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Cuvinte cheie: sindrom de răspuns inflamator sistemic, cabaline adulte, 

mieloperoxidază, lichid peritoneal, urgențe, degranulare neutrofilică 

 

Structura tezei 

 

Studiul de față este divizat în 12 capitole, organizate în două părți principale. 

Partea I se compune din primele șapte capitole și este urmată de partea a II-a cu 

următoarele 5 capitole. Teza cuprinde 141 de pagini, cu 23 de figuri, 11 grafice, 11 

histograme si 38 de tabele, structurate şi redactate în conformitate cu cerinţele şi 

standardele prevăzute de către Școala doctorală USAMV Cluj-Napoca 

Prima parte se referă la stadiul actual al cunoștințelor în domeniul Sindromului de 

Răspuns Inflamatos Sistemic, cu primul capitol oferind definiții pentru diverse sindroame 

înrudite de SRIS. Al doilea capitol se referă la inflamație și fiziopatologia SRIS, 

descriind intim răspunsul celular și umoral în cadrul acestui sindrom, precum și 

principalii markeri ai inflamației dar și coagulopatia caracteristică SRIS. Capitolul trei se 

ocupă de endotoxine și endotoxemia ce pot duce la apariția SRIS. Capitolul patru este o 

sinteză a proteinelor de fază acută și rolul pe care acestea îl joacă în cadrul sindromului 

tratat. Al cincilea capitol descrie activarea neutrofilică și mecanismele implicate în stresul 

oxidativ ar cel de-al șaselea capitol continuă ideea cu degranularea neutrofilică și 

importanța mieloperoxidazei în aceasta. Cel de-al șaptelea capitol tratează problema 

lichidului peritoneal și importanța acestuia în diagnosticul patologiei abdominale la 

ecvine.  

Partea a doua a tezei este menită să redea rezultatele cercetărilor proprii. Ea 

debutează cu o trecere în revistă a scopului, în capitolul opt, și a obiectivelor propuse, în 

capitolul nouă, iar prezentarea părții experimentale în capitolele zece și unsprezece e 

urmată de concluziile generale în capitlul doisprezece și literatura citată. Lista 

bibliografică cuprinde 115 titluri.  
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Originalitatea tezei 

 

Originalitatea tezei de doctorat stă în utilizarea indicelui de mieloperoxidază din 

neutrofilele găsite în lichidul peritoneal ca și indice de diagnostic și prognostic în 

sindromul de răspuns inflamator sistemic la cabalinele adulte , alături de corelarea acestui 

indice cu perechea sa de la nivel sanguin. Deși rezultatele obținute neagă posibilitatea 

utilizării indicelui de mieloperoxidază ca și metodă de diagnostic sau prognostic, datorită 

degradării precoce a neutrofilelor la nivel peritoneal, acest sudiu sare în ajutorul 

medicului clinician prin corelațiile efectuate cu markerii tradiționali ai inflamației: 

numărul total de leucocite, fibrinogenul, fierul seric și indicele de mieloperoxidază la 

nivel sanguin, precum și prin oferirea unei imagini de ansamblu asupra sindromului de 

răspuns inflamator sistemic la cabaline, din punct de vedere paraclinic. 

 

Cercetări proprii- Rezultate 

 

Scopul tezei de doctorat este de a identifica, cât mai acurat, markerii relevanţi 

pentru diagnosticul paraclinic al sindromului de răspuns inflamator sistemic la cabalinele 

adulte, pentru a facilita o intervenţie cât mai rapidă şi eficientă. Totodată, lucrarea îşi 

propune să identifice şi să clasifice caii cu sindrom de răspuns inflamator sistemic în 

funcţie de vârstă, rasă, sex, simptome primare, etiologie şi să facă o evaluare cât mai 

completă a statusului de boală al pacienţilor cu privire la stările inflamatorii generalizate 

şi corelarea acestor stări cu tabloul hematologic şi al lichidului peritoneal. Prin rezultatele 

obţinute, sperăm ca lucrarea să devină un ghid de lucru pentru clinicienii speciei cabaline, 

care să ajute în diagnosticul sindromului de răspuns inflamator sistemic în vederea 

menţinerii stării de sănătate şi de asigurare a bunăstării cailor. 

