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Introducere

Termenul de insu cienţă cardiacă folosit prima oară de Vacquez (1913) încadrează 
pe parcursul aproape a unui secol multiple probleme de de nire. În ultimul deceniu 
diferiţi autori au adus anumite precizări, respectând de niţia clasică, în favoarea 
posibilităţii menţinerii unui debit corespunzător în condiţiile unei alterări simptomatice 
ale umplerii ventriculare. 

În acest fel de niţia clasică a insu cienţei cardiace (IC) după E. Braunwald (1992) 
- reprezintă sindromul clinic determinat de incapacitatea inimii de a asigura debitul 
circulator necesar acoperirii necesităţilor metabolice ale organismului sau „asigură acest 
debit cu preţul unor presiuni diastolice excesive”[31]. Insu cienţa cardiacă congestivă 
include manifestările de congestie venoasă secundară creşterii  presiunii venoase. 
Insu cienţa cardiacă congestivă este de fapt insu cienţa cardiacă cronică întîlnită de 
practicieni. Deşi acest termen este încă larg folosit, el nu mai este recomandat deoarece 
la mulţi pacienţi cu IC severă, semnele de congestie pot lipsi datorită tratamentului 
diuretic. Rezultă că pentru practică terminologia recomandată este de insu cienţă 
cardiacă cronică (ICC). Acest termen corespunde IC sistolice, care se de neşte prin 
IC produsă de disfuncţia sistolică a VS. IC diastolică este condiţia caracterizată prin 
simptome de IC, disfuncţie diastolică documentată cu ajutorul ecocardiogra ei Doppler 
sau prin ventriculogra e izotopică şi FEVS normală (peste 40%).

Societatea Europeană de Cardiologie (2005) propune o de niţie simplă, uşor de 
aplicat în practică şi care include de fapt criteriile de diagnostic. Astfel, insu cienţa 
cardiacă este un sindrom clinic de nit prin criterii obligatorii: 1- existenţa simptomelor 
de insu cienţă cardiacă în repaus sau la efort; 2- prezenţa disfuncţiei VS în repaus 
care trebuie documentată prin metode obiective: ecocardiogra e, cardiomegalie pe 
radiologia toracică, ventriculogra e izotopică. Un al treilea criteriu neobligator şi care 
poate   utilizat doar când diagnosticul râmîne nesigur sau când criteriul este inaccesibil, 
este răspunsul favorabil al simptomelor la tratamentul insu cienţei cardiace. În ultimii 
ani se accentuează faptul, că sindromul de insu cienţă cardiacă reprezintă o tulburare 
complexă cu evoluţie progresivă, în care, în afara deteriorării structurii şi funcţiei 
cardiace joacă un rol semni cativ activarea neurohormonală endogenă. 

Conceptul neurohormonal este unul din cele mai contemporane teorii, care explică 
apariţia insu cienţei cardiace cronice, care a fost iniţiat în anii 80-90 ai sec XX şi 
a permis depăşirea carenţelor observate de cercetători şi clinicieni în primele două 
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modele. În realizarea mecanismelor compensatorii hemodinamice care se includ 
în insu cienţa cardiacă, rolul principal este oferit hiperactivării neurohormonale, în 
special ale sistemului simpato-adrenergic cu efectorii de tip adrenalină şi noradrenalină, 
ale sistemului renină-angiotensină-aldosteron – angiotensin II şi aldosteron, şi 
ale sistemului factorului natriuretic. Efectele stimulării eliminării aldosteronei şi 
vasopresinei sunt bene ce la etapa iniţială când se majorează presarcina în rezultatul 
măririi volumului circulator sangvin, iar efectele nedorite sunt legate de retenţia Na 
şi a apei în organism, hiponatriemie, vasoconstricţie coronariană şi periferică. În timp 
activarea compensatorie a neurohormonilor se transformă în hiperactivare cronică, 
susţinută de dezvoltarea şi progresarea disfuncţiei sistolice şi diastolice a ventriculului 
stâng cu remodelarea lui, ce declanşează apariţia simptomelor insu cienţei cardiace 
cronice în unul sau în ambele circuite sangvine. În urma legăturii patogenice strânse 
ale sistemelor renină-angiotensină-aldosteron şi a celui simpato-adrenergic se petrece 
potenţarea reciprocă a activării lor. În aşa fel, mărirea concentraţiei angiotensinei II 
favorizează eliberarea noradrenalinei şi blochează captarea ei, dar şi mărirea activităţii 
sistemului simpato-adrenergic potenţează eliberarea reninei. Hiperactivarea de durată 
a sistemelor neurohormonale provoacă o ischemie a miocardului pe contul măririi 
necesităţilor în oxigen în rezultatul vasoconstricţiei periferice, măririi pre- şi postsarcinii 
şi spasmului arterelor coronariene.

