grafic 5). 
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Grafic 5. Media şi deviaţia standard a valorilor GPT, Lotul II 

 

Examenul hematologic la lotul II pune în evidenţă o scădere uşoară a numărului de 

hematii (de la 5,49±0,47 mil/mm3 la 5,38±0,27 mil/mm3), raportat la valorile de referinţă 

(5,5-8,5 mil/mm3), hemoglobină (de la 11,78±0,47 g/dl la 10,91±0,89 g/dl), raportat la 

valorile de referinţă (12-18 g/dl), VEM (59,20±1,47 µ3 la 58,97±1,02 µ3) şi hematocrit 

(32,04±1,23 % la 31,02±1,05 %) precum şi o creştere şi a  limfocitelor (6,03±1,41 mii/mm3 la 

6,28±1,31 mii/mm3) şi a CHEM (35,14±1,11 g/dl la 36,15±1,21 g/dl), înregistrându-se uşoară 

neutropenia şi limfocitoză dar şi o uşoară stare anemică. Aceste valori pot fi puse pe baza 

consumului scăzut de lichid. 

Evaluarea statistică a datelor obţinute la lotul III 

Valorile parametriilor biochimici la lotul III sunt situaţi în limitele normale, cu excepţia 

trigliceridelor, fosfatazei alcaline, GGT a ureei, GOT, GPT şi ISE-Na care prezintă creşteri 

peste limita maximă fiziologică. Administrarea hranei cu 30 % proteină şi 22 % grăsime 

determină modificări ale parametriilor biochimici începând cu prima lună, acestea fiind mai 

evidente după 3 luni de la începerea administrării. Valorile biochimice obţinute la lotul III 

sunt în general mai mari decât valorile parametriilor biochimici obţinutela lotul I. 

Valorilor trigliceridelor sunt în creştere în primele 6 luni de administrare (de la 

69,20±1,60 mg/dl la 177,50±1,50 mg/dl), creştere semnificativă din punct de vedere statistic 

(p<0.001). Începând cu luna 3 de la, valoarea trigliceridelor depăşeşte limita fiziologică, 

menţinându-se crescută şi la 12 luni. În intervalul 8-12 luni valoarea trigliceridelor scade 

(174,20±1,17 mg/dl, p<0,001). Creşterea valorilor trigliceridelor este pusă pe seama aportului 

de grăsimi şi creşterea postpradială a valorii acesteia. 

Creştere a valorilor fosfatazei alcaline sunt evidente începând cu prima lună de la 

administrare (de la 621,30±1,49 U/I după prima lună la 722,30±2,28 U/I în luna 3, p<0,001). 

Scăderea evidentă a valorilor fosfatazei alcaline se observă în intervalul 3-4 luni 

(269,10±1,04 U/I, p<0,001). După luna a 4-a valoarea fosfatazei alcaline înregistrează o 

creştere uşoară ce se menţine până în luna a 8-a (279,00±1,10 U/I, p<0,001), iar în a 12-a 
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lună valoarea scade la 278,80±1,08 U/I, p<0,001. Influenţa hranei cu 30 % proteină şi 22% 

grăsime este evidentă începând cu luna a 1-a (p<0,001). 

Valorile fosfatazei alcaline sunt crescute pe toată perioada celor 12 luni, dar 

administrarea hranei cu proteină 30% şi 22 % grăsime determină o scădere masivă începând 

cu luna a 3-a. Aceste valori crescute pot fi puse pe baza componentei osoase a fosfatazei 

alcaline, având în vedere că animalele erau tinere. Totodată creşterea fosfatazei alcaline este 

susţinută şi de modificările histopatologice, fiind determinată şi de leziunile hepatice (grafic 

6.). 

 
Grafic 6. Media şi deviaţia standard a valorilorilor trigliceridelor şi a fosfatazei alcaline, Lotul III 

Valorilor GGT cresc începând cu a 2-a lună de la administrare (de la 7,60±0,80 U/I la 

12,10±0,87 U/I, p<0,001). Din luna a 3-a valoarea GGT scade până în luna a 4-a (de la 

11,10±0,54 U/I, p<0,001 la 9,10±0,86 U/I, p=0,140). Începând cu a 6-a lună, valoarea GGT 

creşte (11,10±0,83 U/I), fiind semnificativ statistic (p<0,001). În perioada 6-12 luni, valoarea 

GGT înregistrează două creşteri cu semnificaţie statistică în a 6-a lună (11,10±0,83 U/I, 

p<0,001) şi în luna 12 (11,70±0,78 U/I, p<0,001). În intervalul 2-12 luni valorile GGT 

depăşesc limitele fiziologice, hrana cu conţinut proteic de 30% şi 22% grăsime produce 

modificări semnificative în intervalul 2-3 luni şi 6-12 luni de la începerea administrării. 