Obiectivele  alese au încadrat sindromul răspunsului inflamator sistemic din punct 

de vedere hematologic și al lichidului peritoneal la cabalinele adulte, prin realizarea unui 

tablou cat mai complet, cu punctul forte pe utilizarea indicelui de mieloperoxidază 



Alexandra Păvăloiu                                       Rezumat al tezei de doctorat 
 

vi 

 

peritoneal ca indicator al degranulării neutrofilice și astfel, indirect, al inflamației 

sistemice. 

Studiul inițiat de noi are atât un caracter retrospectiv, cât și unul prospectiv. 

Cercetarea retrospectivă s-a efectuat prin interpretarea rezultatelor de laborator obținute 

în urma examinării lichidului peritoneal și a sângelui recoltate de la 155 de cai. 

Cercetarea prospectivă a urmărit corelațiile între markerii sindromului de răspuns 

inflamator sistemic, din lichidul peritoneal și sânge la cai. Diagnosticul de sindrom de 

răspuns inflamator sistemic a fost pus pe baza simptomelor clinice și a trei markeri 

biochimici: Fe seric, fibrinogenul și indicele de mieloperoxidază. Etapele stabilirii 

diagnosticului de SRIS au urmat protocolul descris de Schwarz și colab. (2011), în care 

pacienții au fost clasificați ca sănătoși, cu inflamație locală, cu SRIS sau cu sepsis 

(ultimele două se pot suprapune). Probele au fost prelucrate cu aparatul ADVIA 120, 

fabricat de Siemens, în laboratorul clinic al Universității de Medicină Veterinară din 

Viena.  

Rezultatele obținute de noi au fost raportate la cei 155 de pacienți luați în studi, iar 

interpretarea și discutarea rezultatelor a luat în calcul atât parametrii lichidului peritoneal 

cât și cei din sânge. 

 Pacienții au fost clasificați în funcție de rasă, vârstă, sex, simptome primare și 

categorii de diagnostic.  

 Din lichidul peritoneal s-au determinat următorii parametri: timpul trecut de la 

recoltare, culoarea, gradul de turbiditate, consistența, numărul de celule, proteina totală, 

lactatdehidrogenaza, leucocitele totale, eritrocitele în număr absolut, neutrofilele, 

limfocitele și monocitele relative, indicele de mieloperoxidază și calitatea de 

transudat/exsudat. Valorile acestor parametri au fost supuși calcului statistic folosind 

metoda statisticii descriptive, calculându-se valoarea medie și deviația standard. 

Din probele din sânge s-a determinat numărul de leucocite, fierul plasmatic, 

fibrinogenul, valori ce au fost corelate cu indicele de peroxidază, făcându-se o comparație 

cu aceste valori la caii diagnosticați cu SRIS și la cei non-SRIS. În final s-a căutat să se 
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vadă dacă există o corelație între indicele de mieloperoxidază din sânge și cel din lichidul 

peritoneal la caii diagnosticați cu SRIS.  

Statistica descriptivă pentru cele 155 de probe s-a prezentat în capitolul 11, 

subcapitolul 11.1. Rasele preponderente au fost cele  ușoare (Shagya, Austrian 

Warmblood, Andaluz, etc), urmate fiind de ponei (Islandez, Fjord, Falabella etc), mixuri 

între rase grele și ușoare și un procent foarte mic de rase grele (Noriker)   

Ca și sex, pacienții au fost distribuiți aproape egal, cu 46.5% masculi castrați, 

65%% iepe și 17% armăsari castrati. Din punct de vedere al vârstei, distribuția a fost mai 

mult sau mai puțin omogenă, majoritatea cailor aflându-se în jurul vârstei adulte, cu mai 

puțini mânji și seniori, valoarea medie situându-se la 12,28 ani, cu deviația standard= 

6,742, N= 152.   

