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Summary 

Strategies of restrictive transfusions of ffp in patiens with hip  arthroplasty 

 Traditionally patients undergoing total hip replacement receive fresh frosen plasma  

(FFP) during and after surgery. Admimistration of FFP is associated with increased risc and has 

high costs. 

 Coagulation tests have been investigated in patients with hip artroplasty and a restrictive 

strategy of FFP transfusion have been adopted.  

Hip arthroplasty is not associated with coagulation disturbances and implementation in 

clinical practice of restrictive strategy of FFP transfusion eliminates riscs associated with 

transfusions and has economic benfits. 

 

Rezumat 

 Tradiţional, pacienţilor supuşi intervenţiei chirurgicale de artroplastie de şold 

intraoperator şi în perioada postoperatorie se transfuzează plasmă proaspăt congelată (PPC). 

Administrarea de PPC nu este lipsită de riscuri şi are costuri înalte. Au fost studiaţi indicii de 

coagulare la pacienţii supuşi  artroplastiei de şold şi a fost implementată în practica clinică o   

strategie restrictivă de transfuzie a  PPC. Efectuarea artroplastiilor de şold nu se asociază cu 

dereglări ale sistemului de coagulare, iar implementarea în  practica clinică a strategiei restrictive 

de  transfuzie a PPC exclude riscul asociat transfuziei PPC şi totodată are  avantaje economice. 

  
Plasma proaspăt congelată (PPC) se administrează pe larg în practica clinică atât în 

Republica Moldova cât şi în alte ţări, spre exemplu, în SUA sunt  transfuzate peste 4 mln unităţi 

anual (1,3, 4,7,10).  

   Există situaţii clinice în care administrarea PPC  este absolut indicată pe când în altele  

utilizarea ei este controversată sau în genere  este inutilă (2).  

Colegiul Patologilor Americani şi Comitetul pentru Standarde în Hematologie (Marea 

Britanie) au elaborat ghiduri în care sunt enumerate situaţiile clinice în care sunt indicate  

transfuziile de PPC (6, 9). 

Utilizarea PPC trebuie sa fie strict limitată la cazurile absolut necesare. La momentul 

actual numeroase studii raportează o rată înaltă a administrării incorecte a PPC (10,13). 

Administrarea de PPC nu este lipsită de riscuri (reacţii mediate imun şi nonimune), şi are 

costuri înalte (5,8, 11,12). Se estimează că costul unei unităţi de PPC în SUA este de 60$, iar 

ţinând cont de rata înaltă a transfuziilor inutile, cheltuielile anuale sunt evaluate la milioane de 

dolari. În plus, administrarea inutilă de PPC expune pacienţii la riscurile  legate de transfuzie. De 

aceea utilizarea corectă a PPC este o problemă ce ţine atât de siguranţa pacientului cât şi una 

financiară. 

 
Obiectivele  

De a implementa în practica clinică o strategie restrictivă de transfuzie a PPC conform 

căreia indicaţii pentru transfuzia de PPC sunt doar cazurile de corectare a hemoragiilor 
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microvasculare în prezenţa creşterii a INR-ului şi timpului tromboplastinei parţial activate de 2 

ori faţă de valorile normale. 

 

Material şi metode  

Datele au fost colectate din fişele clinice ale pacienţilor care s-au aflat la tratament în 

secţia ortopedie a Centrului Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă în perioada 1 

decembrie 2009 – 30 iunie 2010  şi cărora li s-a efctuat artroplastie de şold.  

S-au urmărit mai mulţi parametri printre care: distribuţia pacienţilor pe sexe, vârstă, 

scorul ASA, diagnostic preoperator.   

Au fost determinaţi  următorii indici: timpul  tromboplastinei parţial activate (TTPA), 

timpul de trombină (TT), indicele protrombinic (IP),  INR, concentraţia fibrinogenului, 

concentraţia proteinei, nivelul ureei, creatininei, bilirubinei totale, a bilirubinei directe şi 

indirecte, ALAT, ASAT. 

A fost determinat volumul hemoragiei intraoperatorii şi postoperatorii (în cursul primei 

zile) prin cântărirea meşelor şi colectarea sângelui pierdut prin tuburile de drenuri. 

 

Rezultate şi discuţii 

Lotul pacienţilor supuşi artroplastiei de şold a fost alcătuit din 50 pacienţi: 33 femei 

(66%) şi 17 barbaţi (34%).  

      După cum se observă din tabelul N1, în lotul studiat intervenţiile chirurgicale au fost 

efectuate preponderent pacienţilor cu vârsta  60-69 ani (16 cazuri), urmată de grupele de vârstă 

de 50-59 ani (11 cazuri) şi  70-79 ani (11 cazuri) şi au fost efectuate mai rar la pacienţii sub 50 

ani (8 cazuri) şi peste 80 ani (4 cazuri).  

Tabelul N1 

Repartizarea  pe grupe de vârstă a pacienţilor supuşi artroplastirei de şold  

 

Grupa de 

vârstă (ani) 

30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 Peste 80 

Numărul de 

cazuri 

3 5 11 16 11 4 

 

Repartizarea pacienţilor conform diagnosticului preoperator a fost următoarea: 

osteonecroză – 7 pacienţi (14%), coxartroză  – 22 pacienţi (44%), fractură de col femural – 21 

pacienţi (42%). Riscul anestezic, conform scorului ASA a fost evaluat în felul urmator: 38  

pacienţi (76 %) scor ASA II si 12 pacienţi (24 %)  scor ASA III. 

Volumul de sange pierdut intraoperator a constituit 336±121 ml, iar în prima zi 

postoperator - 367±230 ml. Durata intervenţiei chirurgicale a fost de  79,3±31,7 min. 

