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Rezumat EPAR destinat publicului  

Oxyglobin 
Hemoglobină glutamer-200 

Prezentul document este un rezumat al Raportului european public de evaluare. Scopul 

documentului este de a explica modul în care evaluarea efectuată de către Comitetul pentru 

produse medicamentoase de uz veterinar (CVMP), în baza documentaţiei furnizate, a condus la 

recomandările privind condiţiile de utilizare. 

Prezentul document nu poate înlocui o discuţie directă cu medicul dumneavoastră veterinar. Dacă 

aveţi nevoie de informaţii suplimentare privind starea de sănătate sau tratamentul animalului 

dumneavoastră, contactaţi medicul veterinar. Dacă doriţi informaţii suplimentare pe baza 

recomandărilor CVMP, citiţi Dezbaterea Ştiinţifică (care face parte, de asemenea, din EPAR). 

Ce este Oxyglobin? 

Oxyglobin conţine hemoglobină glutamer-200 de tip bovin (în concentraţie de 130 mg/ml), care 

aparţine unei clase de medicamente transportoare de oxigen. Oxyglobin este o soluţie perfuzabilă 

(picurare în venă). 

Pentru ce se utilizează Oxyglobin? 

Oxyglobin se utilizează pentru a creşte conţinutul sanguin de oxigen la câinii cu anemie (număr mic 

de hematii). Oxyglobin trebuie folosit timp de cel puţin 24 de ore. 

Mai întâi Oxyglobin trebuie încălzit la 37 C, apoi este administrat câinelui în doză de 30 ml per 

kilogram corp cu ritm de până la 10 ml/kg pe oră. Doza optimă depinde de severitatea anemiei şi 

de perioada de timp în care câinele a prezentat anemie, precum şi de durata dorită pentru efectul 

medicamentului. Oxyglobin este destinat numai pentru administrare unică. Nu este necesar ca 

Oxyglobin să fie compatibil cu grupa de sânge a câinelui. Pentru informaţii suplimentare, a se 

consulta prospectul. 
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Cum acţionează Oxyglobin? 

Oxyglobin este o soluţie transportoare de oxigen pe bază de hemoglobină. Conţine hemoglobina 

glutamer-200, care este obţinută din hemoglobina (proteina din hematii care transportă oxigenul în 

organism) extrasă din sângele vacilor şi care este diluată într-o soluţie standard (lactat Ringer) 

folosită pentru a înlocui volumul de sânge. Când se administrează câinilor, Oxyglobin creşte atât 

cantitatea de hemoglobină din sânge, cât şi volumul de sânge din organism. Acest lucru face ca 

nivelul de oxigen transportat în sângele arterial să crească, ajutând la reducerea simptomelor de 

anemie. 

Cum a fost studiat Oxyglobin? 

Oxyglobin a fost testat într-un studiu la câinii cu anemie de scurtă sau lungă durată provocată de 

afecţiuni ca sângerare, distrugerea anormală a hematiilor sau niveluri scăzute ale producţiei de 

hematii. Studiul a comparat efectele Oxyglobin cu cele ale neadministrării vreunui tratament. 

Ce beneficii a prezentat Oxyglobin în timpul studiilor? 

În studiul principal pe câini, 95% dintre animalele tratate cu Oxyglobin nu au mai necesitat alt tip 

de tratament cu transportori de oxigen după 24 de ore, faţă de 32% din câinii care nu au primit 

vreun tratament. La câinii trataţi cu Oxyglobin a trecut o perioadă mai mare de timp până când a 

fost necesar un tratament suplimentar. De asemenea, medicamentul a crescut nivelurile sanguine 

de hemoglobină şi a ameliorat condiţia fizică a câinilor. 

Aceste rezultate au fost susţinute de studii suplimentare, ceea ce demonstrează că Oxyglobin poate 

prelua, transporta şi elibera oxigenul şi la alte animale decât la vaci. Acest oxigen poate fi apoi 

distribuit în ţesuturi cum este ţesutul muscular. 

Care sunt riscurile asociate cu Oxyglobin?  

Efectele secundare observate în urma tratamentului cu Oxyglobin sunt provocate atât de 

medicament ca atare, cât şi de cauza care stă la baza anemiei. Acestea includ decolorarea 

tegumentelor, a membranelor mucoase (mucoasa care acoperă cavităţile) şi a sclerei (partea albă 

a ochilor), fecale închise la culoare şi urină decolorată sau tulbure (opacăun efect secundar frecvent 

este supraîncărcarea circulatorie (când lichidele sanguine ies din vasele de sânge), ceea ce produce 

tahipnee (respiraţii rapide), dispnee (respiraţie dificilă), raluri pulmonare crepitante şi edem 

pulmonar (acumulare de lichid în plămâni). Alte efecte secundare frecvente sunt vărsăturile, 

pierderea apetitului şi febra. Pentru lista completă a efectelor secundare raportate în urma 

tratamentului cu Oxyglobin, a se consulta prospectul. 

Oxyglobin nu trebuie folosit la animalele care au mai primit Oxyglobin în trecut sau la câinii care au 

un risc crescut de supraîncărcare circulatorie şi care prezintă, de exemplu, oligurie sau anurie 

(animalul urinează rar sau nu urinează deloc) sau afecţiuni cardiace severe. 

Care sunt măsurile de precauţie care trebuie luate de persoana care 
administrează medicamentul sau intră în contact cu animalul? 

Nu sunt necesare precauţii. 
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De ce a fost aprobat Oxyglobin ?  

Comitetul pentru produse medicamentoase de uz veterinar (CVMP) a convenit că beneficiile 

tratamentului cu Oxyglobin depăşesc riscurile în ceea ce priveşte asigurarea unui suport pentru 

transportul de oxigen la câini în scopul ameliorării semnelor clinice de anemie timp de cel puţin 24 

de ore, indiferent de afecţiunea de bază şi a recomandat acordarea autorizaţiei de introducere pe 

piaţă pentru Oxyglobin. Raportul beneficiu-risc poate fi găsit în modulul Dezbaterea ştiinţifică al 

prezentului EPAR. 

Informaţii suplimentare despre Oxyglobin: 

Comisia Europeană a acordat o autorizaţie de introducere pe piaţă pentru Oxyglobin, valabilă pe 

întreg teritoriul Uniunii Europene, la data de 14 iulie 1999. Informaţii privind eliberarea pe bază de 

reţetă a acestui produs pot fi găsite pe ambalajul exterior.  

Prezentul rezumat a fost actualizat ultima dată în Martie 2012. 
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