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Introducere

Stresul oxidativ, care generează specii reactive de oxigen şi nitrogen, este unul 
din factorii patogenezei multor stări patologice ca ateroscleroza, diabetul, afecţiunile 
neurodegenerative, cancerul şi altele [5, 10, 17, 28]. Suplimentarea antioxidativă a 
organismului uman prin utilizarea antioxidanţilor naturali în tehnologiile alimentare 
şi farmaceutice, crează o alternativă promiţătoare metodelor de pro laxie existente 
de atenuare a stresului oxidativ deteriorator [9,31]. În prezent, antioxidanţii naturali 
de origine vegetală, spre deosebire de cei sintetici, sunt preferaţi în tehnologiile de 
procesare a alimentelor, precum şi în calitate de produse nutraceutice datorită unei 
biodisponibilităţi superioare. În ultimii ani, în calitate de surse de substanţe antioxidante 
cu utilizare în industria alimentară şi farmaceutică, sunt studiate microalgele [24]. 

Astaxantina este un pigment carotenoid răspândit în organismele din mediul acvatic 
şi este caracteristic pentru microalge, crustacee şi peşti. În organismele mamiferelor are 
proprietatea de a se absorbi şi metaboliza uşor. Activitatea antioxidantă a astaxantinei 
este net superioară β-carotenului, datorită cărui fapt are o vastă aplicare în calitate de 
preparat nutraceutic şi medicamentos, în industria cosmetică şi cea alimentară [8]. În 
calitate de sursă de astaxantină este explorată şi utilizată cu succes microalga verde 
Haematococcus pluvialis [8, 30]. 

În ultimii ani, o serie de studii, efectuate in vitro şi in vivo cu privire la acţiunea 
astaxantinei, au demonstrat efectul antioxidant al astaxantinei în calitate de stingător 
al radicalului oxigenului singlet, împotriva radicalilor superoxid, peroxid de hidrogen, 
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precum şi hidroxil [15]. Astaxantina, de asemenea, a demonstrat o activitate superioară 
în inhibarea procesului de peroxidare a lipidelor [13] şi spre deosebire de alţi carotenoizi, 
nu se oxidează şi, deci, nu poate acţiona în calitate de pro-oxidant [11]. Datorită 
efectului său super-antioxidant, astaxantina este cercetată în calitate de component activ 
al remediilor utilizate în tratamentul hipertensiunii şi aterosclerozei. Pentru astaxantină 
a fost determinat mecanismul de inhibiţie a stărilor in amatorii destructive care se 
dezvoltă în celulele endoteliale ca urmare a proceselor metabolice vitale [12].  

În prezent, în diferite centre biotehnologice de prestigiu se fac cercetări în vederea 
stabilirii formulelor farmaceutice ale unor tipuri de preparate (comprimate, soluţii 
uleioase) pe bază de astaxantina obţinută din biomasa de Haematococcus pluvialis [7, 
22]. Toate aceste cercetări pornesc de la extragerea şi puri carea pigmentului. 

Metodele existente de extragere a astaxantinei din biomasa algală sunt selectate după 
gradul de solubilitate a astaxantinei, procentul maximal de extragere şi posibilitatea 
determinării cantitative cu utilizarea coe cienului corespunzător solventului sau în 
baza curbei de calibrare. Cei mai utilizaţi solvenţi sunt acetona, hexanul, metanolul, 
dimetil sulfoxidul şi diclormetanul [27], iar testele antioxidante şi antiradicalice sunt 
efectuate cu astaxantina extrasă în acetonă, metanol sau dimetil sulfoxid [3]. În calitate 
de solvent optimal pentru extragerea şi procesarea ulterioară a antioxidanţilor din 
biomasa vegetală este recunoscut etanolul [18]. În cazul unor carotenoizi, în special a 
xanto lelor, etanolul este solventul care asigură solubilizarea lor maximală [32]. Noi am 
propus procedeul de extragere a astaxantinei din biomasa de Haematococcus pluvialis
în etanol în scopul utilizării ulterioare pentru întroducerea în formule medicamentoase 
[20]. Scopul cercetărilor efectuare şi re ectate în lucrarea dată a constat în stabilirea 
activităţii antioxidante şi antiradicalice a soluţiei etanolice de astaxantină naturală prin 
utilizarea unor metode nespeci ce şi speci ce. 

