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Rezumat
Utilizarea metodelor molecular-genetice au permis estimarea expresiei genelor în raport 
cu vârsta la subiecți umani sănătoși și cu afecțiuni cardiovasculare. Studiul efectuat a 
pus în evidență expresia diferențiată a genelor, astfel, la grupul de copii expresia genelor 
este crescută la bolnavi comparativ cu cei sănătoși, în timp ce la grupul de adulți bolnavi 
conținutul de transcripți al genelor este diminuat comparativ cu adulții sănătoși. La 
subiecții bolnavi s-a reliefat diminuarea expresiei pentru 61,1% dintre gene la adulții și 
33,3% dintre gene la copii. La subiecții sănătoși, s-a relevat creșterea expresiei pentru 
94,4% dintre gene la adulții și 5,5% dintre gene la copii. Cunoașterea expresiei genelor 
în diferite condiții ar permite monitorizarea stării de sănătate, oferind perspective pentru 
dezvoltarea medicinii personalizate.
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Introducere
Expresia informaţiei genetice se realizează în toate celulele pe baza unui fl ux 

informaţional, unidirecţional şi universal, care se conformează dogmei centrale a 
geneticii: ADN → ARNm → polipeptid (proteină). 

După cum se cunoaște, celulele corpului uman, indiferent de structura şi funcţia 
lor, posedă aceeaşi informaţie genetică, însă expresia genică este diferită. Unele gene 
sunt exprimate continuu (gene housekeeping), în toate tipurile de celule, alte gene au o 
expresie specifi c tisulară sau celulară, iar o parte dintre ele sunt complet şi permanent 
inactivate [2, 12]. Astfel, expresia genelor prezintă o limitare spaţială (pentru anumite 
organe, ţesuturi, linii sau tipuri celulare şi chiar celule individuale) și temporală 
(stadii diferite ale dezvoltării, diferenţierii, ciclului celular), fi ind adaptată la natura 
şi intensitatea stimulilor extracelulari [1, 2, 12]. Toate aceste fenomene presupun 
intervenţia unor mecanisme complexe de control al expresiei genice. 

Spre deosebire de mecanismele de reglare ale expresiei genelor la procariote, 
bazate pe celebrul model al operonului, la eucariote, inclusiv la om, acest proces 
este mult mai difi cil din cauza dimensiunii enorme a genomului uman nuclear și 
compactării în fi bre de cromatină. În cele din urmă, la eucariote acţionează mecanisme 
de reglaj la fi ecare etapă a expresiei genelor, ce permit ajustarea vitezei şi intensităţii 
reacţiei la diferiţi factori [1]. 
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Etapa principală a reglării expresiei genice se desfăşoară în toate celulele la nivelul 
iniţierii transcripţiei ADN. Reglarea transcripţională implică interacţiunea unor factori 
trans-reglatori [10] cu secvenţe specifi ce de pe ADN (elemente cis-reglatoare), care 
determină transcripţia specifi că a anumitor gene într-un anumit moment pentru a se 
produce o cantitate adecvată de proteină. Reglarea expresiei genelor se poate face şi 
prin mecanisme ce pot interveni post-transcripţional, modifi când calitativ sau cantitativ 
formarea ARNm matur [13]. Mai frecvent este vorba de matisarea sau poliadenilarea 
alternativă prin care o genă codifi că mai multe proteine. Aceste mecanisme, deseori 
combinate, implică recunoaşterea unor secvenţe specifi ce din ARN de către proteine 
sau molecule de ARN reglatoare [17]. Totodată, controlul expresiei genice poate fi  
infl uenţat de modifi cările epigenetice/reglare pretranscripțională [6, 8, 14, 18] și de 
mecanisme de reglare la distanță prin structura cromatinei.

