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REZUMAT
În prezent se consideră că hipertensiunea arterială (HTA) este una dintre patologiile cele mai răspândite ale 
sistemului cardiovascular şi unul dintre factorii de risc al aterosclerozei şi a disfuncţiilor cronice ale miocar-
dului. Hipertensiunea arterială esenţială este însoţită de tulburări metabolice, hipercatecolaminemie, hipertri-
gliceridemie, hiperinsulinemie, depozitare excesivă a lipidelor în adipocite la obezi precum şi de alţi factori. 
Pentru aprecierea gradului şi al prognosticului hipertensiunii arteriale, este foarte important de utilizat dia-
gnosticul precoce, în primul rând al semnelor de remodelare ale inimii, ale modificărilor metabolice şi neuro-
hormonale, precum şi ale modificărilor în peretele arterial.
Obiectivele investigaţionale. Evaluarea biomarkerilor neurohormonali în diagnosticul hipertensiunii arteria-
le la adolescenţi.
Material şi metode. În lucrare a fost estimat un studiu al parametrilor hemodinamici şi al biomarkerilor neuro-
hormonali la 137 de copii examinaţi clinico-paraclinic, care au fost divizaţi în 2 grupe: 1 grup a inclus 52 de 
bolnavi cu insuficienţă cardiacă cronică secundară hipertensiunii arteriale şi al doilea grup a inclus 85 de copii 
sănătoşi. 
Rezultatele obţinute. Modificările ecocardiografice la pacienţii cu HTA au notat semne de hipertrofie a ven-
triculului stâng (VS) şi a septului interventricular (SIV), modificări ale FEVS, FSVS. Determinarea testelor 
speciale biochimice cu aprecierea biomarkerilor catecolaminelor la bolnavii cu insuficienţă cardiacă cronică 
secundară hipertensiunii arteriale a confirmat o majorare statistic semnificativă a conţinutului seric a epine-
frinei faţă de lotul martor (p<0,001), precum şi a norepinefrinei serice concludentă în raport cu martorul 
(p<0,05). A fost identificat un nivel sporit al catecoaminelor în urină cu semnificaţie faţă de lotul martor 
(p<0,001) cu menţinerea nivelului sporit concentraţional în mediile biologice în dinamica terapiei. 
Concluzie. În baza studiului clinic efectuat s-a constatat că în insuficienţa cardiacă cronică se dezvoltă pro-
cese de hipoxie şi ischemie a miocardului, care declanşează modificări esenţiale ale parametrilor hemodi-
namci şi biomarkerilor metabolici şi neurohormonali.

Cuvinte cheie: hipertensiune arterială, insuficienţă cardiacă, biomarkeri neurohormonali, 
hipertrofia miocardului ventriculului stâng

ABSTRACT
Arterial hypertension (AHT) is currently considered one of the most common pathologies of the cardiovascu-
lar system and one of the risk factors of atherosclerosis and chronic myocardial dysfunctions. Essential hy-
pertension is accompanied by metabolic disorders, hypercatecholaminemia, hypertriglyceridemia, hyperin-
sulinemia, excessive fat storage in adipocytes in obese patients as well as other factors. To assess the 
degree and prognosis of arterial hypertension, it is important to use early diagnosis, first of all the signs of 
heart remodeling, metabolic and neurohomonal disorders, and changes in the arterial wall.
Objectives of the study. Indices evaluation of neurohomonal biomarkers in arterial hypertension diagnosis 
in adolescents. 
Material and methods. The hemodynamic parameters of cardiac performance and neurohormonal biomark-
ers have been evaluated in this study of 113 children, divided in two groups. The first group included 52 pa-
tients, having chronic heart failure secondary to arterial hypertension and the second control group included 
85 children. 
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Obtained results. The EcoCG parameters in patients with arterial hypertension detected left myocardial 
hypertrophy and the septum myocardial hypertrophy, and the modification of the LVEF, LVSF. The determina-
tion of specific biochemical tests assessing myocardial damage biomarkers in patients with congestive heart 
failure secondary to arterial hypertension confirmed a statistically significant increase in serum content epine-
frine in comparison with the control group (p<0.001), of the conclusive norepinefrine the control (p<0.05) and 
increase in urine content catecolamine in activity significance compared to the control group (p<0.001), with 
further increase concentrational level in the dynamic therapy (p<0.001). 
Conclusions. The investigation performed shows that the patients with chronic heart failure develop hy-
poxic and ischemic processes, that lead to modified of hemodynamic parameters and metabolic and neuro-
hormonal biomarkers.