Materiale şi metode

Biomasa de Haematococcus pluvialis s-a obţinut prin cultivarea microalgei pe 
mediul mineral optimizat [6]. 

Obţinerea soluţiei etanolice de astaxantină [20]. Biomasa de Haematococcus 
pluvialis (cişti roşii) a fost separată de lichidul cultural prin centrifugare timp de 5 
min la 1500g. Sedimentul celular a fost supus hidrolizei acide cu soluţie HCl 0,1N la 
temperatura de 900C timp de 20 min. La 1 g biomasă s-a adaugat 50 ml alcool etilic, 
răcit în prealabil la temperatura de 0oC. Amestecul a fost agitat timp de 5 min pe un 
agitator orbital cu viteza de 300 rotaţii/min şi centrifugat timp de 5 min la 2000g. 
În extractul de astaxantină a fost determinată puritatea lui şi concentraţia produsului 
activ. Pentru aceasta a fost înregistrat spectrul de absorbţie al extractului în intervalul 
de lungimi de undă de la 400 la 530 nm şi a fost  xat maximul de absorbţie. Prezenţa 
unui singur maxim de absorbţie la lungimea de undă de 478 nm, corespunde absorbţiei 
soluţiei astaxantinei pure în alcool etilic [4]. Concentraţia astaxantinei s-a determinat 
conform curbei de calibrare construită pentru soluţii standarde de astaxantină sintetică 
(98%) în alcool etilic, intervalul linear menţinîndu-se între 1-8 μg/ml, n=7, r2=1,000. 

Evaluarea capacităţii antioxidante prin metoda reducerii reagentului 
fosfomolibdenic [25]. La 0,3 ml soluţie etanolică de astaxantină s-a adaugat 2,7 
ml soluţie reagent fosfomolibdenic (0,6 M acid sulfuric, 28 mM sodium fosfat şi 4 
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mM amonium molibdat). Amestecurile s-au incubat la 950C timp de 90 min. După 
răcirea probelor până la temperatura camerei, s-a măsurat extincţia lor la 695 nm la 
spectrofotometru UV-VIS (PG Instruments Limited, Alma Park, Wibtoft, England). 
În calitate de control negativ a fost utilizat etanolul. Capacitatea antioxidantă a fost 
exprimată în echivalent acid ascorbic la 1 mg substanţă activă. Curba de calibrare 
pentru acidul ascorbic este lineară în intervalul 1-6 mg/ml, n=8, r2=0,999. 

Evaluarea capacităţii antioxidante prin metoda reducerii reagentului Folin-
Ciocalteu [29]. La probele de astaxantină (0,3 ml) s-au adăugat 1,5 ml reagent Folin-
Ciocalteu (diluat de 10 ori cu apă bidistilată) şi 1,2 ml carbonat de sodiu (75 g/l). 
Amestecurile au fost agitate şi incubate timp de 5 min la 500C.  După răcirea lor a fost 
măsurată extincţia la 760 nm. Capacitatea antioxidantă a fost exprimată în echivalent 
acid galic la 1 mg substanţă activă. Curba de calibrare pentru acidul galic este lineară 
în intervalul 0,01-0,1 mg/ml (n=6, r2=0,999). 

Determinarea capacităţii antiradicalice cu utilizarea radicalului DPPH˙ [2]. 
Radicalul 1,1 difenil-2-picril hydrazil (culoare violetă) poate   redus prin adiţionare de 
atomi de hidrogen cu obţinerea de 1,1 difenil-2-picril hydrazină de culoare galbenă. A 
fost preparată soluţia etanolică de 0,6 M DPPH (radical). Amestecul reagent constă din 
0,3 ml soluţie etanolică astaxantină şi 2,7 ml soluţie DPPH.  După 60 min de incubare 
la întuneric la temperatura camerei s-a măsurat absorbanţa la 517 nm. În proba control 
s-a utilizat astaxantina în concentraţiile corespunzătoare pentru a exclude culoarea. 
Reducerea valorilor extincţiei (% Inhibiţie) a soluţiei de DPPH se calculează conform 
ecuaţiei: % Inhibiţie =(Abs

t=0
 - Abs

t=60 min
)/Abs

t=0
 × 100, unde Abs

t=0min
 este valoarea 

extincţiei soluţiei 0,6 M DPPH şi Abs
t=60 min

 este valoarea extincţiei soluţiei DPPH după 
60 min. 