Actualmente, studierea transcriptomului uman prezintă o prioritate şi o direcţie 
relativ nouă, deosebit de importantă și de perspectivă în medicina cardiovasculară. 
Un aspect important al acestor studii se axează pe investigarea relației dintre boli 
cardiovasculare, factori clinici și expresia genelor, rezultatele fi ind destul de esențiale 
în programele de monitorizare a pacienților. Astfel, a fost posibilă dezvoltarea unui 
algoritm de evaluare a riscului de boală coronariană la pacienții non-diabetici, bazat 
pe vârstă, sex și expresia în sânge a câteva zeci de gene [4]. Studierea și cunoașterea 
modifi cării expresiei genelor în diferite condiții ar permite monitorizarea stării de 
sănătate și depistarea precoce a dereglărilor metabolice la nivel molecular, oferind 
perspective pentru dezvoltarea medicinii personalizate. Cele expuse au argumentat 
scopul acestei lucrări de a studia expresia unor gene în raport cu vârsta la subiecți 
umani sănătoși și cu afecțiuni cardiovasculare.

Material și metode
În studiu au fost incluse 69 de persoane cu vârsta cuprinsă între 0-79 ani, dintre care 

55 de pacienți cu patologie cardiovasculară au alcătuit lotul de bază/lotul de studiu, 
iar 14 subiecți sănătoși, fără afecțiuni cardiovasculare, au constituit lotul de referință/
de comparație. Studiul fi ind direcţionat de particularităţile de vârstă a pacienților, s-a 
convenit de a diviza lotul de bază în:

lotul de copii  – a inclus 28 de pacienți cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani;
lotul de adulți  – a inclus 27 de pacienți cu vârsta >40 de ani.

Ca urmare, pentru lotul de comparație au fost selectați 14 subiecți sănătoși, repartizat 
în două grupuri: grupul Cc – material prelevat de la subiecți, cu vârsta cuprinsă 
între 0 – 18 ani, care alcătuiesc lotul de comparație pentru copii; grupul Cm – material 
biologic colectat de la subiecți, cu vârsta ˃40 de ani, care formează lotul de comparație 
pentru adulți. 

Expresia genelor a fost estimată prin PCR cantitativ în timp real în amplifi cator cu 
detecţia automată a fl uorescenţei DT-96 (DNA technology, Rusia), utilizând Maxima 
SYBR Green/ROX PCR Master Mix (Thermo Scientifi c) şi primeri specifi ci. Gena 
GAPDH (gliceraldehid 3-fosfat dehidrogenaza) a fost utilizată ca referinţă pentru 
normalizarea nivelului de expresie a genelor analizate. Expresia relativă a fost calculată 
folosind metoda ΔCT, după Livak și Schmittgen [11], iar rezultatele sunt exprimate 
ca unități convenționale [16]. Interpretarea rezultatelor s-a realizat folosind analiza 
statistică realizată cu ajutorul programelor de calculator Excel (versiunea 2013) și 
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InfoStat (versiunea 2016, InfoStat Group, Universiy Córdoba, Argentina). Semnifi caţia 
diferenţelor dintre lotul de pacienţi față de lotul de subiecți sănătoși a fost calculată 
folosind testul non-parametric  Mann-Whitney. Diferenţa este semnifi cativă statistic 
dacă probabilitatea p a acestui test este mai mică de 0,05.

Rezultate și discuții
Expresia genelor la lotul de adulți bolnavi comparativ cu sănătoși. Estimarea 

expresiei genelor de interes la lotul adulți, a pus în evidență diminuarea concentrației 
de transcripți pentru 16 gene (sau 88,9% dintre gene) la subiecții bolnavi față de 
sănătoși. Printre acestea, se regăsesc genele NPPB, ABCA1, THBS1, SCD, ELAVL1, 
INHBA, TIMP1, TNFRSF11B, SSPN, ITGB1, ITGBL1, CYP2C8, HAS1, CYP4B1, 
KRT19, RGS1. Alte două gene IL8 și JAK2 (11,11% dintre gene) au prezentat creșterea 
expresiei la adulții cu patologie față de cei sănătoși. 