Toate probele luate în studiu, au fost însoțite de o scurtă anamneză, care a fost 

astfel concepută, încât să caracterizeze pe scurt motivul prezentării și a putea fi luată în 

calcul în stabilirea unui diagnostic. Pe baza anamnezei pacienții au fost clasificați în nouă 

categorii- colică, febră, anorexie/cahexie, suspect neoplazie, complicații castrare, prolaps 

rectal/ accident monta, diaree (fără alte simptome), mers rigid, sau pentru studiu. 

Majoritatea problemelor pentru care pacienții au fost aduși la consult, au fost simptomele 

clasice de colică, urmate de febră (de obicei de origine necunoscută, cronică), precum și 

anorexie/cahexie. 

În baza diagnosticului clinic și paraclinic, s-a stabilit diagnosticul final, iar în 

funcție de acesta probele s-au împărțit în 12 categorii, din care majoritatea cailor 

(30,52%) au suferit de peritonită, urmată de deplasări ale colonului/ timpanism/ gastrită 

(12,34%) și gastroenterită/ colită/ ileus (11,04%), neoplazii (7,79%), disregulări ale 

colonului (7,14%), parazitoze (6,49%) febră de natură virală (5,19%), probleme de altă 

natură decât gastro-intestinale (3,90%),  complicații post castrare și prolaps rectal 

(3,25%), gurmă (2,60%), boală intestinală inflamatorie- IBD/MEED/EGS (1,95%). 

7,79% dintre animale au fost clasificate ca fiind clinic sănătoase. 

Parametrii din lichidul peritoneal. Parametrii din lichidul peritoneal determinați 

pentru probele luate în studiu au fost: timpul trecut de la recoltare, culoarea lichidului de 
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centeză, gradul de turbiditate, consistența, numărul de celule, proteina totală (TP g/dl), 

lactat dehidrogenaza (LDH U/l), particulărități, leucocitele totale în număr absolut 

(WBC/µl), eritrocite în număr absolut (RBC/ µl), neutrofilele relative (neutro %), 

limfocitele relative (lymph %), monocitele relative (mono %), indicele de 

mieloperoxidază (MPXI), calitatea de transsudat/exudat. Valorile parametrilor studiați 

sunt reprezentați sub formă de histogramă. 

Proteina totală exprimată ca și g/dl lichid peritoneal a avut o valoare medie de 

16,24, cu deviația standard 12,109. Leucocitele totale exprimată în număr absolut, ele s-

au situat la o valoare medie de 23948,29, cu deviația standard 76690,167. 

Valorile medii ale MPXI precum și percentilele au valori mult mai mici decât în 

sânge. Astfel, neutrofilele care vin prin intermediul capilarele sanguine par a avea o stare 

de degranulare mai avansată imediat ce ajung la nivelul cavității peritoneale comparativ 

cu cele care rămân în sânge. 

Aproximativ 75% dintre caii diagnosticați cu sindrom de răspuns inflamator 

sistemic au valori MPXI negative, dar deși acest procent este clar mai mici în cazul cailor 

sănătoși, diferența nu este foarte semnificativă statistic.  

S-a urmărit și dacă tipul lichidului peritoneal (de natură proteică sau nu: 

transsudat/ exudat) a avut efect asupra valorilor MPXI. Se pare că nici caracterul 

lichidului abdominal nu joacă un rol important în nivelele scăzute a MPXI în spațiul 

abdominal al animalelor sănătoase sau bolnave.  

