
75

Buletinul AŞM Nr.2 (311) 2010  Genetică  umană                                                                                                                           

caused by a familial t(8;20)(p23;p13). Am J Med Genet 99: 
314-319.
15.Wieczorek D, Krause M, Majewski F, Albrecht B, Mei-
necke P, Riess O, Gillessen-Kaesbach G  (2000). Unexpect-
ed high frequency of de novo unbalanced translocations in 
patients with Wolf-Hirschhorn syndrome (WHS). J Med 
Genet 37: 798-804.
16.Young ID (2007). Risk calculation in genetic coun-
seling. 3rd ed. Oxford University Press.
17.Zollino M, Lecce R, Selicorni A, Murdolo M, Mancuso 
I, Marangi G, Zampino G, Garavelli L, Ferrarini A, Rocchi 
M, Opitz JM, Neri G (2004). A double cryptic chromosome 

imbalance is an important factor to explain phenotypic 
variability in Wolf-Hirschhorn syndrome. Eur J Hum Gene 
12: 797-804.
18.Zollino M, Lecce R, Murdolo M, , Orteschi D, Marangi 
G, Selicorni A, Midro A, Sorge G, Zampino G, Memo L, 
Battaglia D, Petersen M, Pandelia E, Gyftodimou Y, Far-
avelli F, Tenconi R, Garavelli L, Mazzanti L, Fischetto R, 
Cavalli P, Savasta S, Rodriguez L, Neri G (2007). Wolf-
Hirschhorn syndrome-associated chromosome changes are 
not mediated by olfactory receptor gene clusters nor by in-
version polymorphism on 4p16. Hum Genet 122: 423-430.

STUDIUL EFECTELOR TERŢIARE ALE ALOSTAZIEI

Minciună Vitalie, Toderaş Lidia, Budeanu Oleg
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Introducere
La începutul anilor’30 ai veacului trecut 
W.B. Cannon, introduce în circuit noţiunea 
de homeostazie (homeostasis), pentru a reda 
capacitatea organismului de a menţine şi re-
stabili echilibru mediului intern al organismu-
lui [1]. Conceptul homeostaziei a contribuit 
substanţial la dezvoltarea de apoi a medici-
nii, în po da faptului că persistau anumite 
de cienţe în interpretarea unor procedee 
 ziologice, precum şi a patogenezei anumitor 
maladii, reieşind exclusiv din tendinţele de re-
stabilire a constantelor biochimice.

Acest fapt i-a determinat pe  B.S. McEwen 
şi E. Stelar [7]  de a pune recent  în aplicare un 
alt termen -  noţiunea de  alostazie (allostasis), 
menit să re ecte capacităţile organismului de a 
reacţiona, de a activiza şi dezechilibra anumite 
procese şi procedee în scop de a supravieţui. 
De altfel, iniţial termenul de referinţă a fost 
utilizat de P.E Sterling şi J. Eyer [11], pentru a 
descrie activitatea sistemului cardiovascular şi 
pentru a interpreta patogeneza hipertensiunii 
arteriale. 

La nivel de organism alostazia se manifestă 
prin crearea anumitor sisteme funcţionale, ac-
tivarea axei hipotalamo-hipo zo-adrenale, 
modi carea fonului hormonal, iar la nivel de 
celulă – prin ampli carea schimbului trans-
membranar de informaţii şi substanţe, stimula-
rea metabolismului celular etc. În acelaşi timp, 
activarea de durată a mecanismelor alostatice 
poate contribui la disbalansarea proceselor 
anabolice şi catabolice în celulă, la epuizarea 
capacităţilor reparatorii şi la structurarea anu-
mitor stări  patologice, determinate în  ziolo-
gie şi medicină ca cost pentru adaptare. Printre 
consecinţele negative ale activării de durată a 
proceselor alostatice se numără hipertensiunea 
arterială esenţială (HTA), aceasta  ind plasată 

în lista efectelor terţiare ale alostaziei.
Scopul studiului a constat în aprecierea 

transducţiei semnalului biologic în condiţiile 
ampli cării încărcăturii alostatice manifestate 
prin consolidarea hipertensiunii arteriale.