Determinarea capacităţii antiradicalice cu utilizarea radicalului cation ABTS˙+ 

[26].  ABTS˙+ radicaleste generat prin oxidarea ABTS (2,2 azinobis 3-etilbenzotiazoline-
6-sulfonic acid) cu persulfat de potasiu. S-a preparat reagentul ABTS de 7 mM în apă 
deionizată. Persulfatul de potasiu s-a adaugat în concentraţia de 2,45 mM. Reacţia 
de formare a radicalului ABTS decurge la întuneric, la temperatura camerei timp de 
minimum 12-16 ore. Astfel a fost obţinută soluţia stoc de ABTS radical. Anterior 
testului, soluţia stoc de ABTS se diluiază cu etanol pînă la obţinerea absorbanţei de 
0,700 ± 0,020  la 734 nm. 

Raportul dintre soluţia ABTS˙+ şi probă a fost de 1ml:10 μl. Reacţia a decurs la 
temperatura camerei timp de 20 min, iar procentul de inhibiţie a fost calculat conform 
ecuaţiei menţionate pentru metoda reducerii DPPH. 

Valoarea coe cientului TEAC (trolox equivalent antioxidant activity) este exprimată 
în mM Trolox/g astaxantină, utilizând curba de calibrare pentru Trolox. Intervalul linear 
pentru curba de calibrare este de 20 - 1000 μM Trolox (r2 = 0,9976). 

Determinarea capacităţii de reducere a radicalului oxidului nitric NO˙. 
Producerea radicalului oxidului nitric este generată de nitroprusid de sodiu. 

Oxidul nitric interacţionează cu oxigenul şi formează nitriţi care sunt determinaţi 
spectrofotometric cu utilizarea reagentul Greiss [19]. Soluţia de nitroprusid de sodiu a 
fost preparată imediat înaintea efectuării testului, prin dizolvarea a 10 mM nitroprisid de 
sodiu în 20 mM soluţie tampon fosfat, pH 7,4. Amestecul reagent conţine 0,5 ml probă 
şi 0,5 ml soluţie nitroprusid de sodiu care s-a incubat la 250C timp de 150min. După 
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perioada de incubare la amestec s-a adaugat 2 ml de reagent Greiss (1% sulfanilamidă, 
2% acid fosforic şi 0,1% naftiletilendiamină dihidroclorid) şi s-a măsurat extincţia la 
542 nm. Valoarea a fost exprimată în % inhibiţie al producerii oxidului nitric. În calitate 
de control pozitiv s-a aplicat acidul ascorbic. 

Metoda determinării inhibiţiei oxidării lipoproteinelor cu densitate joasă
Izolarea lipoproteinelor cu densitate joasă. Lipoproteinele cu densitate joasă au  

fost obţinute din serul sangvin prin metoda sedimentării cu heparină [33]. La 2 ml ser 
s-au adaugat 400UE heparină (soluţie farmacopeică 5000UE/ml) şi 150 μl clorură de 
mangan 1M. Proba a fost incubată pentru 30 min la 0oC, după care s-a centrifugat 30 
min la 0oC şi 12000g (Hettich 22R, micro). Sedimentul a fost spălat cu soluţie clorură 
de sodiu 0,9% şi centrifugat repetat. Lipoproteinele sedimentate au fost dizolvate în 
clorură de sodiu de 1M astfel ca conţinutul de proteine să  e de 2 g/l. 

Oxidarea lipoproteinelor cu densitate joasă [1]. La 0,1 ml LDL s-au adăugat 
soluţiile de antioxidanţi. După 5 min de incubare a fost indusă oxidarea prin adiţionarea 
a 33,3 μl sulfat de cupru 50 μM. Probele au fost incubate pentru 24 ore la 37 oC. După 
incubare, procesul oxidativ a fost întrerupt cu soluţie EDTA (concentraţia  nală de 
27mM). 