Rezultatele primite în studiul multicentric CONSENSUS au demonstrat convingător, 
că indicii mortalităţii în insu cienţa cardiacă cronică sunt strict dependenţi de nivelul de 
angiotensină II (p<0,05), aldosteron (p=0,003), noradrenalină (p<0,0001) şi adrenalină 
(p<0,001) [32].

Cercetările recente au demonstrat, că necroza şi apoptoza induse de hiperactivarea 
noradrenalinei şi angiotensinei II, compromit funcţia globală a miocardului în urma 
pierderii suplimentare a cardiomiocitelor. Epuizarea elementelor contractile, precum şi 
stimularea neurohormonală a proceselor de hipertro e şi  broză ale miocardului, induc 
dezvoltarea remodelării inimii, ceea ce în  nal complică evoluţia insu cienţei cardiace 
[18,19].

Astfel, evoluţia viziunilor contemporane asupra patogeniei insu cienţei cardiace 
cronice a determinat, că modelul neurohormonal, acceptat actualmente, serveşte 
drept reper ştiinţi c pentru elaborarea şi aplicarea agenţilor terapeutici, capabili să 
in uenţeze activitatea sistemelor neurohormonale care au rolul principal în dezvoltarea 
patologiei [20,21]. Utilizarea în tratamentul patogenetic al insu cienţei cardiace 
cronice a remediilor gen inhibitori ale enzimei de conversie a angiotensinei [23,24,25] 
ale inhibitorilor de aldosteronă are o însemnătate clinică primordială în cardiologia 
pediatrică în vederea ameliorării evenimentelor clinice şi a calităţii vieţii pacienţilor, 
fapt care a fost con rmat în studiile de specialitate la copii [15, 16,17,18].

Diagnosticul precoce şi prevenţia maladiilor cardiovasculare de geneză 
aterosclerotică prezintă problemele cele mai actuale ale medicinii, deoarece insu cienţa 
cardiacă, hipertensiunea arterială şi afecţiunile ischemice a cordului ocupă întîetatea 
printre cauzele mortalităţii, morbidităţii şi invalidizării  populaţiei.

Modularea factorilor cu risc înalt cardiovascular şi aterogen ocupă întâietatea în 
rezolvarea problemelor mortalităţii prin ischemie acută şi ateroscleroză şi constă în 
depistarea  lor precoce şi identi carea celor mai importanţi, chiar începând de la vârsta de 
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adolescent şi adultul tânăr. Căutarea noilor metode de depistare precoce a modi cărilor 
ce survin în homeostaza organismului uman constituie primordiul în rezolvarea acestor 
probleme [5]. Cercetările în domeniu includ şi diagnosticul biochimic al tulburărilor 
metabolice ce survin în ICC.  În acest context ne-am propus studierea metabolismului 
proteinelor speci ce cordului  în diagnosticul disfuncţiilor cronice ale miocardului.