Materiale şi metode
Studiul a fost realizat pe două loturi de per-
soane. În primul lot au fost incluşi 16 volun-
tari de 32-46 de ani, (vârsta medie  - 42,3±2,0 
de ani), iar lotul II l-au constituit  19 pacienţi 
cu HTA de 29-60 ani (vârsta medie - 44,3±2,8 
de ani). Cu 10 zile până la demararea 
investigaţiilor tuturor pacienţilor cu HTA li se 
suspenda tratamentul hipotensiv. 

Nivelul de activare a axei hipotalamo-
hipo zo-adrenale a fost apreciat în baza 
concentraţiei în plasma sangvină a cat-
ecolaminelor cu aplicarea cromatogra ei li-
chide şi utilizarea cromatografului de presiune 
înaltă.

Transducţia semnalului biologic a fost 
evaluată în baza estimării caracteristicilor 
β2–adrenoreceptorilor limfocitelor intacte ale 
sângelui periferic şi a gradului de activarea a 
adenilat cilazei homogenatelor celulare com-
form metodologiei propuse de Krasnikova T. 
et al. [4].  

Densitatea  β2–adrenoreceptorilor în cadrul 
suspensiei de celule intacte s-a determinat 
prin utilizarea ligandului radioactiv 125I-CYP 
(2000 Ci/mmoli, „Amersham”, Marea Brit-
anie) în soluţia 199, care conţinea 20 mmoli 
HEPES („Sigma”, SUA), pH=7,4, la temper-
atura de 200C cu aplicarea radioligandului în 
7 concentraţii în creştere – de la 15 – la 180 
pmoli. Celulele (0,30-0,85 x 106 în probă) au 
fost incubate cu 125I-CYP pe durata a 14-16 
ore la o temperatură de 40C, până la satura-
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rea deplină cu ligand a receptorilor plasaţi la 
suprafaţa externă a membranei celulare.

Reacţia a fost anihilată cu soluţie 
hipotonică de 10 mmoli Tris HCl, pH=7,8, la 
temperatura de 40C  pe durata a 15 min. Filtra-
rea ulterioară a suspensiei se efectua cu utili-
zarea   ltrelor GF/C („Whatman”, Marea Brit-
anie). Mai apoi celulele erau spălate cu 12 ml 
de soluţie izotonică de NaCl, 20 mmoli Tris 
HCl, pH=7,8, 40C. Radioactivitatea 125I-CYP 
a  ltrelor a fost apreciată în prezenţa unei 
soluţii apă-etanol 50%  şi utilizarea contoare-
lor „Rack Gamma” („LKB”, Suedia). Cupla-
jul speci c era determinat în baza diferenţei 
cuplaj general-cuplaj nespeci c.

A nitatea receptorilor a fost determinată 
în baza capacităţilor de înlăturare a 125I-CYP 
de  l-izoproterenol („Sigma”, USA) în 10 
concentraţii– de la 10 mkmoli – la 10 nmoli,  
în prezenţa a 1 mmol ascorbat de natriu („Cal-
biochem”, USA). A nitatea receptorilor faţă 
de hormon a fost estimată la temperatura de 
40C.  Constanta de disociere (Cd) a l-izopro-
terenolului a fost apreciată în baza curbelor 
de înlăturare a antagonistului radioactiv (125I-
CYP) de agonist (l-izoproterenol), conform 
modelului ce prevede un singur punct de cu-
plaj.

Gradul de activare a adenilat ciclazei în 
homogenatele celulare a fost determinat în 
prezenţa a 10-50 Ci/mmol de α-(32P)-ATP 
(„Amersham”, USA)  în baza sintezei AMPc. 
Homogenatul celular a fost pregătit într-un 
buffer hipotonic ce conţinea: 5 mmoli Tris 
HCL, 1 mmol EGTA („Sigma”,SUA), 0,5 
mmoli EDTA („Sigma”,SUA), pH=7,4 la  40 

C, 1 mmol MgCl
2
. 