Diferențe semnifi cative statistic privind expresia genelor la adulții bolnavi 
comparativ cu cei sănătoși au demonstrat 15 gene (83,3% dintre gene), dintre care 
14 gene (sau 77,8 %) cu expresie diminuată și o genă (5,5%) care a manifestat 
expresie crescută (testul Mann-Whitney, p<0,05). În acest aspect, datele demonstrează 
că la adulți expresia genelor este diminuată la bolnavi comparativ cu adulții 
sănătoși (Figura 1).

Figura 1. Activitatea transcripțională a genelor la lotul de adulți bolnavi față de 
sănătoși. un.c. – unități convenționale, # p>0,05, * p<0,05.

Expresia genelor la copii bolnavi comparativ cu sănătoși. Rezultatele obținute 
privind analiza expresiei genelor la lotul de copii, au evidențiat creșterea expresiei la 
bolnavi față de sănătoși pentru 15 gene (sau 83,3% dintre gene) printre care NPPB, 
ABCA1, THBS1, SCD, ELAVL1, INHBA, JAK2, TIMP1, CYP2C8, SSPN, ITGB1, 
HAS1, CYP4B1, KRT19, RGS1. Genele IL8, TNFRSF11B și ITGBL1 (3 gene; 16,7%) 
au prezentat valori minimale în patologie comparativ cu grupul de copii sănătoși.

La lotul de copii bolnavi comparativ cu sănătoși s-au evidențiat 8 gene (sau 
44,4% dintre gene) care au manifestat expresie semnifi cativ diferită la pragul de 
probabilitate p<0,05 (testul Mann-Whitney), dintre care 5 gene au indicat creșterea 
respectiv 3 gene au manifestat diminuarea expresiei (Figura 2). Astfel, datele 
demonstrează că la copii genele prezintă activitate transcripțională crescută la bolnavi 
comparativ cu cei sănătoși.
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Figura 2. Activitatea transcripțională a genelor la lotul de copii cu patologie față de 
sănătoși. un.c. – unități convenționale, # p>0,05, * p<0,05.

Expresia genelor între lotul de adulți și copii (sănătoși/bolnavi). Rezultatele 
obținute au pus în evidență 6 gene (33,3%) ITGB1, TIMP1, THBS1, INHBA, NPPB, 
JAK2 care au manifestat creșterea concentrației de transcripți la lotul de adulți față de 
copii, atât sănătoși, cât și cu patologie, iar o singură genă (5,5%) IL8, s-a evidențiat prin 
expresie diminuată la adulți față de copii (Tabelul 1). 

Tabelul 1. Nivelul de expresie a genelor potențial asociate maladiilor cardiovasculare, un.c.

Expresia genelor între lotul de adulți și copii (sănătoși). Studiul expresiei genelor 
între lotul de copii și adulți sănătoși a relevat că 17 gene (94,4%) ITGB1, TIMP1, 
THBS1, INHBA, NPPB, JAK2, TNFRSF11B, HAS1, CYP2C8, CYP4B1, KRT19, 
SSPN, SCD, ELAVL1, RGS1, ABCA1, ITGBL1 au manifestat valori maximale ale 
expresiei la adulți față de copii. Un efect invers a fost observat pentru gena IL8 
(5,5% dintre gene), care a prezentat expresie crescută la copiii sănătoși față de adulți 
sănătoși (Tabelul 2, A). 
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Expresia genelor între lotul de adulți și copii (cu patologie). Un alt aspect relevat 
prin studiul expresiei genelor a fost stabilirea unor gene cu expresie diferențiată între 
subiecții cu patologie din loturile cercetate (Tabelul 2, B). Astfel, s-a constatat că la 
adulții bolnavi comparativ cu copii bolnavi 11 gene (61,1%) IL8, HAS1, CYP2C8, 
CYP4B1, KRT19, SSPN, SCD, ELAVL1, RGS1, ABCA1, ITGBL1 au manifestat valori 
diminuate și respectiv 6 gene (33,3%) ITGB1, TIMP1, THBS1, INHBA, NPPB, JAK2 
au demonstrat valori crescute ale expresiei. Gena TNFRSF11B (5,5% dintre gene) nu a 
manifestat expresie diferențiată între lotul de copii și maturi cu patologie.