Efectul depozitării asupra MPXI- Pentru a urmări efectul asupra timpului scurs 

de la recoltarea lichidului peritoneal până la prelucrare, datele obținute au fost prelucrate 

statistic, urmărindu-se aceleași variabile ca și în cazul indicelui de mieloperoxidază, la 

care s-a adăugat calculul de corectare al rangurilor, testul U (Mann Whitney), și proba 

Wilcoxon ca metode nonparametrice pentru a evalua mărimea diferențelor. Se pare că o 

perioadă de depozitare de mai mult de 4 ore nu are efecte semnificative asupra probelor 

de lichid peritoneal, dar trebuie menționat faptul că MPXI era deja destul de scăzut în 

câteva cazuri.  
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Utilitatea prognostică a MPXI în cadrul sistemului de răspuns inflamator 

sistemic la cabalinele adulte- Utilizarea MPXI ca și indice de prognostic al 

supraviețuirii a fost studiat comparând următoarele grafice, care nu au prezentat un model 

ușor recognoscibi. 132 de cai au fost supraviețuitori comparativ cu 21 care nu au 

supraviețuit (fie au decedat fie au fost eutanasiați). Astfel, MPXI din lichidul abdominal 

nu este un parametru util pentru prognosticarea supraviețuirii. Pentru a completa această 

analiză se va construi o curbă ROC într-un capitol ulterior.  

Tot pentru a descoperi posibili indici de prognostic, s-a urmărit caracterul 

lichidului peritoneal ca și exudat sau transsudat, și s-au prelucrat statistic și alte date, cum 

ar fi supraviețuirea. 65.8% dintre probe au fost transsudate sau transsudate modificate și 

29,7% au fost exsudate. 86,3 dintre pacienți au supraviețuit, iar 13,5% nu au supraviețuit 

(fie au decedat, fie au fost eutanasiați). Alți factori studiați în vederea găsirii unei relații 

cu finalitatea cazului s-au testat cu ajutorul testului Mann-Witney U destinat calculului de 

corelație al rangului (indicele de mieloperoxidază, numărul total al celulelor, proteina 

totală, numărul de leucocite sanguine și fibrinogenul din sânge).  Acești parametri nu 

prezintă diferențe semnificative din punct de vedere statistici în cadrul grupelor cu 

supraviețuitori și non-supraviețuitori.  

S-a efectuat și o asociere a unora dintre acești parametri între ei, studiind relațiile 

prin intermediul calculelor corelațiilor non parametrice- testul Kendall Tau și  Spearman 

Rho (date distribuite non-normal), între numărătoarea celulară., proteina totală, numărul 

total de leucocite, neutrofile, leucocite sanguine, celule imature și indicele de 

mieloperoxidază- cu evaluarea coeficientului de corelație. 

În final s-a efectuat și un calcul de corelație parametrică, prin determinarea 

indicelui de corelație după Pearson, ca măsură de asociere între două variabile continue, 

și care are cea mai bună estimare a parametrilor. Per ansamblu, indicele de 

mieloperoxidază de la nivel peritoneal se corelează cu unii parametri ai inflamației, dar 

este o corelație destul de slabă din punct de vedere al semnificației statistice (neutrofile, 

proteine totale, leucocite totale, etc). 
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Digitomizarea bazei de date ca și transsudat versus exudat a dat rezultate ceva mai 

bune, folosindu-se tot metoda Pearson, pentru a putea evalua puterea și direcția de 

asociere între mai multe variabile (in funcție de caracterul lichidului peritoneal ca și 

transsudat sau transsudat modificat și exsudat). Explicația pentru aceasta este dată de 

faptul faptul că neutrofilele nu se degranulează pentru a elibera produse citotioxice într-o 

manieră aleatorie sau graduală, ci într-un mod exploziv și mai mult sau mai puțin în 

același timp la invazia în cavitatea peritoneală, aspecte facilitate de migrația lor rapidă. 

Degranularea rapidă va avea loc și datorită extremei mobilități și vieții scurte a acestor 

celule. Mobilizarea neutrofilică la nivel abdominal are loc cu ușurință odată cu orice 

semnal de iritație peritoneală, și are loc în maxim 24 de ore de la apariția acestuia. 