Albumina serică reprezintă unul din indicii clasici de calitate clinică şi de laborator, 
care pe larg se foloseşte în decursul deceniilor în diagnosticul diferitor maladii. Cu toate 
acestea importanţa aprecierii nivelului albuminei în medicina practică nu regresează. 
În ultimii ani se multiplică domeniile de implementare şi metodele de apreciere atât a 
albuminei, cât şi a formelor ei. Cercetările din ultimii ani au demonstrat, că fragmentul 
N-terminal al albuminei umane serice este centrul de legare a multor ioni ale metalelor 
de valenţă variabilă, în special ale ionilor de cobalt, cupru şi nichel [14]. Experimentele 
cu folosirea metodelor contemporane de o precizie şi o speci citate înaltă (rezonanţa 
magnetică nucleară, cromatogra e lichidiană şi cromatogra e lichidiană în combinare 
cu mass-spectrometria) au constatat, că ionii metalelor se leagă prin intermediul 
porţiunii N-terminale aspartat-alanin-histidin-lisină.

Procesele de ischemie, care se însoţesc de o producere masivă a radicalilor liberi, 
de dezvoltare a acidozei, precum şi de eliberare a ionilor de  er şi cupru, provoacă 
modi carea porţiunii N-terminale ale albuminei serice pe cale de acetilare sau eliminare 
a unei sau a câteva particule de aminoacizi. Modi carea succesivităţii speci ce aduce 
la micşorarea capacităţii albuminei serice de a lega ionii acestor metale. Albumina 
serică umană este unul din cele mai sensibile tipuri de albumină, care este supus 
acestor modi cări. Albumina modi cată a primit denumirea de albumină modi cată de 
ischemie şi reprezintă un biomarker ale multor stări de ischemie [8].  

Albumina modi cata de ischemie (AIM) reprezintă o proteină nouă a cărei 
concentraţie este dozată pentru masurarea ischemiei cardiace. Concentraţia albuminei 
modi cate de ischemie creşte rapid, odata cu instalarea ischemiei şi rămâne ridicată timp 
de câteva ore după regresia sindromului ischemic. Utilizată impreună cu troponina şi 
electrocardiograma, AIM permite depistarea sindromului coronarian acut mai devreme 
decât orice altă metodă disponibilă.

Testul realizat pentru dozarea AIM (Albumin Cobalt Binding Test) este bazat pe 
capacitatea scăzută a regiunilor N-terminale ale albuminei umane de a lega cobaltul 
în condiţii de ischemie miocardică, probabil din cauza unui mecanism care include 
producerea de radicali liberi. Atunci când este realizat impreună cu dozarea altor markeri 
cardiaci, cum ar   troponina, acest test reprezintă un avantaj diagnostic important în 
detecţia unui atac de cord timpuriu. 

Scopul prezentului studiu este determinarea activităţii biomarkerului - albuminei 
modi cate de ischemie (AIM) în ser sangvin la copii şi adolescenţi cu insu cienţă 
cardiacă cronică. 

Materiale şi metode

În studiul dat a fost introdusă o metodă nouă de estimare a severităţii alterării 
miocardului prin aprecierea unei proteine speci ce cordului – albuminei modi cate 
de ischemie în serul sangvin. Metoda optimizată de apreciere a albuminei modi cate 
de ischemie după capacitatea de legare cu cobaltul CO (II) a fost folosită în studiul 
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nostru la pacienţi cu diferite patologii ale sistemului cardiovascular. A fost apreciată 
albumina modi cată de ischemie în serul sangvin la 62 bolnavi (42 băieţi şi 20 fete) cu 
disfuncţii cronice ale miocardului, cu limita de vârstă de7-14 ani – grupul I de studiu  şi  
la  33 copii, care au format grupul II (de control) omogen după vârstă şi masă corporală 
pentru acest indicator. Grupul de control a fost format din 33 copii condiţionat sănătoşi, 
care conform sumarului datelor anamnestice, clinice şi de laborator nu au avut semne 
de maladii acute sau acutizări ale maladiilor cronice, nu au suportat infecţii virale acute 
frecvente în antecedente, patologie cronică ale ductului gastrointestinal şi ale sistemului 
urogenital în acutizare, patologie cardiovasculară, modi cări în analizele paraclinice.  