Determinarea substanţelor reactive ale acidului tiobarbituric [14]. Valoarea 
gradului de oxidare al LDL a fost determinată prin concentraţia substanţelor reactive 
ale acidului tiobarbituric (dialgehida malonică). La probele cu LDL oxidat s-au adăugat 
1 ml acid tiobarbituric 0,67% şi 1 ml acid tricloracetic 15%, după care au fost supuse 
incubării pentru 1 oră la 95 oC. În continuare, probele au fost răcite pe gheaţă 5 min 
şi centrifugate 15 min la 3000g. Concentraţia dialdehidei malonice a fost măsurată 
la 535 nm, iar calculul a fost efectuat cu utilizarea coe cientului extincţiei molare a 
complexului dialdehidei malonice. 

Toate rezultatele prezentate în acest studiu au fost prelucrate  statistic cu aprecierea 
valorilor medii şi a deviaţiilor standarte. Au fost considerate  semni cative cazurile, 
pentru care p<0,05. 

Rezultate şi discuţii

Metoda determinării activităţii antioxidante prin reacţia de reducere a reagentului 
fosfomolibdenic este una din metodele uzuale nespeci ce care stabileşte capacitatea 
antioxidantului testat de a participa în reacţiile de oxidoreducere în calitate de reducător. 
În mod indirect, metoda demonstrează că antioxidantul testat are capacitatea de a reduce 
radicalii prin mecanismul donor de electroni. Rezultatele testului fosfomolibdenic sunt 
prezentate în  gura 1 şi indică o activitate antioxidantă  pronunţată, echivalentă cu 120 
mg tocoferol, chiar şi la concentraţiile foarte mici de 0,1-0,5 μg. 

Odată cu creşterea concentraţiei astaxantinei în extractele etanolice, creşte şi 
activitatea antioxidantă cu determinarea valorilor maximale de până la 365 mg tocoferol, 
echivalent pentru concentraţia de 15 μg astaxantină. Coe cientul de corelare R2=0,9657 
(pentru dependenţa dintre concentraţia astaxantinei şi activitatea antioxidantă) con rmă 
capacitatea antioxidantă a astaxantinei extrase în etanol, care este direct proporţională 
cu concentraţia ei. Unul din avantajele metodei date este posibilitatea determinării 
activităţii antioxidante a componentelor atât liposolubile, cât  şi hidrosolubile. 
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Fig. 1. Activitatea antioxidantă (mg tocoferol echivalent) a astaxantinei (μg)
determinată prin metoda reducerii reagentului fosfomolibdenic.

Astaxantina a demonstrat o activitate antioxidantă net superioară în comparaţie cu 
un alt antioxidant puternic liposolubil – tocoferolul. Foarte des, în testele de comparare 
a activităţii antioxidante a astaxantinei, se utilizează acidul ascorbic. A fost studiată 
posibilitatea comparării astaxantinei cu acidul ascorbic, utilizând metoda readucerii 
reagentului fosfomolibdenic, dar în condiţiile speci ce compuşilor hidrosolubili. 
Rezultatele prezentate în  gura 2 demonstrează, că o comparare a activităţii 
antioxidante a astaxantinei cu activitatea antioxidantă a acidului ascorbic este posibilă. 
În concentraţia de 50 μg, astaxantina posedă activitate antioxidantă echivalentă cu cea 
de 60 mg acid ascorbic. Rezultatele noastre (testul fosfomolibdenic) arată că faţă de 
tocoferol, astaxantina este mai activă de 12000 ori, iar faţă de acidul ascorbic – de 
24000 ori. 

Metoda determinării activităţii antiradicalice cu utilizarea radicalului liber DPPH˙ 
stabileşte capacitatea antioxidantului de a participa în reacţiile de oxido-reducere prin 
mecanismul transferului de hidrogen. 

În  gura 3 sunt prezentate rezultatele acestui test pentru extractele etanolice de 
astaxantină. 

Fig. 2. Activitatea antioxidantă (mg tocoferol echivalent şi mg acid ascorbic echivalent) 
a astaxantinei (μg) determinată prin metoda reducerii reagentului fosfomolibdenic.
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Fig. 3. Activitatea antiradicalică (% Inhibiţie) a astaxantinei (μg) în dependenţă de 
concentraţie, determinată prin metoda reducerii radicalului DPPH˙

Astfel, 50 μg astaxantină reduc 14% din cantitatea radicalului. Dacă se ia în calcul 
coe cientul de corelare, care este de 0,94 pentru concentraţiile de astaxantină de 1 la 
10 μg, putem estima un rezultat de reducere a 100% radical cu o concentraţie mai mică 
de 1 mg astaxantină. Pentru a veri ca rezultatele cunoscute, a fost studiată capacitatea 
reducătoare a concentraţiilor mici ale astaxantinei. Rezultatele obţinute ( gura 3) indică 
asupra faptului că creşterea concentraţiei de astaxantină de la 0,5 la 10,0 μg sporeşte % 
de inhibiţie de la 1 la 10, pe când creşterea concentraţiei de astaxantină de la 10 la 25 
μg nu modi că esenţial concentraţia radicalului. 

