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REPERCUSIUNI HISTOLOGICE PE PARCURSUL  

ŞOCULUI HEMORAGIC ÎN MIOCARD 

ANGELA BÎTCA, A. CĂRĂUŞ 
IMSP Institutul de Cardiologie  

Abstract. The present study has been undertaken in order to establish the characteristic 
traits of the structural disorders in the heart during a period of 90 minutes or 5 hours of HS. The 

obtained data indicate structural events wich have progressed at late time of shock: progresion 

of vascular spasm, blood extravasations and edema enhancement. 
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INTRODUCERE 

Şocul hemoragic constituie centrul de atenţie al preocupărilor medicinii de urgenţă, 
reprezentând una din cele mai dificile complicaţii. Algoritmul diagnostic şi conduita 

terapeutică ale acestuia se impun prin multe aderenţe şi subtilităţi controversate iar acest 

lucru impune necesitatea perfectării obiectivelor în cauză. Altfel spus, căutarea şi 
explorarea unor noi posibilităţi de optimizare şi fortificare a opţiunilor diagnostice şi a 

managementului terapeutic al ŞH se pot valida drept deziderate actuale şi autentice.  

În acest context s-a întreprins un studiu experimental în vederea stabilirii 

particularităţilor structurale ale cardiomiocitelor în dinamica ŞH reprodus la iepuri, pe o 
perioadă de 90 minute şi 5 ore a şocului. Aspectul dat se anunţă important în exigeza 

scorului de semnificaţie a profunzimii alterărilor structurale ale cordului. Într-un caz de 

prezentare clinică a şocului hemoragic sever, evaluarea relevantă a gradului injuriilor 
structurale şi a disfuncţiei poliorganice (imprimis a perturbărilor circulatorii) este o 

problemă majoră, iar estimările biochimice la această conotaţie pot avea utilitate certă.  

Severitatea ŞH şi succesul resuscitării lui sunt în funcţie directă  de scorul 
hemoragiei şi de gradul de afectare a organelor vitale, care se încadrează în sindromul de 

disfuncţie poliorganică [4,5]. În acest context este de menţionat conceptul neunivoc, 

privitor la caracterul modificărilor structurale, viscerale, la natura şi mecanismele de 

evoluţie a acestora, cu toate că referinţele bibliografice subliniază cert rolul stresului 
oxidativ, răspunsului inflamator exagerat pe fundalul expresiei defectuoase de citokine şi 

proteine „heat-shock”, reactivitatea vasculară endoteliu dependentă estropiată, asociată cu 

afinitatea scăzută la acţiunea agenţilor vasoconstrictori etc. [6,7]. Totodată, algoritmul 
diagnostic neinvaziv paraclinic, care se utilizează astăzi, nu oferă încă posibilitatea unei 

estimări autentice şi dimensionări certe a injuriilor tisulare, iar rezultatele investigaţiilor 

fundamentale, realizate în acest sens, diferă de indicii morfologici. 

 

MATERIAL ŞI METODĂ 

Experienţele au fost efectuate pe iepuri de laborator cu masa corporală 2,1-2,2 kg, 

fără pedigriu, întreţinuţi în condiţii standarde de vivariu at libitum. 
 Şocul hemoragic a fost reprodus după C.Wiggers (1950). Sub anestezie locală cu 

soluţie Novocaină 10%-5ml. a fost preparată artera femurală, în care a fost introdusă o 

canulă plastică sterilă conectată prin releu dublu la manometrul de mercur. 
Animalele au fost împărţite în 2 loturi: 

• Lotul I (n=8) – animalele supuse şocului hemoragic pe perioada de 90 min. 

Estimările histologie s-au efectuat la sfârşitul perioadei de 90 min a ŞH. 

• Lotul II (n=6) - animalele supuse şocului hemoragic pe perioada de 300 min. 
Estimările histologie s-au efectuat la sfârşitul perioadei de 300 min a ŞH. 

Examene histologice: La finele experienţelor animalele au fost sacrificate prin 
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eutanazie şi au fost prelevat cordul pentru studiul histologic. Ţesutul a fost fixat cu 

formalină de 10% cu soluţie-tampon fosfat, inclus în parafină, secţionat şi colorat cu 

hematoxilină-eozină, după metoda Van-Geison. 

 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Histologic se impune importantă alterarea structurală a miocardului la min 90 al ŞH 
predilectă în zonele subendocardice, manifestată în fond prin disocierea lanţurilor de 

cardiomiocite, asociată de edemul interstiţial şi infiltraţie celulară moderată (fig.1).  