Nivelul de activizare al adenilat ciclazei 
a fost examinat în cadrul unui mediu de in-
cubare ce conţinea 50 mmoli Tris HCl, 0,1 
mmol EGTA, pH=7,5 la 370C, 0,1 mmol 
AMPc („Sigma”,SUA), 0,1 mmol ATP 
(„Sigma”,SUA), 2 mmoli MgCl

2
, 10 mmo-

li creatinfosfat („Sigma”,SUA), 0,1 mg/
ml creatinkinază („Calbiochem”, USA), 1 
mmol 3-izobutil-1-metilxantin, 0,1 mmol fen-
tolamin, 1 mmol ditiotreitol şi  α-(32P)-ATP 
(1-1,2x106cpm).

Activarea enzimei s-a efectuat prin stimu-
larea componenţilor implicaţi în transducţia 
semnalului biologic: stimularea nemijlocită 
a receptorului cu 0,1 mmol l-izoproterenol 
(„Sigma”,SUA); activizarea proteinei de cu-
plaj Gs cu 0,1 mmol Gpp(NH)p („Serva”, 
Germania) - analogul nehidrolizat al GTP;  
stimularea cuplajul receptorului cu Gs-
proteina cu  0,1 mmol l-izoproterenol şi 0,1 
mmol Gpp(NH)p; acţiunea directă la nivelul 

subunităţii catalitice a enzimei cu 0,03 mmoli 
forskolină („Calbiochem”, SUA).Radioac-
tivitatea probelor s-a determinat cu aportul 
β-contoarelor („Delta-300”, Olanda).

Autenticitatea rezultatelor obţinute s-a 
analizat  în baza criteriului Student (t). 
Diferenţa s-a constatat veridică pentru p < 
0,05.       

Rezultate
Concentraţia catecolaminelor în plasma 
sanguină este redată în tabelul 1.  La pacienţii 
cu HTA a fost consemnată o creştere a 
concentraţiei  adrenalinei şi noradrenalinei în 
sânge, respectiv, de 1,8 ori şi 1,9 ori, compara-
tiv cu nivelul stabilit la persoanele normoten-
sive.  Concentraţia sumară a ambilor hormoni 
estimaţi, de asemenea, era mai superioară la 
persoanele bolnave - de 1,9 ori. 

Table 1. Concentraţia catecolaminelor  în 
plasma sanguină a persoanelor testate 
(nmol/l).

Dimen-
siunea

Adrena-
lina

Noradre-
nalina

Ambii 
hormoni

lotul I
(N=7)

0,29±
0,04

0,51±
0,09

0,80±
0,25

lotul II
(N=12)

0,51±
0,09*

0,97±
0,12**

1,48±
0,20*

   Notă: *- p<0,05,  **- p<0,01
     

Pe fondalul creşterii concentraţiei cate-
colaminelor în sânge la pacienţii cu HTA a fost 
înregistrată o sporire de 1,5 ori a densităţii β2-
adrenoreceptorilor limfocitari în suspensiile 
de celule intacte ( g.1a). Creşterea densităţii 
receptorilor la persoanele hipertensive a avut 
loc în condiţiile diminuării a nităţii acestora, 
estimată în baza majorării constantei de diso-
ciere (Cd) a hormonului de 4,4 ori comparativ 
cu indicatorii re ectaţi de persoanele normo-
tensive. 

Concomitent cu aprecierea caracteris-
ticilor adrenoreceptorilor limfocitari, la per-
soanele incluse în studiu a fost estimat aparte 
nivelul de activare bazală a adenilat ciclazei, 
precum şi reactivitatea acesteia la stimula-
rea componenţilor implicaţi în transducţia 
semnalului biologic prin intermediul com-
plexului – β

2
-receptor - proteina de cuplaj – 

adenilat ciclaza (β2R-Gs-AC) ( g.2, 3),  în 
baza evaluării sintezei AMPc. Desensitizarea 
β2–adrenoreceptorilor limfocitari, înregistrată 
în lotul II, manifestată printr-o diminuare a 
a nităţii receptorilor faţă de hormon, însoţită 
de şi o creştere a densităţii acestora, elucidată 
ceva mai sus, a fost însoţită de o tendinţă 
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neautentică de creştere a nivelului de activi-
zare bazală a adenilat ciclazei, raportată la in-
dicatorii lotului martor.

a. 

b.
Fig. 1. Caracteristicile β

2
 - adrenoreceptori-

lor limfocitari.
a) densitatea β

2
-adrenoreceptorilor (receptor/celulă); b) – 

constanta de disociere (Cd) a agonistului l-izoproterenol.