Lotul general de studiu a fost format din 62 bolnavi cu disfuncţii cronice ale 
miocardului, care a fost divizat în două subgrupuri de studiu: subgrupul IA – 31 
bolnavi cu insu cienţă cardiacă cronică secundară miocarditei acute nonreumatice, şi 
subgrupul  I B -31 bolnavi cu insu cienţă cardiacă cronică secundară sindromului de 
hipertensiune arterială la care s-au apreciat biomarkerii PCR şi AIM. 

Pacienţii incluşi în studiul clinic aveau un istoric familial de afecţiuni cardiovasculare, 
hipertensiune arterială, afecţiuni coronariene la cel puţin unul din părinţi sau bunei. 
La subiecţii cercetaţi au fost examinaţi indicii antropometrici (IMC –indicele masei 
corporale), indicii biochimici ai serului sangvin şi parametrii hemodinamicii centrale 
prin investigaţii instrumentale.

Probele biologice au fost preluate preprandial dimineaţa după cel puţin 12 ore de 
foame din vena cubitală pe fon de menţinere a unei diete normoglicemice timp de 72 
ore cu limitarea conţinutului de glucide.    Diagnosticul a fost con rmat în baza unui 
protocol investigaţional a bolnavilor care a inclus ECG în 12 derivaţii standard, EcoCG 
Doppler color, Rx toracelui pentru aprecierea indicelui cardiotoracic, retinoscopia, 
urogra a intravenoasă, USG organelor sistemului urinar.

Analiza statistică a datelor s-a efectuat în baza programelor de statistică V5.11 
Statsoft. Veridicitatea diferenţelor indicilor matematici a fost analizată conform 
criteriului t-Student. Statistic semni cative s-au considerat diferenţele p<0,05. 

Rezultate şi discuţii

Analiza datelor antropometrice în subgrupele analizate (IA şi IB) a inclus estimarea 
indicelui masei corporale (IMC), care a notat valori de normoponderalitate.  Este de 
menţionat, că IMC nu este o măsură exactă în cazul copiilor în perioadele de creştere 
şi dezvoltare rapidă. Aprecierea în  ecare caz în categoria copiilor şi adolescenţilor a 
IMC ne-a permis să evaluăm gradul individual de risc pentru obezitate, hipertensiune 
arterială şi insu cienţă cardiacă. Caracteristica clinico-statutară şi instrumentală a 
bolnavilor incluşi în studiu este prezentată în tabelul 1. De menţionat, că din numărul 
subiecţilor cercetaţi, în grupul de studiu raportul băieţi/ fete a fost 3:1. Subgrupele de 
cercetare s-au prezentat omogene după vârstă şi masă corporală. Indicatorii clinici ai 
pacienţilor incluşi în studiu au notat nivele majorate ale TAS şi TAD, precum şi ale 
frecvenţei contracţiilor cardiace în subgrupul IB, care de fapt au con rmat sindromul 
de hipertensiune arterială în acest subgrup. Caracteristica indicilor de diagnostic 
hemodinamic şi biochimic a pacienţilor incluşi în studiu este prezentată în tabelul 2.