 
Fig. 1 Inerenţe histologice ale miocardului la min 90 al ŞH: disocierea  

lanţurilor de cardiomiocite în zona subendocardică, edem interstiţial  

şi infiltraţie celulară moderată 

Arterele sunt spasmate, conţin cantităţi reduse de sânge cu elemente de agregare 
intraarterială a hematiilor (fig.2), iar venele în straturile profunde ale miocardului sunt 

hiperimiate (fig.3).  

  
          Fig.2 Inerenţe histologice ale miocardului 

la min 90 al ŞH: arteră spasmată, cu conţinut 

redus de sânge şi evidenţe ale agregării 

eritrocitare intravasculare. 

Fig. 3. Inerenţe histologice ale 

miocardului la min 90 al ŞH: hiperemie 

venoasă în straturile profunde ale 

muşchiului cardiac. 

 

  
Fig. 4. Inerenţe histologice ale miocardului la 

min 90 al ŞH: dezintegrarea cardiomiocitelor 

şi edem perivascular.  
 

Fig. 5. Inerenţe histologice ale miocardului la 

min 300 al ŞH: dezintegrare cardiomiocitară, 

distrofie hidropică şi hialinică cu nuclee 

picnotice şi hipercrome. 

Unele mostre histologice demonstrează fragmentare şi dezintegrarea celulelor 

cardiace (fig.4), care ar fi o cauză certă a sechestrării şi refluării enzimelor cardiace în 

sânge, constituind  factorul oportun al hiperenzimiei.  
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La perioada de 5 ore a şocului hemoragic severitatea afecţiunilor histologice ale 

miocardului avansează fiind mai des decelate şi focarele de alterare subepicardică. Sunt 

caracteristice zonele de destrucţie cardiomiocitară acompaniată de distrofie hidropică şi 
hialinică, iar nucleele distrofiate devin picnotice şi hipercrome (fig.5).  

Una din distincţiile histologice ale miocardului la această perioadă a ŞH versus min 

90 este certificată prin evidenţele unei afecţiuni mai profunde a circulaţiei sanguine, 
expresiile ei fiind prezenţa stazei capilare şi a edemului perivascular marcat (fig.6; 7).  

  
Fig. 6. Inerenţe histologice ale 

miocardului la min 300 al ŞH: focar  

intramural de   distrofie profundă a 

miocardului cu destrucţie adiacentă a 

cardiomiocitelor şi stază capilară. 

Fig. 7. Inerenţe histologice ale 

miocardului la min 300 al ŞH: stază 

circulatorie pe fondal de edem 

perivascular 

 

Aşadar, perturbările structurale ale miocardului exacerbează pe perioada de 5 ore a 
ŞH, iar diminuarea în dinamică a nivelului circulant al enzimelor cardiace explorate se 

impune a fi cauzată de agravarea în continuu a microcirculaţiei coronariene, desfăşurată în 

special pe fond de edem perivascular. Mai mult, alterarea cardiomiocitelor provoacă nu 
numai disfuncţia contractilă a cordului, dar influenţează detrimental şi relaxarea diastolică, 

care este importantă pentru o integrare adecvată a fluxului capilar intramural şi a fluxului 

venos intramural prin venele Tibezzia. Originea ischemică a acestor evenimente pare 
autentică cel puţin prin faptul, că odată cu creşterea perioadei de ŞH se extinde şi zona 

injuriilor miocardice în careul subepicardial al cordului, caracterizat printr-o invincibilitate 

ischemică mai superioară vs stratul subendocardial. 

CONCLUZII 
Evoluţia şocului hemoragic se impune printr-un spectru versatil de modificări 

structurale în cord, care progresează pe perioada de estimare 1,5-5 ore şi se manifestă 

predilect prin tumifiere şi distrofie celulară, dezintegrare intercelulară, edem interstiţial şi 
perivascular, elemente histologice de apoptoză, oncoză şi necroză celulară. Dimensiunea şi 

profunzimea acestor perturbări sugerează susceptibilitatea deosebită a cordului în impact 

critic ischemic şi hipoxic. 

O distincţie certă a inerenţelor histologice a organului explorat pe perioada de durată 
a şocului hemoragic cuprinde elementul de progresare a spasmului vascular, a gradului de 

extravasare a sângelui şi a edemului interstiţial, expresia cărora este moderată la min 90 şi 

devine concludentă la sfârşitul perioadei de 5 ore.  