Tabelul 2. Nivelul de expresie a genelor la adulți și copii. 

Generalizând datele analizei expresiei genelor la loturile de studiu s-a constatat că 
activitatea genelor este diferită între adulți și copii. Astfel, au fost puse în evidență 3 
gene la lotul adulți (ITGB1, ELAVL1, JAK2) și 10 gene la lotul copii (NPPB, ABCA1, 
THBS1, TIMP1, CYP4B1, KRT19, RGS1, JAK2, ITGB1, SSPN) care nu au manifestat 
diferențe semnifi cative ale expresiei în patologie comparativ cu lotul de referință. 
Genele JAK2 și ITGB1 au prezentat diferențe nesemnifi cative atât la lotul de adulți 
cât și copii. SCD, INHBA, CYP2C8, HAS1 au manifestat creșterea expresiei la lotul 
de copii și diminuarea expresiei la adulți, de rând cu genele CYP4B1, RGS1, KRT19, 
NPPB, ABCA1, THBS1, TIMP1, SSPN.

Gena SCD a manifestat creșterea expresiei la lotul copii bolnavi față de sănătoși, 
ceea ce constituie un efect invers observat la grupul adulți. TNFRSF11B și ITGBL1 
au manifestat expresie diminuată în patologie atât la lotul adulți cât și copii. Aceste 
rezultate sugerează rolul bine conturat al acestor gene în mecanismele moleculare ale 
procesului patologic, dat fi ind faptul că expresia este diminuată în loturile cu tulburări 
patogenice ale organismului.
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La rândul său, gena ELAVL1 s-a caracterizat prin creșterea semnifi cativă a 
expresiei la lotul copii și a prezentat valori nesemnifi cative la lotul adulți, iar gena IL8 a 
prezentat creșterea semnifi cativă a expresiei la lotul adulți și diminuarea semnifi cativă 
statistic la copii.

În problema abordată, rezultatele obținute în urma cercetărilor efectuate confi rmă 
expresia diferențiată între grupe de vârstă diferite, în cazul dat copii și adulți, fapt 
susținut și de alți autori [5, 9, 15, 19,  21]. Studiile microarray efectuate pe diferite 
organisme, inclusiv pe om, ce au vizat compararea expresiei genelor între țesuturi 
prelevate de la tineri și adulți au constatat o expresie diferită între subiecții din grupe 
diferite de vârstă [3, 7]. Peters și colaboratorii (2015) susțin că scăderea nivelului de 
expresie a genelor odată cu înaintarea în vârstă este rezultatul dereglării procesului 
de transcripție și translație [15]. Datele unui studiu ce a vizat profi lului de expresie al 
genelor relevă că creșterea severității bolii la pacienți cu afecțiunii cardiovasculare este 
asociată cu expresia diminuată a genelor implicate în transportul colesterolului [20]. 

În acest context, studiile privind expresia diferențiată a genelor în raport cu vârsta 
sunt importante pentru înțelegerea și clarifi carea mecanismelor de reglare a expresiei 
genelor, dar și pentru dezvoltarea strategiilor de prevenire a riscului și efi cientizării 
unui tratament personalizat.