Aceasta va duce la un MPXI distribuit non-normal în granulocitele peritoneale ale cailor 

bolnavi și sănătoși.    

Curba ROC (Receiver operating characteristic) Orice posibilitate ca MPXI să 

poată fi folosit ca și adjuvant în diagnostic precum și nivelul de cut-off au fost analizate 

cu ajutorul curbelor ROC. Acestea sunt distribuții grafice care ilustrează performanța 

unui sistem binar, distribuind pozitivele adevărate (TPR- true positive rates) versus 

pozitivele false (FPR- false positive rates). TPR (axa y) se mai numește sensitivitate pe 

când FPR (axa x) se denumește ca specificitate. Grupele determinate au fost caii cu 

infecție sau caii sănătoși sau cu patologii de altă natură decât cu infecție 

 Suprafața de sub curbă (AUC- Area under curve) este egală cu probabilitatea 

ca un clasificator va clasifica în rang o instanță pozitivă mai sus decât una negativă, îi 

este similară testului Mann Whitney U (care testează dacă valorile pozitive se situează 

mai sus decât cele negative) dar și testului Wilcoxon și este utilă pentru compararea unui 

model. În cazul nostru, s-a calculat AUC pentru MPXI. Astfel, situându-se la 0,463 (cu o 

eroare standard de 0,48), nivelul MPXI în neutrofilele peritoneale ca și criteriu de 

diagnostic pentru statusul inflamator general sau chiar local nu este valid.  

Modelarea logliniară este una dintre metodele de analiză multivariată care încearcă 

să găsească un model explicativ cât mai bun, care să descrie relațiile dintre variabile. Ea 

consideră că toate variabilele utilizate pentru clasificare sunt independente, iar variabila 



Alexandra Păvăloiu                                       Rezumat al tezei de doctorat 
 

xi 

 

dependentă este numărul de cazuri din datele tabelului de contingență. Dacă datele MPXI 

se normalizează log (
e
log) și se privesc din punct de vedere non inflamator, atunci apare 

un test diagnostic destul de slab ca utilitate (Area under curve- AUC= 0.64). Valoarea de 

cut off (cut off value) pentru sensitivitate de 0.80 este de 2.9364 (MPXI = 18.8 ) ; în timp 

ce se poate ajunge la maxim o sensitivitate de 0.62. Astfel, se va ajunge tot la prea multe 

rezultate fals pozitive prin acest test. De asemenea, multe valori negative ale MPXI au 

trebuit scoase din discuție pentru că nu s-au putut  calcula logaritmii. Suprafața de sub 

curbă (AUC) pentru indicele de mieloperoxidază logaritmizat nu este nici ea puternic 

semnificativă din punct de vedere statistic- 0.639 cu deviația standard 0,101.  

S-a mai încercat o adaptare prin adăugarea valorii de 75 tuturor datelor, dar nici 

această modificare nu a ajutat foarte mult. Curba nu a fost atât de slabă chiar și înainte de 

normalizare, dar mai arată încă aleator. Nici folosirea unei normalizări arctangens sau 

cosinus nu a adus rezultate mai bune. 

Unele caracteristici ale MPXI din lichidul peritoneal- Transudat și transudat 

modificat, Exsudat: În ceea ce privește valoarea MPXI în transsudat sau transsudatul 

modificat, valoarea medie a fost de -9,54, cu o deviație standard de 32,006 (N=102).  