BIBLIOGRAFIE 

1. Gutierrez G, Reines HD, Wulf-Gutierrey ME. Clinical review: hemorrhagic shock. Critical 

care, 2004, 8: 373-81.  

2. Kasuya H, Onda H, Yoneyama T, et al. Bedside monitoring of circulating blood volume after 
subarachnoid hemorrhage. Stroke 2003, 34: 956-60. 



 339 

3. Funabiki K, Onishi K, Dohi K et al. Combined angiotensin receptor blocker and ACE inhibitor 

on myocardial fibrosis and left ventricular stiffness in dogs with heart failure. Am J Physiol 

Heart Circ Physiol, 2004; 287(6): H2487 - H2492. 

4. Reilly PM, Wilkins KB, Fuh KC, et al. The mesenteric hemodynamic response ti circulatory 
shock: an overview. Shock, 2001, 15(5): 329-43.  

5. Berezina TL, Zaets SB, Kozhura VL, et al. Morphologic changes of red cells during 

hemorrhagic shock replicate cahenges of aging. Shock, 2001, 15(6): 467-70.  

6. Parekh N, Venkatesh B, Cross D et al. Cardiac troponin I predicts myocardial dysfunction in 

aneurismal subarachnoid hemorrhage. J Am Coll Cardiol, 2000, 36: 1328-35. 

7. Apak I, Iltumur K, Tamam Y, Kaya N. Serum cardiac troponin T levels as an indicator of 
myocardial injury in ischemic and hemorrhagic stroke patients. Tohoku J Exp Med, 2005, 205: 

93-101. 

8. Mehta RH, Harjai KL, Boura J. Prognostic significance of transient “no-reflow” during primary 

percutaneous coronary intervention for ST-elevation myocardial infarction. Am J cardiol, 2003, 

92(12): 1445-7. 

 
 

INFLUIENŢA REMEDIULUI „APIFITOSTIMULINA” ASUPRA  

UNOR INDICI AI IMUNITĂŢII UMORALE ŞI CELULARE LA PURCEI  

LA A 3-A ZI DE VIAŢĂ POSTNATALĂ 
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Abstract.The influence of the drug apiphytostimulin was studied on some immune 

indexes in young pigs. A was revealed a positive influence of the drug on indexes of blood 

and live weight of the young. .  
For the first time in ouroarticipation to the elaboration ahd investigation of the action of 

the preparation. „Apiphytostymmuline” on the biochemical and hematological indexes of the 

blood and immune system of the sucking pigs and sows and on the body weight of the pigs. 
Keys words: apiphytostimulin, resistance, profilaxis, remedy, immune. 

INTRODUCERE 

In  ultimul  timp, în domrniul  vităritului,  pentru normalizarea statutului  imun şi  

sporirii rezistenţei nespecifice se utilizează un număr mare de mijloace, inclusiv şi 
preparate: vitamine, preparatul BioR-obţinut din microalgele Spirulina platensis (Rudic V., 

Macari V., 2003), aminoacizi, produse apicole (Красочко, 2004) şi probiotice. Adminis-

trarea remediului „Apifitostimulina” la scroafele aflate la cea de-a 100-a zi de gestaţie ne 
denotă o acţiune pozitivă asupra instalării statutului imun la descendenţii obţinuţi. 

Pornind de la cele relevate, drept scop a servit studiul influienţei remediului „Api-

fitostimulina”, elaborat de colaboratorii catedrei „Biotehnologii în Zootehnie” a Univer-
sităţii Agrare de Stat din Moldova, asupra metabolismului unor indici ai imunităţii la 

scroafe şi descendenţii lor în perioada postnatală timpurie. 

MATERIAL ŞI METODĂ 

Investigaţiile au fost efectuate în cadrul catedrei deja menţionate în anul 2006-2007. 
Experimentului au fost supuse 10 scroafe şi 101 purcei. Scroafele după principiul anlaogic, 

au fost înpărţite în 2 grupe. Primei grupe-experiment (n=5) la a 100-a zi de la începutul 

gestaţiei li s-au administrat „Apifitostimulină” în doză de 0,04 ml/kg de masă vie, de două 
ori cu un interval de 10 zile. Scroafelor din grupa martor (n=5) în aceleaşi termene, doze şi 
intervale li s-a administrat soluţie fiziologică (NaCl). Înainte de administrare şi la cea de-a 
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