Concluzii
Prin analiza PCR-cantitativ a fost pusă în evidență expresia diferențiată a 1. 

genelor sub aspectul vârstei (copii și adulți) și stării organismului (bolnav vs sănătos). 
În problema abordată, aceste rezultate sunt în concordanță cu teoria potrivit căreia 
expresia genelor este reglată temporal, oferind un plus de cunoaștere privind expresia 
genelor în raport cu vârsta la subiecți umani sănătoși și cu afecțiuni cardiovasculare

S-a constatat că la loturile cu subiecți sănătoși, toate 18 (100%) gene studiate 2. 
manifestă o expresie diferențiată între copii și adulți, dintre care 17 gene (ITGB1, TIMP1, 
THBS1, INHBA, NPPB, JAK2, TNFRSF11B, HAS1, CYP2C8, CYP4B1, KRT19, SSPN, 
SCD, ELAVL1, RGS1, ABCA1, ITGBL1) au manifestat creșterea expresiei și o singură 
genă (IL8) a prezentat diminuarea expresiei la adulți față de copii. Astfel, s-a relevat 
creșterea expresiei pentru 94,4% dintre gene la adulții sănătoși și 5,5% dintre gene la 
copiii sănătoși. 

A fost stabilită expresia diferențiată a genelor între copii și adulți bolnavi pentru 3. 
17 (94,4%) dintre genele analizate, dintre care 11 gene (IL8, HAS1, CYP2C8, CYP4B1, 
KRT19, SSPN, SCD, ELAVL1, RGS1, ABCA1, ITGBL1) au manifestat valori diminuate 
și 6 gene (ITGB1, TIMP1, THBS1, INHBA, NPPB, JAK2) au prezentat valori crescute 
ale expresiei la subiecții din lotul de adulți comparativ cu lotul de copii. S-a demonstrat 
diminuarea expresiei pentru 61,1% dintre gene la adulții bolnavi și 33,3% dintre 
gene la copii bolnavi. Gena TNFRSF11B (5,5% dintre gene) nu a manifestat expresie 
diferențiată între lotul de copii și maturi cu patologie.

S-a determinat expresia diferențiată a genelor între adulți și copii, atât sănătoși cât 4. 
și bolnavi, pentru 7 (38,8%) gene, dintre care 6 (33,3%) gene (ITGB1, TIMP1, THBS1, 
INHBA, NPPB, JAK2) au manifestat valori maximale ale expresiei și o genă (5,5%) IL8 
s-a evidențiat prin diminuarea expresiei la lotul de adulți comparativ cu lotul de copii. 
În cele din urmă, cercetările au relevat că 33,3% dintre gene se caracterizează prin 
expresie crescută la adulți comparativ cu copii și 5,5% dintre gena manifestă creșterea 
expresiei la copii comparativ cu adulții.
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Studiul expresiei a 18 gene cu rol potențial în patologiile cardiovasculare a reliefat 5. 
că 15 (83,3%) gene la copii (NPPB, ABCA1, THBS1, SCD, ELAVL1, INHBA, JAK2, 
TIMP1, CYP2C8, SSPN, ITGB1, HAS1, CYP4B1, KRT19, RGS1) și 2 (11,1%) gene la 
adulți (IL8 și JAK2) au manifestat creșterea expresiei la subiecții bolnavi comparativ 
cu cei sănătoși. În caz contrar, 16 (88,9%) gene la adulți (NPPB, ABCA1, THBS1, 
SCD, ELAVL1, INHBA, TIMP1, TNFRSF11B, SSPN, ITGB1, ITGBL1, CYP2C8, 
HAS1, CYP4B1, KRT19, RGS1) și 3 (16,7%) gene la copii (IL8, TNFRSF11B, ITGBL1) 
s-au caracterizat prin diminuarea expresiei la subiecții bolnavi față de sănătoși. În cele 
din urmă, s-a constatat că la grupul de copii expresia genelor este crescută la bolnavi 
comparativ cu cei sănătoși, în timp ce la grupul de adulți, conținutul de transcripți al 
genelor analizate este diminuat la bolnavi comparativ cu subiecții sănătoși.
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