Keywords: arterial hypertension – heart failure – neurohormonal biomarkers – left myocardial 
hypertrophy

INTRODUCERE

În ultimii ani se accentuează tot mai frecvent 
faptul că insuficienţa cardiacă reprezintă o tulbura-
re complexă cu evoluţie progresivă, în cadrul căreia 
la rând cu deteriorarea structurii şi a funcţiei cardi-
ace, activarea neurohormonală endogenă joacă un 
rol semnificativ. Rolul primordial în declanşarea 
insuficienţei cardiace la copii revine disfuncţiilor 
cronice ale miocardului care menţin constant la un 
nivel înalt morbiditatea prin maladii cardiovascu-
lare.

Hipertensiunea arterială actualmente se consi-
deră una dintre patologiile cele mai răspândite ale 
sistemului cardiovascular şi unul din factorii de risc 
al aterosclerozei şi a disfuncţiilor cronice ale mio-
cardului (1,2). Datele studiilor din domeniu reflectă 
participarea în patogenia HTA a multor factori pa-
tofiziologici, din cadrul cărora se evidenţiază: (1) 
hiperreactivitatea sistemului simpato-adrenergic în 
stresul fizic şi psihoemoţional (3); (2) hipersecreţia 
factorilor humorali, care reţin excreţia Na+ şi pose-
dă caracteristici de vasoconstrictori; (3) o sporire 
de durată de consum a clorurii de natriu; (4) majo-
rarea activităţii sistemului renină-angiotensină II-
aldosteron; (5) defectul sintezei vasodilatatorilor 
(prostaciclinelor, oxidului nitric şi a peptidelor Na-
uretice); (6) modificarea expresiei sistemului cali-
crein-kininic; (7) tulburări ale funcţiilor arterelor 
musculare de tip restrictiv şi a funcţiei de filtrare a 
rinichilor; (8) diabetul zaharat, rezistenţa către in-
sulină şi obezitatea; (9) accelerarea funcţiei inotro-
pe ale inimii şi dereglarea transmiterii în citozolul 
celular a cationilor monovalenţi (4-6).

În prezent, patogenia formelor simptomatice ale 
HTA (sindromul Cron, feocromocitomul, stenoza 
arterelor renale) este mai bine cunoscută decât ele-
mentele patogenice ale hipertensiunii arteriale 
esenţiale, de aceea aceasta rămâne a fi una dintre 
problemele principale cu care continuă să se con-
frunte medicina contemporană (7).

Hipertensiunea arterială esenţială este însoţită 
de tulburări metabolice, hipertrigliceridemie, hiper-
insulinemie, depozitare excesivă a lipidelor în adi-
pocite la obezi precum şi de alţi factori (8,9). În 
HTA, sub acţiunea diferitor verigi patogenice se 
produc dereglări ale funcţiei diferitor organe – ale 
inimii, vaselor, rinichilor, creierului, ochilor (10).