În studiul dat a fost cercetat indicele proteinei C reactive (PCR) drept marker de 
risc cardiovascular, care a notat valori sporite în subgrupul IA la bolnavii cu insu cienţă 
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cardiacă cronică secundară miocarditelor nonreumatice (12,6±1,1, p<0,01). Cercetările 
contemporane  au demonstrat, că PCR este o proteină de fază acută, produsă în 
hepatocite, sinteza căreia este indusă de citokine (IL-6). Proteina C reactivă este un 
pentamer, constituită din 5 subunităţi identice legate noncovalent, având o greutate 
moleculară de aproximativ 110-140 kDa. La indivizii sănătoşi creşterea riscului 
cardiovascular este corelată cu creşterea nivelului PCR [27]. Ridker P. a arătat că 
nivelul de bază al PCR, la bărbaţii aparent sănătoşi predispune riscul de a dezvolta boli 
arteriale simptomatice [26]. PCR induce fagocitoza, chemotaxie, activarea cascadei 
complementului şi a trombocitelor circulante. PCR este considerat cel mai important 
marker al in amaţiei şi cel mai major predictor al riscului cardiovascular, inclusiv al 
infarctului miocardic. Nivelele crescute de PCR la pacienţii cu angină anunţă un risc 
crescut de infarct miocardic acut şi de moarte subită [29]. De asemenea, la pacienţii 
asimptomatici, o valoare elevată a PCR este predictivă pentru un risc cardiovascular 
sporit. Studiile recente sugerează, că producerea proteinei C se realizează la nivelul 
plăcii de aterom atât de celulele musculare netede ale macrofagelor, cât şi de celulele 
endoteliale ale aortei, neuronilor, rinichilor şi de macrofagele alveolare.

Tabelul 1. Caracteristica clinico-statutară şi instrumentală a pacienţilor cu insu cienţă 
cardiacă cronică incluşi în studiu

             Indicele Miocardite (IA) HTA (IB)

N pts 31 31

Raportul băieţi /fete 3:1 3:1

Vârsta, ani 15,6±0,2 16,2±0,3

IMC, kg/m² 24,6±0,4 24,9±0,2

TAS, mmHg 108±0,8 146± 0,6**

TAD, mmHg 75±0,3 92±0,4**

FCC b/ min 74±0,4 98±0,6**

ICC NYHA II 10 (32, 2%) 23 (74,1%)

Notă: IMC – indicele masei corporale, TAS- tensiune arterială sistolică, TAD - tensiune 
arterială diastolică, FCC- frecvenţa contracţiilor cardiace, ICT – indicele cardiotoracic, 
ICC- insu cienţa cardiacă cronică, HVS- hipertro e a ventriculului stîng; diferenţele statistic 
semni cative în raport cu indicatorii iniţiali - *p < 0,05, ** p < 0,01.

Cercetările de ultimă oră au arătat o relaţie invers proporţională între nivelul seric al 
PCR şi funcţia endotelială. Determinarea cantitativă a PCR se efectuează prin mai multe 
metode, dar una din cele mai utile se consideră aplicarea testelor de înaltă sensibilitate 
(High sensitive CRP) [28]. 

PCR determină activarea pe calea clasică a complementului, induce secreţia IL-6 
şi endotelinei -1, micşorează sinteza şi biodisponibilitatea NI- sintetazei la nivelul 
celulelor endoteliale, activează expresia citokinelor de către macrofage şi ampli că 
efectele proin amatorii ale unor mediatori  [30]. La bolnavii cu miocardită şi cu HTA 
indicii glicemiei bazale au fost notaţi în limite normale concentraţionale.

Studiul efectuat a estimat legătura insu cienţei cardiace cronice cu supravalori 
ale tensiunii arteriale în subgrupul IB, susţinute de o reducere a fracţiei de ejecţie ale 
miocardului ventriculului stâng în ambele loturi fără diferenţe semni cative. Regimul 
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de evaluare EcoCG Doppler a estimat apariţia rehurgitărilor prin valva mitrală şi 
tricuspidă de gradul I-II. Examenul electrocardiogra c al bolnavilor incluşi în studiu 
a notat prezenţa tulburărilor de ritm de tip extrasistolic, tulburări ale proceselor de 
repolarizare în miocard, precum şi semne de hipertro e ale miocardului VS.