Valorilor ureei cresc începând cu luna a 4-a lună (de la 27,20±0,87 mg/dl la 47,10±1,30 

mg/dl, p<0,001) de la administrare, din această lună se înregistrează o tendinţă descrescătoare 

ce se menţine până în luna 12 (de la 47,10±1,30 mg/dl în luna 4 la 43,70±0,90 mg/dl în luna 

12, p<0,001). Valorile ureei în intervalul 6-12 luni nu prezintă relevanţă statististică raportate 

la valorile obţinute la 4 luni (p=1). Valorile ureei depăşesc limitele maxime începând cu a 4-a 

lună, menţinându-se ridicate pe toată perioada administrării de hrană cu 30% proteină şi 22 % 

grăsime (grafic. 7). 
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Grafic 7. Media şi deviaţia standard a valorilor GGT şi a ureei, Lotul III 

Valorilor GOT cresc începând cu prima lună de la administrare, creştere semnificativă 

statist se menţine până în luna 2 (de la 69,10±1,04 U/I la 85,70±1,42 U/I, p<0,001), urmată 

de o scădere a valorilor GOT până în luna 6 (de la 85,70±1,42 U/I, p<0,001 la 68,00±0,77 

U/I). Administrarea de hrană cu 30% proteină şi 22 % grăsime înfluenţează valoarea GOT în 

intervalul 1-5 luni, în a 6-a lună p=0,68, neavând semnificaţie statistică. 

Valorilor GPT cresc în primele două luni (de la 71,80±0,87 la 76,20±0,75 U/I, 

p<0,001). În luna a 3-a valoarea GPT prezintă scădere, ce se menţine până în luna a 4-a (de la 

72,90±0,83 U/I la 71,40±0,92 U/I, p=0,014). Din luna a 6-a valoarea GPT prezintă scădere 

nesemnificativă până în luna a 12-a (de la 73,80±0,75 U/I, p=0,242 în luna a 6-a la 72,80±0,6 

U/I, p=0,314). Valorile GPT depăşesc limite normale, pe toată perioada celor 12 luni, 

prezentând semnificaţie statistică la 2 luni şi la 4 luni după începerea administrării de hrană 

cu 30% proteină şi 22 % grăsime. 

Valorilor ISE-Na prezintă creştere începând cu prima lună, tendinţă crescătoare ce se 

menţine pe toată perioada celor 12 luni (de la 135,40±1,02 la 158,80±0,75 mEq/l, p<0,001). 

Valorile ISE-Na depăşesc limita maximă a intervalului fiziologic în perioada 4-12 luni de la 

începerea administrării de hrană cu 30% proteină şi 22 % grăsime (grafic 8). 

Valorile crescute ale trigliceridelor, GGT, uree şi GPT în timpul administrării de hană 

cu 30% proteină şi 22 % grăsime, asociate cu tendinţa crescătoare a colesterolului sugerează 

un aport caloric ridicat şi probabil o cantitate crescută de fibre brute în dietă, asociate cu o 

uşoară reactive a canaliculelor biliare şi probabil colestază pasageră. Distrucţia celulară 

datorată vacuolizării determină creşterea valorilor GGT, GOT şi GPT, acestea fiind 

influenţate de fondul uşor anemic al pacienţilor. 
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Grafic 8. Media şi deviaţia standard a valorilor GOT, GPTşi ISE-Na, Lotul III 

 

 

Modificarea valorilor ureei, deşi nu foarte semnificative poate fi pusă pe seama 

metabolismului proteinei din hrană, dar şi pe baza anemiei uşoare. 

Valorile ISE-Na sunt influenţate cel mai probabil de starea de deshidratare a 

animalelor. Consumul scăzut de lichide corelat cu hrana bogată în proteină determină o 

uşoară stare de deshidratare care la rândul ei determină o pseudocreştere a valorilor ISE-Na.   