Pentru aprecierea gradului şi al prognosticului 
hipertensiunii arteriale, este foarte important de uti-
lizat diagnosticul precoce, în primul rând al semne-
lor de remodelare ale inimii şi ale modificărilor în 
peretele arterial. Astfel, s-a demonstrat faptul că, 
cel mai frecvent semn al afectării organelor-ţintă în 
HTA este hipertrofia miocardului ventriculului 
stâng cu remodelarea lui geometrică, în dezvoltarea 
căreia un rol prioritar îl deţine expresia şi durata 
prelungită a supravalorilor tensiunii arteriale (11, 
12). Actualmente dezvoltarea hipertrofiei miocar-
dului ventriculului stâng în HTA se apreciază din 
poziţia adaptării structurale ale miocardului ca răs-
puns la sporirea sarcinii fiziologice, însă în condiţi-
ile de prelungire ale supravalorilor tensionale, mo-
dificările de adaptare se transformă în cele de 
de zadaptare (13,14).

OBIECTIVUL INVESTIGAŢIONAL

Evaluarea biomarkerilor neurohormonali în diag-
nosticul hipertensiunii arteriale la adolescenţi.

MATERIAL ŞI METODE

În lucrare a fost estimat un studiu al parametri-
lor hemodinamici şi al biomarkerilor neurohormo-
nali la 137 de copii examinaţi clinico-paraclinic, 
care au fost divizaţi în 2 grupe: 1 grup a inclus 52 
de bolnavi cu insuficienţă cardiacă cronică secun-
dară hipertensiunii arteriale, care au format 2 loturi 
de cercetare în funcţie de tratamentul administrat şi 
al doilea grup a inclus 85 de copii sănătoşi. Astfel, 
lotul I de studiu l-au format 26 de copii: 6 fete 
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(23,1%) şi 20 de băieţi (76,95%), cu vârsta medie 
de 14,48 ± 0,37 ani, ce au administrat tratament cu 
inhibitorul enzimei de conversie a angiotensinei 
Captopril în doze conform masei corporale, reie-
şind din calculul 1 mg/kg corp/24 ore divizat în 3 
prize. Lotul II de studiu a inclus 26 de copii: 11 fete 
(42,3%) şi 15 băieţi de (57,7%) vârsta medie 14,59 
± 0,42 ani, cu ICC secundară hipertensiunii arteria-
le, ce au administrat tratament cu inhibitorul enzi-
mei de conversie a angiotensinei Enalapril în doză de 
0,06 mg/kg/24 ore o dată pe zi. În studiul dat, diag-
nosticul clinic de HTA s-a bazat pe tensiometria 
repetată de control zilnică la bolnavii cu HTA în 
decursul întregii perioade de spitalizare şi evidenţă 
a nivelului tensional în condiţii de ambulator de că-
tre medicul de familie sau cardiolog cu înregistrare 
în cartela personală medicală. Nivelele tensionale 
constatate în urma examinării bolnavilor au fost ve-
rificate în baza tabelelor percentilice unificate din 
protocolul internaţional de management al hiper-
tensiunii ateriale la copii şi adolescenţi (5).

Metode de determinare a concentraţiei 
hormonilor

Pentru estimarea modificărilor hormonale ale 
sistemului simpato-adrenergic cu aprecierea con-
centraţiei epinefrinei (adrenalinei) şi norepinefrinei 
(noradrenalinei) în mediile biologice (ser sangvin, 
urină) s-a utilizat metoda standardizată şi unificată 
fluorimetrică (15).

Principiul metodei: absorbţia adrenalinei şi no-
radrenalinei cu oxid de aluminiu cu un pH 8,2-8,4 
şi cu diluţia lor ulterioară cu acid acetic şi oxidarea 
adrenalinei şi noradrenalinei cu ferocianură de ka-
liu în ascorbinatul alcalin pentru diferenţierea cate-
colaminelor se foloseşte un nivel divers de fluores-
cenţă la pH diferit şi lungimi de undă diferenţiate 
pentru agitarea maximă şi fluorescenţă.