În cadrul lotului I activarea complexului 
β

2
R-Gs-AC ( g.2) prin aplicarea stimulatoru-

lui la nivelul membranei externe a celulei, 
acţionând asupra receptorului cu l-izoprotere-
nol, contribuie la creşterea autentică a nivelu-
lui bazal al adenilat ciclazei cu 143%. Stimu-
larea cuplajului receptorului cu Gs-proteina 
prin aplicarea analogului nehidrolizat al GTP 
– Gpp(NH)p s-a soldat cu o creştere a indicato-
rilor iniţiali cu 280%. Aplicarea concomitentă 
a l-izoproterenolului şi a  Gpp(NH)p a con-
tribuit la majorarea nivelului de activizare 
bazală a adenilat ciclazei cu 327%, iar stimu-
larea directă a enzimei, în rezultatul acţiunii 
cu forskolină asupra subunităţii catalitice a 
enzimei,  a provocat o creştere cu 437% a in-
dicatorului bazal.

În cadrul lotului II, stimularea complexu-

lui β
2
R-Gs-AC, de asemenea, s-a soldat cu o 

creştere a nivelului bazal de activare al adeni-
lat ciclazei, doar că aceste perturbări în activi-
tatea enzimei au fost mai puţin semni cative, 
comparativ cu cele înregistrate la persoanele 
normotensive. Astfel, la activarea proceselor 
transmembranare prin stimularea receptoru-
lui cu l-izoproterenol, indicatorii de activare 
bazală ai adenilat ciclazei s-au mărit cu 44%. 

  

Fig. 2. Reactivitatea adenilat ciclazei (pmol 
AMPc/mg proteină/min.) la voluntarii 
normotensivi: activarea bazală (A) şi ceea  
indusă prin  stimularea componenţilor mem-
branei celulare, implicaţi în transducţia 
semnalului biologic cu l-izoproterenol (B), 
Gpp(NH)p (C), l-izoproterenol şi Gpp(NH)
p (D),  forskolină (E). P

A-B
<0,05, P

A-C
<0,001, 

P
A-D

<0,001, P
A-E

<0,001.     
    

Fig. 3. Reactivitatea adenilat ciclazei (pmol 
AMPc/mg proteină/min.) la persoanele 
hipertensive: activarea bazală (A) şi ceea  
indusă prin  stimularea componenţilor mem-
branei celulare, implicaţi în transducţia 
semnalului biologic cu l-izoproterenol (B), 
Gpp(NH)p (C), l-izoproterenol şi Gpp(NH)
p (D),  forskolină (E). P

A-B
<0,05, P

A-C
<0,01, 

P
A-D

<0,01, P
A-E

<0,01.

Concentraţia de AMPc a continuat să 
crească şi în cadrul acestui lot, cu apropie-
rea punctului de aplicare a substanţei stimu-
latoare de membrana internă a celulei, însă 
reactivitatea enzimei la pacienţii hipertensivi 
s-a dovedit a   mai inferioară celei stabilite la 
persoanele normotensive. În aşa mod, stimu-
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larea cuplajului receptorului şi Gs-proteinei 
cu Gpp(NH) a modi cat conţinutul de AMPc 
cu 90% ori, iar aplicarea concomitentă a  l-
izoproterenolului şi a Gpp(NH)p şi stimularea  
nemijlocită a subunităţii catalitice a enzimei cu 
forskolină a sporit nivelul de activare bazală a 
acesteia, respectiv, cu 96% ori şi 113%.

Astfel, în cadrul lotului II, unde a 
fost consemnată o desensitizare a β2–
adrenoreceptorilor limfocitari şi o tendinţă de 
creştere a nivelului bazal de activare al adeni-
lat ciclazei,  reactivitatea enzimei s-a dovedit 
a   mai inferioară celei înregistrate în cadrul 
lotului I la aplicarea l-izoproterenolului – de 
3,3 ori (p ), Gpp(NH) – de 3,1 ori, l-izoproter-
enolului şi a Gpp(NH) – de 3,4 ori şi forskoli-
nei –  de 3,8 ori. 