Astfel, testul de determinare a activităţii antiradicalice cu utilizarea radicalului liber 
non-biologic DPPH˙ a demonstrat capacitatea astaxantinei de a reduce radicalii liberi 
prin mecanismul transferului de hidrogen. 

Este bine cunoscută şi pe larg utilizată metoda de determinare a capacităţii 
antiradicalice cu utilizarea radicalului ABTS+-, care se reduce prin mecanismul 
transferului de electroni. Pentru extractele astaxantinei în acetonă şi cu cele cu CO

2
, 

testul TEAC are valori reduse, adică  capacitatea astaxantinei de a reduce radicalul 
ABTS+- este minimă [21]. 

Analiza datelor obţinute la determinarea activităţii antiradicalice a astaxantinei 
extrase în etanol a demonstrat prezenţa unei activităţi sporite a astaxantinei în reducerea 
radicalului ABTS+˙ ( gura4). 

Fig. 4. Activitatea antiradicalică (% Inhibiţie) a astaxantinei (μg) determinată prin 
metoda reducerii radicalului ABTS+˙. 
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Rezultatele sunt similare celor obţinute în cazul utilizării radicalului DPPH˙. 
Astfel, 50 μg astaxantină reduce 15% radical ABTS. Pentru concentraţiile de 10-
25 μg astaxantină s-a înregistrat o activitate antiradicalică redusă de 8-9% inhibiţie, 
iar dublarea concentraţiei astaxantinei de la 25 la 50% induce sporirea activităţii 
antiradicalice de 1,5 ori. 

Generalizând rezultatele referitoare la activitatea antioxidantă şi antiradicalică a 
soluţiilor etanolice de astaxantină, obţinute prin metode nespeci ce uzuale, putem 
a rma că alcoolul etilic utilizat în calitate de solvent nu a minimalizat activitatea 
antioxidantă a astaxantinei. 

Pentru a demonstra capacitatea antioxidantă a astaxantinei, obţinută prin extragere 
în etanol, în studiul dat au fost utilizate şi unele metode speci ce de determinare a 
activităţii antioxidante şi antiradicalice (reducerea radicalului oxidului nitric şi inhibiţia 
oxidării lipoproteinelor cu densitate joasă). 

Radicalul oxidului nitric (NO˙), are un rol pivotal în reglarea diverselor procese 
 ziologice şi pato ziologice [23]. În calitate de oxidant radicalul oxidul nitric 
interacţionează cu lipidele, moleculele de ADN, proteinele prin reacţii de oxidare directă 
sau indirectă, prin mecanisme intermediate de alţi radicali. Aceste reacţii pot declanşa 
răspunsuri celulare care variază de la modulaţii subtile la prejudicii oxidative enorme, 
ca necroza sau apoptoza. In vivo, generarea oxidului nitric reprezintă un mecanism de o 
importanţă crucială în patogenia accidentelor vasculare cerebrale, infarctul miocardic, 
insu cienta cardiaca cronica, diabetul zaharat, a bolilor cronice in amatorii, cancerului, 
tulburărilor neurodegenerative. Astfel, este extrem de importantă crearea noilor strategii 
farmacologice, având ca scop eliminarea radicalului oxidului nitric. 

A fost efectuat testul de inhibiţie a oxidului nitric de către astaxantină în comparaţie 
cu acidul ascorbic. Rezultatele sunt prezentate în  gura 5. 

Rezultatele obţinute indică asupra reactivităţii majore a astaxantinei, care în 
concentraţia de 1-5 μg inhibă 20% din radicalii oxidului nitric. 

Putem compara activitatea antioxidativă a 10 μg astaxantină care inhibă 29% NO˙, 
cu activitatea antioxidativă a 250 mg acid ascorbic care inhibă 34% oxid nitric. Prin 
urmare astaxantina posedă activitate antioxidantă speci că faţă de radicalul oxidului 
nitric, care este de 25 ori mai mare decît activitatea antioxidantă a acidului ascorbic. 