Pentru a obţine rezultate veridice cu privire la 
concentraţiile catecolaminelor în mediile biologice 
sunt necesare anumite recomandări dietetice şi anu-
me: din alimentaţia pacientului cu 2-3 zile înainte 
se exclud produsele – bananele, ananasul, caşcava-
lul, ceaiul tare, cafeaua, toate substanţele medica-
mentoase. Totodată, pacientului i se anulează in-
vestigaţiile instrumentale şi cele invazive în ziua de 
colectare a materialului biologic. Regula de colec-
tare a materialului constă în următoarele: se exami-
nează urina colectată în 24 de ore, precum şi porţi-
onat (pentru ultima e necesar de cunoscut timpul 
exact când a fost colectată şi cantitatea).

Pentru determinarea catecolaminelor în sânge se 
colectează 10-15 ml de sânge în eprubetă cu con-

servant (2 ml soluţie fiziologică + 250 mg trilon B 
+ 1 picătură heparină) şi se păstrează în gheaţă. 
Sângele se centrifughează 15 minute, se izolează 
plasma cu pipeta într-o eprubetă separată din plas-
tic şi se determină cantitatea, apoi se adaugă o can-
titate similară de 8% HClO4 la fiecare probă, se 
amestecă şi se pune în frigider pentru 30 de minute. 
După 30 de minute conţinutul se elimină din frigi-
der, se adaugă câte 5 ml de soluţie de 8% HClO4 la 
fiecare probă, se centrifughează şi se toarnă în alte 
eprubete din plastic, sedimentul nu se întrebuinţea-
ză. Ulterior se centrifughează la pH 3-4 cu ajutorul 
soluţiei de 5NK2CO3, se face spumă, se centrifu-
ghează 15 minute, între timp se pregătesc eprubete 
din plastic, în fiecare se pune câte 1 gr de oxid de 
aluminiu trilon B, nu se adaugă TK, deoarece el 
este conţinut în conservantul pH. După aceea, me-
diul se aduce până la pH-8,4 cu NH4 OH şi se cen-
trifughează 15 minute, după care urmează procede-
ele descrise ulterior.

Pentru determinarea catecolaminelor în urină se 
ia un vas gradat pentru colectarea urinei şi se adau-
gă conservant 2N H2SO4, în proporţie de 10 ml acid 
la 100 ml, se colectează urina timp de 24 de ore 
într-un vas întunecat, care se păstrează la loc răco-
ros. Urina acidă poate fi păstrată în frigider 2-3 zile. 
Procedeul constă în următoarele: se toarnă 1,75 ml 
de urină într-o eprubetă de plastic, se măsoară şi se 
înregistrează diureza, se adaugă 1 gr de oxid de alu-
miniu după Brocman, se adaugă 250 mg trilon B, se 
aduce pH-8,4 NH4OH şi se centrifughează 15 mi-
nute. Sângele şi urina aduse la pH-8,4 se centrifu-
ghează 15 minute, se toarnă diluţia, sedimentul se 
spală cu apă de amoniu de 2 ori câte 10 ml, apoi 
iarăşi se centrifughează, diluţia se aruncă, analogic 
se spală şi a doua oară. Ulterior se centrifughează 
diluţia cu soluţie de 0,25N acid acetic de 2 ori a 
câte 15 minute. Diluatul se toarnă în eprubetele nu-
merotate şi se amplasează pentru examinările ulte-
rioare la 20°, dacă este necesar de a utiliza în ace-
eaşi zi se centrifughează proba 5 minute. Se pre-
 găteşte stativ cu eprubete necesare pentru o investi-
gaţie (1 – adrenalină probă, 2 – adrenalină probă de 
control, 3 – noradrenalină probă, 4 – noradrenalină 
probă de control). Adrenalina se toarnă în tampon 
cu pH 4,2 şi noradrenalina cu pH 6,2 a câte 1 ml şi 
diluatul a câte 1 ml în fiecare probă.

Metode statistice
Materialele primare ale studiului au fost proce-

sate computerizat cu ajutorul programului „Statisti-
cal Package for the Social Science“ prin metode de 
analiză variaţională, discriptivă. Dependenţa statis-
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tică dintre parametrii calitativi s-au prezentat prin 
tabele de contingenţă, iar pentru verificarea ipote-
zei de independenţă a liniilor şi coloanelor s-a folo-
sit criteriul „ THI²“ (χ²). Pentru estimarea diferenţe-
lor semnificative în mediile a două grupe s-a utilizat 
criteriul t Student. A fost calculată semnificaţia di-
ferenţei dintre două valori medii sau două probabi-
lităţi, obţinute pe eşantioane.