Tabelul 2. Indicii de diagnostic hemodinamic şi biochimic a pacienţilor cu insu cienţă 
cardiacă cronică incluşi în studiu

             Indicele Miocardite (IA) HTA (IB)

              N pts 31 31

Raportul băieţi /fete 3:1 3:1

Vârsta, ani 15,6±0,2 16,2±0,3

Indicii hemodinamicii centrale după datele ecocardiogra ce

DTDVS, cm 4,6 ±0,2 5,3±0,4

DTSVS, cm 2,8±0,3 2,9±0,2

FEVS , % după Тейхольц 52,8±1,2 53,4±2,6

Rehurgitare mitrală gradul I, II 1,2±0,4 1,1±0,3

Rehurgitare tricuspidă gradul I, II 1,3±0,2 1,2±0,2
DTDVS- diametrul telediastolic al ventriculului stâng, DTSVS – diametrul telesistolic al 

ventriculului stâng, FEVS – fracţia de ejecţie al ventriculului stâng; AIM - albumina modi cată 
de ischemie; diferenţele statistic semni cative în raport cu indicatorii iniţiali - *p < 0,05, ** p 
< 0,01.

Hipertensiunea arterială s-a determinat prin metoda percentilică (TA ≥ percentila 
95) în dependenţă de vârstă, sex şi talie [Diagnosis, evaluation and treatment of High 
Blood Pressure in Children and Adolescents, revised May, 2005].   

Caracteristica indicilor examenului ECG a permis de a constata, că în ritm sinusal 
se a au 100% bolnavi, extrasistolie s/ventriculară s-a determinat în subgrupul IA la 
8 (25,8%) copii, iar în subgrupul IB – la 6 (19,3%) copii; exstrasistolie ventriculară 
respectiv – în IA – la 2 (6,4%) copii, iar în IB  această dereglare de ritm cardiac nu 
s-a înregistrat. Tulburări de repolarizare în miocardul ventriculului stâng la bolnavii 
cu miocardite pe traseele ECG au fost determinate în 100% cazuri, iar la cei cu HTA 
în 83,8% cazuri, semne de hipertro e a miocardului ventriculului stâng s-au notat 
preponderent la 22 (70,9%) bolnavi cu HTA şi doar la 2 (6,4%) bolnavi cu miocardite. 
Pacienţii incluşi în studiu au primit tratament patogenetic cu inhibitori ale enzimei de 
conversie a angiotensinei (Captopril în doze de 1 mg/kg/24, Enalapril 0,03-0,05 mg/
kg/24 ore per oral) şi cu inhibitorul aldosteronei (Spironolacton 1 mg/kg/24 ore per 
oral) care a evoluat bene c prin ameliorarea indicilor clinici, reducerea semnelor de 
ICC. 

Determinarea albuminei  modi cate de ischemie. Albumina modi cată de ischemie 
posedă o capacitate de legare a cobaltului Co²+ mai joasă decât a albuminei native. 
Pentru determinarea albuminei  modi cate de ischemie s-a operat după procedeul 
elaborat de Е.А.Литус, В.Г.Зайцев, О.В.Островский (2008) în modi caţia propusă 
de V. Gudumac  [14].

Metoda se bazează pe depistarea cobaltului Co²+ care nu este legat de proteinele 
serice (preponderent albumina) şi formează un complex colorat cu ditiotrietolul (DTT). 
Capacitatea serului de legare a Co²+ se exprimă în mmol de Co²+/l.
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Principiul metodei: materialul biologic – serul sangvin colectat din vena cubitală 
după 12-14 ore de foame, se prepară cu soluţia de clorură de cobalt, se incubează în 
mediul reactiv care conţine ditiotrietol, soluţie tampon HEPES рН 7,4 şi clorură de 
sodiu. Densitatea optică a complexului colorat se măsoară la lungimea de undă 485 nm, 
care corespunde captării maxime a complexului colorat Со2+- ditiotrietol. 