Fig. 5. Capacitatea astaxantinei (μg) de a inhiba formarea radicalului oxid nitric 
NO˙ (% Inhibiţie).

Disfuncţiile vasculare inductoare ale aterogenezei sunt generate de lipoproteinele cu 
densitate joasă oxidate care obţin proprietăţi noi de antigenă şi se implică în declanşarea 
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răspunsului biologic proin amator. Acesta constă din mai multe componente: răspunsul 
chemostatic al monocitelor care obţin o mai mare aderenţă pentru intima vasculară; 
inhibiţia mişcării macrofagelor din intimă; obosirea intimei, proliferarea monocitelor, 
a celulelor endoteliale şi a celor musculare. Toate acestea duc la mărirea viscozităţii 
sîngelui şi la îngustarea lumenului vascular [17]. Unele componente obţinute din 
biomasa vegetală sunt utilizate în practica medicală pentru a ameliora spectrul lipidic 
cu micşorarea LDL oxidat [16]. Pentru mecanismul antioxidativ al astaxantinei este 
caracteristic efectul de micşorare a viscozităţii sîngelui pe de o parte, şi menţinerea 
intactă a intimei endoteliale prin inhibiţia producerii radicalilor oxidului nitric şi a 
oxigenului singlet [9,11]. 

În experienţa in vitro cu lipoproteinele extrase din sîngele şobolanilor cărora li 
s-a administrat astaxantină, a fost demonstrat efectul prolongat al acestui antioxidant 
în prevenirea oxidării lipoproteinelor cu densitate joasă [12]. Un efect pozitiv a fost 
obţinut şi prin întârzierea răspunsului proin amator din endoteliul vascular. 

Rezultatele testului efectuat de noi de stingere a oxigenului singlet ( gura 6) prin 
utilizarea astaxantinei pentru inhibiţia oxidării LDL induse de ionii de Cu2+, con rmă 
efectul inhibitor in vitro al pigmentului. 

Fig 6. Capacitatea astaxantinei (μg) de a inhiba oxidarea LDL (MDA, nmol/mg 
proteină). 

Astfel, 1 μg astaxantină reduce cu 17% producerea LDL oxidat, iar concentraţia de 
50 μg astaxantină reduce cu 50% procesul oxidativ în lipoproteine, scăzând cantitatea 
de malonil dialdehidă formată la 30 nmol MDA la 1 mg proteină. Concentraţiile de 1 şi 
5 μg astaxantină au un efect antioxidant identic cu cel obţinut la concentraţiile de 10-
20 μg. Creşterea concentraţiei astaxantinei de 2 ori sporeşte activitatea antioxidantă cu 
20%. Dacă comparăm rezultatele obţinute în cazul supresării oxidării lipoproteinelor de 
către astaxantină şi cele anunţate referitor la efectul antioxidant al extractului etanolic 
din Allium sativum [16], astaxantina este de 100 ori mai activă: 50 μg astaxantină denotă 
un efect echivalent cu efectul a 5,0 mg extract Allium sativum. 

Astfel, la fel ca şi în cazul metodelor nespeci ce de determinare a activităţii 
antioxidante, putem a rma că metodele speci ce de asemenea ne-au permis să 
înregistrăm un efect antioxidant semni cativ al soluţiilor etanolice de astaxantină. 

În rezultatul cercetărilor efectuate putem a rma că, extractul etanolic de astaxantină, 
obţinută din biomasa de Haematococcus pluvialis, posedă activitate antioxidantă şi 
antiradicalică înaltă care s-a manifestat prin reducerea radicalului nitric şi inhibarea 
oxidării lipoproteinelor cu densitate joasă. Metodele nespeci ce de determinare 
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a activităţii antioxidante şi antiradicalice, utilizate în tehnologiile de obţinere a 
antioxidanţilor din biomasa vegetală, sunt reprezentative şi în cazul extractului etanolic 
de astaxantină naturală. 

Autorii aduc sincere mulţumiri dnei Popovici Natalia, specialist în diagnosticul de 
laborator, Laboratorul de diagnostic clinic al Institutului de Cardiologie pentru suportul 
metodic acordat. 
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