Lichidul peritoneal clasificat ca și exsudat a avut un MPXI cu o valoare medie de -21,47, 

deviația standard fiind 18,684 (N=46).  În cazul animalelor diagnosticate clar cu 

peritonită, MPXI a avut o valoare medie de -17,79, cu o deviație standard de 28,093 

(N=47). La pacienții cu alte afecțiuni decât peritonita, valoarea medie a fost de -11,80, 

deviația standard fiind 28,804 (N=107). Pacienții cu peritonită (N= 47) au prezentat o 

valoare medie a indicelui de mieloperoxidază negativ (-17,787, eroarea standard 4,09), 

dar cei fără peritonită (N= 107) au avut și ei tot o valoare negativă (-11,803, eroare 

standard 2,78). S-a folosit testul Levene pentru a testa eșantionul limitat (probele 

independente), acesta a fost slab semnificativ din punct de vedere statistic (p= 0,365), 

astfel că s-a încercat și testarea probelor aleatorii, cu ajutorul testului t (practic ca pentru 

un singur eșantion mic), dar cu rezultate nesemnificative statistic (T= 1,196 pt varianțe 

egale și T= 1,208 pentru varianțele inegale). S-a mai încercat să se mai găsească o 

diferență semnificativă din punct de vedere statistic prin compararea MPXI din 
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neutrofilele peritoneale în funcție de diagnostic (sănătoși versus bolnavi), în funcție de 

prezența sau absența inflamației precum și valorificarea datelor sub formă de ranguri și 

utilizarea coeficienților de corelație (Mann Whitney U, Wilcoxon și Z), dar nu s-a 

descoperit nici o diferență semnificativă statistic.  

Probele de sânge au fost evaluate din punct de vedere statistic atât din punct de 

vedere descriptiv dar și corelând câțiva parametri între ei, cu rezultate surprinzătoare.  

41,37 % la sută dintre pacienții la care s-au efectuat markerii inflamatorii sufereau de 

SIRS, cu valori MPXI mici. Pacienți cu leucocitoză/ leucopenie au reprezentat 45% din 

totalul probelor de sânge, pe când pacienții cu leucocite în limitele normale au reprezentat 

56%. Este interesant faptul că o analiză statistică mai profundă nu a arătat o corelație 

semnificativă statistic la cazurile luate de către noi în studiu, spre deosebire de cercetările 

efectuate de alte echipe de cercetători. La corelaţia indicelui de mieloperoxidază din 

sânge cu fierul plasmatic, s-a constatat o linie de regresie cu un trend pozitiv, dar 

nesemnficativ statistic, R
2
 fiind de 0.0295. La corelaţia indicelui de mieloperoxidază din 

sânge cu fibrinogenul sanguin, s-a constatat o linie de regresie cu un trend negativ, dar 

nesemnficativ statistic, R
2
 fiind de 0.0552. La corelaţia indicelui de mieloperoxidază din 

sânge cu numărul absolut de leucocite, s-a constatat o linie de regresie cu un trend 

negativ, dar nesemnficativ statistic, R
2
= 0.008.  

Comparația între probele din sânge cu probele din lichid peritoneal- Un alt 

element supus prelucrării statistice a fost compararea valorilor MPXI din probele de 

sânge cu probele de lichid peritoneal pentru afișarea curbelor de regresie.  MPXI mediu 

din neutrofilele sanguine a fost de 6.4,  semnificativ mai mare decât valoarea de  -5,1 din 

neutrofilele abdominale, dar cu o asociere slabă (R2= - 0,031) între MPXI din sânge și 

cel din lichidul peritoneal. Astfel, se pare că degranularea este ceva mai severă la nivel 

peritoneal decât la nivel sanguin.  Testul T s-a utilizat pentru probele aleatoriu cuplate. S-

au efectuat perechi între indicele de mieloperoxidază din sânge și indicele din lichidul 

peritoneal, dar nici un fel de test fie el parametric sau non-parametric, dedicat sau nu 

probelor aleatorii nu a pus în evidență o corelație semnificativă din punct de vedere 

statistic (valoarea medie a MPXI a fost de 11,4945 cu eroarea standard de 5,246, T= 
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2,191, în cadrul corelației după Pearson rezultatul a fost de -0,177). Așa cum ne-am și 

așteptat în urma asocierii slabe a ambelor variabile MPXI una cu cealaltă, nu a existat 

nici o relație lineară între degranularea neutrofilelor abdominale și degranularea de la 

nivel sanguin. Regresia MPXI sanguin și abdominal a fost nesemnificativă din punct de 

vedere statistic.  