REZULTATE

În evaluarea datelor anamnestice eredo-colate-
rale ale copiilor cu insuficienţă cardiacă cronică se-
cundară hipertensiunii arteriale s-a constatat o pon-
dere importantă a unor factori de risc cum sunt 
se dentarismul, preferinţele de utilizare a calculato-
rului, a televizorului, care au adus la fatigabilitate, 
oboseală, tulburări vegetative, toleranţă scăzută la 
efort fizic, precum şi greşelile dietetice cu consum 
excesiv de produse cu conţinut sporit de glucide, 
lipide şi al sării de bucătărie. În simptomatologia 
clinică la bolnavii cu hipertensiune arterială au pre-
dominat următoarele semne: tahicardie (palpitaţii 
cardiace) – la 46 de bolnavi (88,46%) cazuri 
(p<0,01), cefalee – la 45 de bolnavi (86,5%) cazuri 
(p<0,001), fatigabilitate – la 41 de bolnavi (78,8%) 
cazuri din 52 de persoane ale grupului. Pentru a 
identifica severitatea afectării rezervelor funcţiona-
le ale inimii şi performanţa miocardului în ICC se-
cundară HTA la bolnavii estimaţi au fost determi-

naţi următorii parametri: FEVS, FSVS, SIV, PPVS 
care au fost redaţi în Tabelul 1. 

După cum este redat în tabel, funcţia globală a 
inimii tradusă prin indicele fracţiei de ejecţie a ven-
triculului stâng (FEVS) iniţial a suferit modificări 
cu o reducere concludentă comparativ cu lotul – 
martor (p<0,001) în ambele loturi şi a notat o ame-
liorare semnificativă în perioada observaţiei clinice 
cu o majorare la 6 luni de evidenţă până la 93% în 
lotul I de studiu şi până la 92% în lotul II de studiu 
(p<0,001). Astfel, indicele FEVS la 6 luni de obser-
vaţie în lotul I de studiu s-a majorat cu 14%, iar 
FEVS în lotul II respectiv cu 13%. Fracţia de scur-
tare ce caracterizează funcţia sistolică s-a redus la 6 
luni în ambele loturi identic cu 11% (p<0,001). La 
bolnavii estimaţi cu ICC secundară hipertensiunii 
arteriale în cadrul examenului ecocardiografic au 
fost apreciate îngroşarea SIV iniţial în ambele lo-
turi investigaţionale. 

S-a apreciat o sporire a valorilor SIV în ambele 
loturi, astfel încât iniţial la bolnavii din lotul I – cu 
27% (SIV) şi în al II-lea lot – cu 43%, în lotul II 
fiind diferenţe autentice comparativ cu martorul 
(p<0,05). Valorile SIV apreciate în dinamică în lo-
tul I au rămas majorate cu 26% şi în lotul II, respec-
tiv cu 31%.

Grosimea PPVS a notat o sporire la bolnavii din 
lotul II cu 6% la etapa de includere în studiu cu 
normalizare în dinamică. Modificări semnificative 
ale PPVS la bolnavii din lotul I nu au fost determi-

TABELUL 1. Estimarea stării funcţionale integrale a inimii la bolnavii cu 
hipertensiune arterială
Parametrul Lotul Iniţial 6 luni p Lot martor

FEVS, %

I (HTA)
51,9 ± 1,0***

(79%)
59,7 ± 0,8

(93%)
<0,001

64,0 ± 2,4
(100%)II(HTA)

51,5 ± 1,4***
(79%)