Examenul hematologic la lotul III pune în evidenţă o scădere uşoară a numărului de 

hematii (de la 5,23±0,42 mil/mm3 la 5,08±0,57 mil/mm3), hemoglobină (de la 11,89±0,35 

g/dl la 10,41±0,79 g/dl), VEM (de la 58,20±1,27 µ3 la 57,99±1,0 µ3), haematocrit 

(33,09±1,13 % la 32,01±1,15 %) precum şi o creştere şi a  limfocitelor şi a CHEM, 

înregistrându-se uşoară neutropenie şi limfocitoză dar şi o uşoară stare anemică. Aceste valori 

pot fi puse pe baza consumului scăzut de lichid şi a parazitismului gastrointestinal ocult. 

 

Evaluarea statistică comparative a valorilor biochimice la cele trei loturi 

studiate 
Testul ANOVA pentru evaluarea valorilor trigliceridelor este puternic semnificativ, iar 

testul post-hoc Tukey arată de asemenea o semnificaţie crescută (p<0,001). Prin urmare 

administrarea de hrană cu conţinut ridicat de proteină şi grăsime determină creşterea valorilor 
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trigliceridelor.  Influenţa cea mai mare asupra valorilor trigliceridelor o prezintă 

administrarea de hrană cu 30% proteină şi 22 % grăsime. 

Testul ANOVA are semnificaţie crescută pentru compararea valorior fosfatazei 

alcaline, iar testul post-hoc Games-Howell arată de asemenea o semnificaţie crescută 

(p<0,001). Influenţa cea mai mare asupra valorilor fosfatazei alcaline se observă în cazul 

administrării de hrană cu 18% proteină şi 8 % grăsime (grafic 9). 

 
Grafic 9. Evoluţia valorilor trigliceridelor, a valorilor fosfatazei alcaline, precum şi deviaţia standard la cele trei 

loturi pe parcursul celor 12 luni 
 

Modificările majore au fost semnalate la lotul II şi la lotul III, comparativ cu lotul I. 

Valorile fosfatazei alcaline prezintă un trend descrescător la toate cele trei loturi. Aceste 

valori pot fi puse şi pe seama maturizării osoase.  

Valorile GGT la lotul III sunt aproximativ egale cu valorile obţinute la lotul I, cu 

excepţia lunilor 2, 6 şi 12, fiind mai mici decât valorile obţinute în cazul lotului II. 

Administrarea de hrană cu proteină 30% şi 22 % grăsime, la lotul III, determină un trend al 

valorilor GGT asemănător cu cele întâlnite la lotul I şi II.  

Modificările majore ale valorilor GOT sunt înregistrate la administrarea de hrană cu 

proteină 30%. Administrarea de hrană mixtă şi hrană cu proteină 18% şi 8 % grăsime nu 

determină modificări semnificative ale valorilor GOT (grafic 10). 
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Grafic 10. Evoluţia valorilor GGT, a valorilor GOT, precum şi deviaţia standard la cele trei loturi pe parcursul 

celor 12 luni 
 

Modificările majore ale valorilor GPT sunt înregistrate la administrarea de hrană cu 

proteină 30% şi 22 % grăsime, urmate apoi de modificările determinate de administrarea 

hranei cu proteină 18% şi 8 % grăsime. Administrarea de hrană mixtă determină scăderea 

valorilor GPT după a 3-a lună de la începerea administrării. 

La lotul III sunt crescute valorile GPT şi GOT ceea ce sugerează o accentuare a 

distrucţiei celulare şi a colestazei faţă de lotul I şi II.  

Modificrile majore ale valorilor ureei sunt înregistrate la administrarea de hrană cu 

proteină 18%, urmate apoi de modificările determinate de administrarea hranei cu proteină 

30%. Administrarea de hrană mixtă nu determină modificări semnificative ale valorilor ureei. 

Valorile ureei sunt crescute la lotul II faţă de lotul I şi III, acest lucru fiind pus pe baza 

metabolismului proteic şi a statusului anemic al pacineţilor. 

Modificrile majore ale valorilor ISE-Na sunt înregistrate la administrarea de hrană cu 

proteină 30%. Administrarea de hrană mixtă şi hrană cu proteină 18% nu determină 

modificări majore asupra valorilor ISE-Na (grafic 11). 