S-a încercat și luarea în calcul doar a primelor probe/caz, analizându-se astfel 

datele a 51 de cai . Astfel, valoarea medie a MPXI din lichidul peritoneal a fost de -3,657 

cu deviația standard 37,2476, iar cea a MPXI din sânge a fost de 6,686, cu deviația 

standard 8,8251 (în ambele cazuri N= 51). În aceste cazuri, s-a descoperit o corelație 

destul de slabă dar aproape semnificativă (R= -0,23 ; p= 0,054) între MPXI din 

neutrofilele sanguine și cel din neutrofilele abdominale. Această corelație nu a putut însă 

fi confirmată de către o regresie lineară semnificativă între ambii parametri MPXI. 

 

Cercetări proprii- Concluzii și Recomandări 

 

Rezultatele obținute de noi în cercetarea sindromului de răspuns inflamator 

sistemic la cabalinele adulte, conform designului experimental propus, ne-au permis să 

extragem următoarele concluzii: 

 

 Sindromul de răspuns inflamator sistemic reprezintă o provocare pentru clinicieni, 

iar diagnosticarea lui cât mai rapidă se constituie ca o prioritate medicală, 

asigurând succesul terapeutic. 

 

 Diagnosticul de certitudine în sindromul de răspuns inflamator sistemic la cabaline 

se stabileşte pe baza constituenţilor biochimici reprezentaţi de indicele de 

mieloperoxidază, fierul seric, fibrinogenul, leucocitele, ale căror valori sunt 

modificate atât în sânge cât şi în lichidul peritoneal. 
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 Doar jumătate dintre pacienții luați în studiu și diagnosticați cu sindrom de răspuns 

inflamator sistemic au prezentat leucopenie/leucocitoză, restul având numărul de 

leucocite în limitele normale. 

 

 Criteriile de diagnostic al SRIS din medicina umană nu corespund decât parţial 

medicinei ecvine, leucopenia/leucocitoza constant întâlnite în diagnosticul 

sindromului de răspuns inflamator sistemic la om în medicina umană sunt 

inconstante la cabaline, neavând relevanță statistică. 

 

 Fibrinogenul seric crește într-un interval de 48 de ore așa încât nu poate fi 

considerat un bun indice de monitorizare al apariției sindromului de răspuns 

inflamator sistemic. 

 

 Pentru diagnosticarea acestui sindrom este necesară o evaluare completă a 

tabloului hematologic al ecvinelor suspecte de sindrom de răspuns inflamator 

sistemic, corelată cu markerii de inflamație sistemică. 

 

 Lichidul peritoneal poate fi un bun indicator al patologiei acute abdominale. 

 

 Indicele de mieloperoxidază determinat din lichidul peritoneal nu reflectă cu 

acuratețe starea inflamatorie sistemică. 

 

 Indicele de mieloperoxidază sanguin nu se corelează cu cel din lichidul peritoneal 

pentru a ajuta în diagnosticul sindromului de răspuns inflamator sistemic la caii 

adulți. 

 

 Indicele de mieloperoxidază peritoneal nu are o valoare predictivă în sindromul de 

răspuns inflamator sistemic la cabalinele adulte. 
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 Coroborarea rezultatelor hematologice cu evaluarea lichidului peritoneal la 

cabalinele suspecte de sindrom de răspuns inflamator sistemic oferă cele mai bune 

rezultate în diagnosticul acestei patologii, în special în lumina unor simptome 

clinice șterse sau care maschează problema sistemică. 

 

 Simptomele clinice șterse și echivoce în sindromul de răspuns inflamator sistemic 

la cabaline obligă clinicianul să apeleze cât mai repede la examenul paraclinic 

pentru a îngusta câmpul căutărilor în vederea stabilirii diagnosticului, boala 

trebuie considerată o urgență medicală 