59,0 ± 0,9
(92%) <0,001

p >0,05 >0,05

FSVS, %

I (HTA)
34,6 ± 0,7

(102%)
30,7 ± 0,4 *

(91%)
<0,001

33,6 ± 1,3
(100%)II (HTA)

34,3 ± 0,8
(102%)

30,8 ± 0,5*
(91%) <0,001

p >0,05 >0,05

SIV, mm

I (HTA)
8,8 ± 0,3
(127%)

8,7 ± 0,5
(126%)

>0,05
6,9 ± 1,1
(100%)II (HTA)

9,9 ± 0,4 *
(143%)

9,1 ± 0,5
(131%) >0,05

p <0,05 >0,05

PPVS, mm

I (HTA)
9,2 ± 0,4

(95%)
8,9 ± 0,56

(92%)
>0,05

9,6 ± 0,6
(100%)II (HTA)

10,2 ± 0,5
(106%)

8,8 ± 0,6
(91%) >0,05

p >0,05 >0,05
Notă: Diferenţele statistic semnificative în raport cu indicatorii lotului martor: 
*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001.
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nate. În studiul dat au fost cercetaţi indicii hormo-
nali ai sistemului simpato-adrenal la 85 de copii 
condiţionat sănătoşi fără semne de boli acute şi cro-
nice, normoponderali, omogeni după masa corpo-
rală şi indice ponderal, care au constituit lotul mar-
tor, fiind apreciat statutul hormonal fiziologic. 

În rând cu aceasta a fost estimată concentraţia 
hormonilor sistemului simpato-adrenal la bolnavii 
cu insuficienţă cardiacă cronică secundară HTA. 
Din indicii hormonali a fost apreciat nivelul con-
centraţional al catecolaminelor – al epinefrinei şi 
norepinefrinei în ser şi în urină, astfel fiind estimată 
activitatea lor biologică. Probele biologice sangvi-
ne au fost preluate preprandial dimineaţa după cel 
puţin 12 ore de foame, din vena cubitală. Nivelul 
concentraţional al hormonilor sistemului simpato-
adrenal la bolnavii cu ICC din ambele loturi este 
prezentat în Tabelul 2.

Conform datelor obţinute în tabel se observă un 
nivel sporit al epinefrinei şi norepinefrinei în serul 
sangvin iniţial în ambele loturi de studiu, astfel în-
cât în lotul I conţinutul este mai mare cu +57%, iar 
în lotul II cu +38% comparativ cu lotul de control. 
În dinamica observaţională peste 6 luni, concentra-
ţia a avut o scădere în I lot doar cu -6%, iar în lotul 
II respectiv cu -5%, în general rămânând înalte 
comparativ cu controlul cu 51% (I lot) şi cu 33% (II 
lot). Nivelul norepinefrinei în ser iniţial în I lot a 
fost sporit cu +50%, iar în al II-lea lot cu +20% faţă 
de lotul de control, iar peste 6 luni conţinutul a scă-

zut în I lot cu -22%, iar în al II-lea lot a crescut cu 
+21%. 

Analiza nivelului epinefrinei în urină în lotul I 
de cercetare iniţial a sporit cu +117%, iar în lotul II 
s-au notat nivele exagerat majorate cu +440%, iar 
peste 6 luni concentraţia a sporit cu +31% în I lot şi 
cu +95% în lotul al II-lea, comparativ cu valorile 
iniţiale. Conţinutul norepinefrinei în urină în I lot 
iniţial a notat valori majorate cu +174% şi cu +70% 
în lotul II. În dinamica observaţională în I lot con-
centraţia s-a redus cu –108%, iar în al II-lea lot de 
cercetare a sporit cu +41%. Analiza comparativă a 
concentraţiei epinefrinei în ser la etapa iniţială de 
includere în studiu, precum şi la 6 luni de observa-
ţie a celor două grupe nu a prezentat diferenţe sem-
nificative (p 1,2 > 0,05). Nivelul norepinefrinei în 
ser în cadrul estimării comparative a celor două lo-
turi investigaţionale la etapa iniţială a notat diferen-
ţe veridice (p 1,2 < 0,001). Estimarea comparativă 
a concentraţiei epinefrinei şi norepinefrinei în urină 
la etapa iniţială a celor două loturi ivestigaţionale a 
avut diferenţe semnificative (p 1,2 < 0,001).