Modificările care apar la nivel biochimice sunt accentuate şi de parazitismul intern 

subclinic, de momentul recoltarii probei, precum şi de frecvenţa de adminstrare a hranei la 

câini. 
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Grafic 11. Evoluţia valorilor GPT, a valorilor ureei, valorile ISE-Na,  precum şi deviaţia standard la  cele  trei 

loturi pe parcursul celor 12 luni  

            

Concluzii generale 

Pe baza rezultatelor obţinute în urma analizării şi interpretării statistice a datelor cu 

privire la influenţa hranei uscate asupra unor parametrii biochimici şi hematologici la câine 

pot fi extrase mai multe concluzii.  

Modificarea valorilor constituenţilor biochimici a fost influenţată în mod direct de  tipul 

de hrană administrat şi de statusul fiziologic al câinilor supuşi studiului. 

Valorile fosfatazei alcaline depăşesc limita fiziologică pe întreaga perioadă de 

desfăşurare a experimentului, la toate loturile studiate. Aceste valori crescute sunt 

determinate de o uşoară colestază hepatică diagnosticată paraclinic şi de izoenzima osoasă, 

care în mod fiziologic are o activitate crescută la animalele tinere, la care valorile normale 

sunt de 4-9 ori mai mari decât valoarea de referinţă la adult.  

Administrarea de hrană uscată cu un conţinut de proteină 18% şi 8% grăsime şi hrană 

uscată cu 30% proteină şi 22% grăsime, determină o scădere a fosfatazei alcaline începând cu 

luna a 3-a, scădere care se menţine până în luna a 12-a, aspect pus de noi şi pe baza 

maturizării osoase.   

Valorile crescute ale trigliceridelor, GGT-ului, ureei şi GPT-ului întâlnite la lotul II şi 

III de studiu  care au fost alimentaţi cu hrană uscată cu un conţinut de 18% proteină şi 8% 

grăsime, respectiv cu proteină 30% şi 22% grăsime, asociate cu tendinţa crescătoare a 

colesterolului sugerează un aport caloric ridicat şi o cantitate crescută de fibre brute în dietă. 

Aceste valori crescute indică o reactivitate a canaliculelor biliare şi o colestază pasageră 

asociată cu o uşoară infiltraţie grasă a parenchimului hepatic.  

Creşterea valorilor enzimelor hepatobiliare GGT-ul şi GPT-ul cu câteva unităţi peste 

limita fiziologică superioară indică o eliberare crescută din citosolul celular în fluxul sanguin 
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în urma distrugerii celulare sau o inflamaţie la nivelul tubului digestiv. Timpul de 

înjumătăţire al GPT-ului este în medie de 2,5 zile, prin urmare valoarea crescută a acestuia 

poate fi identificată şi după dispariţia cauzei primare.  

Valorile crescute ale transaminazelor GOT-ului şi a GPT-ului, enzime ce se găsesc în 

cea mai mare parte în ficat, în corelare directă cu valorile crescute ale fosfatazei alcaline, la 

loturile care au primit hrană uscată cu un conţinut crescut de proteină şi grăsime indică faptul 

că la nivelul ficatului poate fi institută starea de infiltraţie grasă, colestază sau de colecistită.  

Creşterea uşoară a valorilor GOT-ului nu a fost întâlnită la toţi câinii supuşi 

experimentului, acest lucru poate fi atribuit şi timpului scurt de înjumătăţire, de doar 22 ore a 

acestei enzime. Creşterea mai pregnantă a valorilor GPT-ului poate fi pusă pe seama 

prezenţei crescute a acesteia la nivel celular, iar afecţiunile ficatului determină o eliberare 

masivă în fluxul sanguin şi totodată această creştere este potenţată de parazitismul intestinal 

ocult. 

Examenul hematologic la loturile luate în studiu evidenţiază o scădere uşoară a 

numărului de hematii, a hemoglobinei, a VEM-ului şi a hematocritului şi o creştere a 

limfocitelor şi a CHEM-ului, ceea ce determină o uşoară neutropenie şi limfocitoză, pe un 

fond de anemie. Modificarea acestor valori nu poate fi corelată în mod direct cu conţinutul 

hranei primite, ci mai degrabă cu consumul scăzut de lichide.  
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