Indicii de coagulare la pacienţii supuşi artroplastiei de şold în preoperator, la finisarea 

intervenţiei chirurgicale şi a doua zi postoperator sunt prezentaţi în tabelul N2. 

Tabelul N2 

Indicii de coagulare la pacienţii  supuşi artroplastiei de şold 

 

Indice Preoperator La finisarea 

interv.chirurgicale 

A doua zi 

postoperator 

TTPA, s 28,28±4,50 27,77±4,86* 28,63±6,03* 

IP,% 90,65±13,39 89,18±6,13* 88,72±7,46* 

TT,s 14,06±2,61 14,11±2,74* 13,63±3,18* 

INR 1,18±0,16 1,24±0,15* 1,21±6,18* 

RP 1,10±0,11 1,16±0,16* 1,17±0,18* 

Fibrinogen, g/l 3,5±1,1 3,0±1,1* 3.5±1,1* 

Nota: *- modificarii nesemificative comparativ cu preoperator  
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După cum se observă din tabel, la pacienţii supuşi intervenţiilor chirurgicale de 

artroplastie de şold nu s-au detectat dereglări ai indicilor de coagulare, fenomen explicat prin 

hemoragii mici atât în cursul intervenţiei, cât şi în prima zi postoperator.  

Conform strategiei adoptate nici un  pacient nu a fost supus transfuziei de PPC.    

Indicii biochimici la pacienţii supuşi artroplastiei de şold sunt prezentaţi în tabelul N3. 

Tabelul N3 

Indicii biochimici la pacienţii  supuşi artroplastiei de şold 

 

Indice Preoperator Postoperator p 

Proteina totală, g/l 70,08±7,05 64,55±5,9 >0.05 

Bilirubina totală, mcmol/l 14,7±5,6 15,42±6,52 >0.05 

Bilirubina directă, mcmol/l 4,68±2,84 4,26±2,49 >0.05 

Bilirubina indirectă, mcmol/l 9,96±3,43 11,16±4,93 >0.05 

ALAT, U/l 23,26±9,16 24,58±8,07 >0.05 

ASAT, U/l 26,41±11,12 30,72±14,49 >0.05 

Ureea, mmol/l 5,78±1,55 6,31±1,80 >0.05 

 

După cum se observă din tabel, la pacienţii supuşi intervenţiilor chirugicale de 

artroplastie de şold şi cărora nu li s-a transfuzat PPC  nu se depistatează modificari sistemice, 

documentate prin lipsa modificărilor indicilor biochimici.  

 

Concluzii 

1.  Efectuarea artroplastiilor de şold nu se asociază cu dereglări ale sistemului de 

coagulare, documentate  prin absenţa modificării timpului tromboplastinei parţial activate, 

timpului de trombină, INR-ului, raportului de protrombina, concentraţiei fibrinogenului  atât la 

finisarea intervenţiei chirurgicale, cât şi prima zi postoperator comparativ cu valorile indicilor în 

preoperator. Volumul hemoragiilor în intervenţiile chirugicale  de artroplastie de şold, determinat 

experimental, a fost de 336±121 ml intraoperator, iar în prima zi postoperator – 367±230 ml. 

2. Implementarea în practica clinică a strategiei restrictive de transfuzie a PPC a condus 

la excluderea completă a transfuziei PPC atât în cursul intervenţiei chirurgicale cât şi în prima zi 

postoperator. 

3. La pacienţii supuşi artroplastiei de sold, cărora nu li s-a administrat PPC nu se atestă 

dereglări sistemice, documentate prin lipsa modificărilor indicilor biochimici.  

4. Implementarea în  practica clinică a protocolului de limitare a transfuziilor de PPC are  

avantaje economice şi totodata exclude riscul asociat transfuziei PPC.  
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Summary 

Risc factors in patients with nosocomial pneumonia 

Nosocomial infections are associated with considerably increased length of stay in 

hospital, mortality and  cost of care. The frequency of nosocomial pneumonia in patients treated 

in ICU  and main characteristics (sex, age, underlying medical condition, level of consciousness, 

associated trauma, pulmonary and cardiovascular comorbidities, mechanical ventilation, surgery, 

use of nasogastric tube, sedatives, muscle relaxants, H2 – blocators, glucocorticosteroids  as well 

as mortality and duration of ICU treatment have been invstigated.  

 

Rezumat 

Infecţiile nosocomiale prezintă o problemă majoră deoarece ele contribuie semnificativ la 

creşterea duratei spitalizării, mortalităţii şi costurilor îngrijirior medicale. A fost determinată rata 

pneumoniei nosocomiale la pacienţii aflaţi la tratament în secţia Reanimare a CNŞPMU şi s-au 

stabilit caracteristicele pacienţilor în funcţie de sex, vârstă, starea cunoştinţei la internare,  

comorbidităţi, intervenţii chirurgicale efectuate, prezenţa sondei gastrice, efectuarea ventilaţiei 

mecanice, utilizarea sedativelor, relaxantelor musculare, blocatorilor receptorilor H2, 

glucocorticoizilor şi s-a calculat mortalitatea  şi durata aflării pacienţilor în secţia Reanimare.   

 

Infecţiile nosocomiale prezintă o problemă majora deoarece ele contribuie semnificativ la 

creşterea duratei spiatlizării, mortalitătii şi costurilor îngrijirior medicale. Pneumonia reprezintă 

al II tip de infecţie nosocomială în USA şi ocupă primul loc în structura mortalităţii a infecţiilor 

nosocomiale (12). Există trei forme de pneumonie nosocomială (2):                                                                                                                                

1. Pneumonia dobândită în spital este pneumonia cu debut la peste  48 ore de la internare în 

secţie, la pacienţii care nu au fost intubaţi la momentul internării.  
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