Discuţie şi concluzii
În majoritatea studiilor existente se recunoaşte 
rolul decisiv al stărilor repetate de stres  în 
patogeneza hipertensiunii arteriale, care con-
tribuie la activizarea sistemului nervos sim-
patic în cadrul reacţiilor de adaptare a organis-
mului  la acţiunea factorilor extremali [3], deci 
contribuie unei stări alostatice, care adeseori 
degenerează într-o suprasolicitare alostatică. 
Clinic, suprasolicitarea alostatică se manifestă 
prin diminuarea posibilităţilor de control a ten-
siunii arteriale şi prin structurarea unor forme 
refractare la tratament, ca urmare a afectării 
profunde a schimbului transmembranar de 
informaţii şi de substanţe [4; 10].

Activizarea sistemului simpatoadrenal în 
cadrul mecanismelor pato ziologice ale hi-
pertensiunii arteriale contribuie la structura-
rea unei stări, iar apoi şi a unei încărcături 
alostatice, care se manifestă prin lansa-
rea anumitor procedee compensatorii, dar 
posibilităţile de corecţie ale organismului cu-
nosc anumite limite. Diminuarea reactivităţii 
adenilat cilazei la stimularea componenţilor 
implicaţi în transducţia semnalului biologic 
stabilite în cadrul studiului actual, pe semne, 
este o consecinţă a incapacităţii de refacere 
structurală a acestora (de defosforilare a lor de 
către kinazele β-adrenoreceptorilor)  ca rezul-
tat al stimulării lor repetate pe durata unui in-
terval scurt de timp,  ca consecinţă a activizării 
sistemului simpatoadrenal la pacienţii cu hi-
pertensiune arterială. Inactivarea genelor im-
plicate în sinteza kinazelor de referinţă con-
tribuie la creşterea a nităţii receptorilor faţă 
de agonist [6].

Creşterea densităţii β2-adrenoreceptorilor 
celulari la pacienţii cu HTA pare a avea 
un caracter compensatoriu, ca rezultat 
al desensetizării receptorilor la creşterea 

concentraţiei catecolaminelor în sânge. Unii 
autori au înregistrat o corelare semni cativă 
a densităţii receptorilor cu nivelul de tensi-
une arterială [8]. Modelarea afecţiunilor car-
diovasculare pe animale, de asemenea, redă o 
creştere a densităţii β2-adrenoreceptorilor în 
condiţiile progresării ischemiei miocardului 
induse de noradrenalină [12]. 

Diminuarea densităţii β2-adrenorecep 
limfocitari la pacienţii cu HTA, precum şi 
în urma unor probe de efort soldate cu acti-
varea sistemului simpatoadrenal, înregistrată 
în cadrul altor studii [5; 9], relatează despre 
activarea mecanismului down-regulation [2], 
ce, la rândul său, redă polimor smul reacţiilor 
de răspuns ale organismului la modi carea 
încărcăturii alostatice.

Astfel, generalizând cele expuse mai sus, 
conchidem că reacţiile de adaptarea a organ-
ismului la acţiunea factorilor mediului ambi-
ant contribuie la activarea, apoi la deteriora-
rea schimbului transmembranar de informaţii. 
Printre procedeele ce determină aceste 
perturbări menţionăm incapacitatea de refacere 
structurală (defosforilarea) a componenţilor 
membranei celulare, implicaţi în mecanismele 
de referinţă, ca urmare a unei supraactivări a 
kinazelor responsabile de fosforilarea lor în 
procesul transducţiei semnalului biologic. De-
teriorarea de mai departe a transducţiei sem-
nalului biologic, poate juca un rol decisiv în 
progresarea HTA, apariţia formelor refractare 
la tratament.
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MIGRENA: PATOLOGIE NE RECUNOSCUTĂ LA COPII 
(ASPECTUL GENETIC ŞI NEUROLOGIC)