Nivelul mediu a capacităţii de legare cu cobaltul în subgrupul IA a constituit 
0,381±0,020 mmol/l, dar în subgrupul I B 0,357±0,020 mmol/l, ceea ce este cu 18% 
şi 10%  mai înalt decât în grupul de control respectiv  (р>0,05). Conţinutul albuminei 
modi cate de ischemie în serul sangvin în grupul de control a constituit  0,324±0,04 
mmol/l.

Astfel, putem conchide, că  sindromul de insu cienţă cardiacă cronică este însoţit 
de o majorare a nivelului albuminei modi cate de ischemie în ser sangvin, fapt ce 
con rmă un nivel relativ moderat exprimat de ischemie de geneză cardiacă.

Pentru evaluarea e cienţei testului de legare a cobaltului de albumină s-au facut 
mai multe studii. Astfel, în diferite cercetări mai mulţi pacienţi suspecţi la sindromul 
coronarian acut au fost supuşi testului. Iniţial s-a constatat un fenomen de reducere a 
legării cobaltului exogen la regiunile N-terminale ale albuminei serice umane in vitro 
la pacienţii cu dureri anginoase acute suspecţi la un sindrom coronarian acut. Apoi s-a 
realizat un test colorimetric pentru a evidenţia cantitatea de cobalt legata de albumină, 
a cărui rezultat se masura în unităţi de absorbţie [14]. 

In cazurile de ischemie, albumina suferă o transformare a structurii şi o pierdere 
a abilităţii de liant a metalelor intermediare (cupru sau cobalt). A fost constatat, că 
AIM este un test diagnostic diferenţial între pacienţii cardiologici cu ischemie cardiacă 
şi fără ischemie. Modi cări în concentraţia albuminei modi cate de ischemie au fost 
determinate în timpul angioplastiei coronariene, precum şi în sindromul coronarian 
acut. Albumina modi cată de ischemie este un predictor independent al evenimentelor 
clinice  nale la bolnavii cu durere acută toracică [1,2]. În studiile de specialitate a 
fost anunţat, că albumina modi cată de ischemie se majorează în cîteva minute 
după debutul ischemiei miocardului şi revine la valorile iniţiale în decurs de 6 ore 
după restabilirea circulaţiei, în acest context o serie de cercetări descriu AIM ca un 
instrument de strati care a riscului infarctului miocardic acut  [7].  O majorare esenţială 
a AIM se apreciază şi în patologiile ce însoţesc tulburări ale stării  ziologicee ale 
musculaturii scheletale. Lippi G. şi coaut. (2009) au descris majorarea AIM în serul 
sangvin al bolnavilor cu ischemie tranzitorie musculară a extremităţilor care însoţeşte 
intervenţiile chirurgicale pe aterii [4]. Ischemia cronică a musculaturii scheletale 
caracteristică pentru maladiile de sistem sau în efortul  zic exagerat la fel poate 
provoca majorarea AIM în ser sangvin  [3,6]. Modi cări semni cative ale AIM sunt 
descrise în afecţiunile cerebrovasculare, care sunt însoţite de ischemie, ceea ce permite 
în practică de a diferenţia afecţiunile creierului provocate de ischemie (ictus ischemic) 
de cele provocate de alte cauze (hemoragie subarahnoidiană, ictus hemoragic şi a.) [9]. 
Tulburări metabolice severe cum sunt hipercolesterolemia şi hiperglicemia, care sunt 
elementele principale în diabetul zaharat, în ateroscleroză, sindromul X metabolic şi a., 
la fel se însoţesc de majorarea nivelului AIM [10,11].

Actualmente pentru aprecierea AIM este oportună necesitatea de elaborare a unei 
metode sensibile şi de o înaltă  speci citate.  Sunt propuse o serie de variante ale unei 
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şi aceiaşi metode, ce se bazează pe capacitatea de legare a albuminei serice a ionilor de 
cobalt, potrivit cărei AIM leagă o cantitate mai mică a ionilor de cobalt decât albumina 
nativă şi, în cele din urma, nivelul de cobalt liber Co(II) în mediul reactiv creşte. Ionii 
liberi de cobalt Co(II) interacţionează cu ditiotrietolul cu formarea unui complex colorat, 
absorbţia cărui se apreciază la lungimea de undă 470-500 nm. Calculul rezultatelor se 
efectuează după curba de calibrare care se construeşte după diluţia soluţiei standard a 
clorurii de cobalt în limitele 6.0-60.0 mg/l şi se exprimă în unităţi convenţionale, care 
se apreciază ca „1 g de cobalt liber Co(II) în mediul de reacţie pe 1 ml de ser sangvin” 
[12,13].

Metodele descrise în literatură posedă o serie de neajunsuri, printre care se numără 
o sensibilitate, precizitate şi speci citate incompletă. Ele sunt legate de instabilitatea 
reactivelor folosite, măsurarea densităţii optice a soluţiei nu în lungimea optimă de 
undă, formarea de spumă la pipetarea reactivelor.  

O problemă esenţială a acestor metode este şi folosirea unui volum relativ mare de 
ser sangvin, ceea ce este di cil de realizat în practica pediatrică pentru aprecierea AIM 
la nou-născuţi sau la copiii de vârstă mică. Un alt neajuns al metodelor de apreciere a 
capacităţii de legare a albuminei este folosirea de către diferiţi autori a soluţiilor ionilor 
de Co (II) cu o concentraţie diferită, ceea ce nu permite o analiză corectă, comparativă 
a rezultatelor primite în laboratoare diferite.

Metoda propusă de noi pentru aprecierea AIM după testul de capacitate de 
legare a cobaltului Co(II) se deosebeşte printr-o precizitate înaltă pe contul majorării 
speci cităţii şi sensibilităţii. Acest nivel a fost atins în rezultatul creării unui mediu 
optim reactiv cu folosirea unor reactive stabile, măsurării densităţii optice în condiţii 
optime şi independenţei rezultatelor de concentraţia soluţiei de Co care se foloseşte 
pentru identi careă AIM.

Noi am încercat să valori căm conţinutul AIM în ser sangvin la bolnavii cu 
insu cienţă cardiacă cronică pentru a estima reactivitatea  ziopatologică ale acestei 
proteine la copii şi adolescenţi. Cercetările noastre coincid cu opiniile savanţilor din 
domeniu [1,4] şi con rmă o reactivitate sporită a AIM în ser sangvin la bolnavii cu 
disfuncţii cronice ale miocardului.   

Concluzii

1.Insu cienţa cardiacă cronică la pacienţii cu miocardite s-a manifestat  predominant 
prin dovezi distinctive în simptomatologia clinică, încadrate în clasa funcţională II, III 
NYHA, cardiomegalie radiologică, semne speci ce ECG, reactivitate sporită a proteinei 
C reactive cali cată drept marker in amator, predictor al evoluţiei şi pronosticului 
insu cieţei cardiace. 

2. Printre conotaţiile speciale ale progresării insu cienţei cardiace la copiii cu 
hipertensiune arterială se remarcă hipertro a miocardului ventriculului stâng şi a 
disfuncţiei sistolice cardiace precoce cu o fracţie de ejecţie a ventriculului stâng alterată 
nesemni cativ.

3. Studiul a estimat valoarea diagnostică şi reactivitatea  ziopatologică la copii şi 
adolescenţi a unui nou biomarker de ischemie miocardică - albumina modi cată de 
ischemie сare este foarte util în evaluarea insu cienţei cardiace cronice şi a proceselor 
de ischemie ale miocardului. Identi carea AIM împreună cu efectuarea unor teste 
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complementare printre care se numără troponinele cardiace, mioglobina, CK-MB, 
poate îmbunătăţi în mod evident strategiile multimarker de diagnostic în disfuncţiile 
cronice ale miocardului. 
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