Railean Gheorghe
Institutul de Cercetări Ştiinţi ce în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului, Chişinău, 
Republica Moldova

Actualitatea. Reprezintă o formă particu-lară 
de cefalee, predominant unilaterală, cu apariţie 
paroxistică, durată variabilă si pronunţat poli-
mor sm simptomatic [8]. Patogenetic are la 
bază leziune paroxismala tranzitorie a vaselor 
cerebrale cînd după vasoconstricţia de la în-
ceput, urmează vasodilatarea în curînd. Se 
transmite autosom-dominant, la copii cu o 
frecvenţă de la 7,5 pîna la 23% (dupa diferiţi 
autori) [24; 25] . În pediatrie se manifesta mai 
frecvent în formă de migrenă simplă. De obicei 
e prezentă cefalea monolaterală, ori bilaterală 
(mai frecvent bifrontală sau bitemporală) şi 
generalizată. La adolescenţi, comparativ cu 
sugari, greturile şi voma  nu-s obligatorii [1; 
10]. 

Datele epidemiologice RM referitoare la 
copii de vărsta între şase şi zece ani corespund 
cu cele din literatura internaţională, în special 
pănă la vărsta de pubertat raportul dintre sexe 
este de 1, iar după pubertate acest raportul 
se manifestă cu 3-4 fete la un baiat. Migrena 
la copii, similar maturilor, este precedată de 
aură, printre care: vizuale (scotoame), senso-
riale (parestezii, amorţeali unilaterale), cu ele-
ment motor (scăderea paroxismală a tonusului 
muscular) şi verbal (afazie), ca manifestări fo-
cale neurologice în funcţie de zona afectată a 
creierului [19; 23]. 

Majoritatea autorilor sugerează aspec-
tul ereditar al migrenei [17; 26] . Datele 
de literatură vorbesc despre transmiterea 
autosom-dominantă a cefaleei, în special mi-
grenei. Alţi autori susţin însă că factorul eredi-
tar în acest caz este poligemic cu determinarea 
polifactorială. Factorul ereditar este cauza cea 
mai slab ilucidată în literatura pediatrică refer-

itor la debutul migrenei la copii. Doar într-un 
procent redus de cazuri se evidenţiază  rolul 
strict al facorului ereditar. Tot mai frecvent 
este dovedit faptul, că  factorul ereditar sau 
predispozant ereditar coexistă cu o mare vari-
etate etiologică în debutul  migrenei [18; 20]. 
Dar în majoritatea cazurilor pe prim plan se 
deplasează asocierea acţiunii factorilor eredi-
tari şi mediului ambiant. Conform a rmaţiilr 
lor din ultima oră, spre deosebire de maladiile 
ereditare monogene (aberaţii cromosomiale, 
maladii degenerative, distro i musculare şi 
neuro-musculare progresive), în patogeneza 
migrenei sunt implicate mecanisme poligene. 
Cu ajutorul unui set de markeri genetici, oa-
menii de ştiinţă au descoperit porţiunea de 
genom rs1835740 pe cromozomul 8, în spe-
cial, varianta sa (alela A), cu localizarea între 
genele PGCP şi MTDH/AEG-1, activitatea 
căruia este în mare măsură dependentă de 
caracterul manifestărilor clinice ale bolna-
vului. Genele învecinate ale genomului ţintă 
sunt implicate în metabolismul glutamatului 
cu efect neurotransmiţător excitator a creieru-
lui (rolul său în mecanismele altor maladii ale 
creierului, cum ar   epilepsie şi schizofrenie 
este deja cunoscut) [2; 7; 12]. 

Actualmente sunt prezentate argumente 
despre participarea acestui neurotramsmiţător 
şi în mecanismele de migrenă. Mai evident 
de activitatea genomului rs1835740 este 
dependentă nivelul de transcriere a genei ve-
cine numită MTDH (alela de risc A), care, prin 
sporirea activităţii sale provoacă inhibarea 
activităţii genei EAAT2 (proteină transporta-
tor a glutamatului). În condiţii  ziologice ac-
tivitatea acestei gene sporeşte, accelerînd astfel 