Aşadar, datele studiului efectuat au confirmat 
însemnătatea evaluării statutului hormonal a siste-
mului simpato-adrenal, în special al catecolamine-
lor în mediile biologice (sânge, urină), la adoles-
cenţii cu HTA. Este necesar de menţionat că la 
bolnavii cu ICC secundară HTA se observă o creş-
tere a nivelului catecolaminelor în mediile biologi-
ce sus-numite cu diferite modificări concentraţionale 

TABELUL 2. Parametrii catecolaminelor în mediile biologice la pacienţii cu 
hipertensiune arterială
Indicii/lotul Iniţial (M ± m) 6 luni p Control

Epinefrina ser, nmol/l, I lot
3,31 ± 0,15***

(157%)
3,19 ± 0,28**

(151%)
pd >0,05

2,1 ± 0,3
(100%)

Epinefrina ser, nmol/l, II lot
2,90 ± 0,17*

(138%)
2,82 ± 0,11*

(133%) pd>0,05
p 1,2>0,05 p 1,2>0,05

Norepinefrina ser, nmol/l, I lot
7,83 ± 0,33

(150%)
6,66 ± 0,36*

(128%)
pd<0,05

5,2 ± 1,6
(100%)

Norepinefrina ser, nmol/l, II lot
6,25 ± 0,26

(120%)
7,37 ± ,38

(141%) pd <0,05
p 1,2<0,001 p 1,2>0,05

Epinefrina în urină, 
nmol/24 ore, I lot

98,60 ± 3,38***
(217%)

112,13 ± 5,40***
(248%)

pd<0,05
45,4 ± 8,4

(100%)Epinefrina în urină, 
nmol/24 ore, II lot

243,46 ± 8,40***
(540%)

286,54 ± 17,75***
(635%) pd <0,05

p 1,2<0,001 p 1,2<0,001
Norepinefrina în urină, 
nmol/24 ore, I lot

244,98 ± 10,92***
(274%)

148,77 ± 8,31***
(166%)

pd<0,001
89,2 ± 11,3

(100%)Norepinefrina în urină, 
nmol/24 ore, II lot

152,23 ± 6,88***
(170%)

188,50 ± 10,16***
(211%) pd<0,01

p 1,2<0,001 p 1,2<0,01
Notă: Diferenţe statistic semnificative între loturi: * p<0,05; ** p<0,01;***p<0,001; 
pd – semnificaţia dinamică în grup
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în medie pe grup. În dinamica observaţiei clinice au 
avut loc oscilaţii neuniforme ale concentraţiilor ca-
tecolaminelor în ser şi urină, notând valori exagerat 
sporite ale epinefrinei în urină. Probele biologice 
efectuate au evidenţiat impactul deosebit de impor-
tant al mediatorilor catecolaminergici în patogenia 
disfuncţiilor cronice ale miocardului la adolescenţii 
cu HTA. 

DISCUŢII

Pentru prima dată, savantul clasic Packer M., 
căruia îi aparţin studii experimentale şi clinice fun-
damentale de pionierat în domeniu, a susţinut im-
portanţa tulburărilor reglării neuroendocrine şi a 
introdus termenii de disfuncţie sistolică şi diastoli-
că, considerând că „insuficienţa cardiacă cronică 
reprezintă un proces clinic complicat, în care se de-
teriorează funcţia ventriculului stâng şi reglarea ne-
urohormonală a circulaţiei sangvine, care este înso-
ţită şi de toleranţa scăzută la efort fizic, retenţia 
lichidului şi reducerea longevităţii vieţii“ (16).

Consecinţa negativă a activării neurohormonale 
în disfuncţiile cronice ale miocardului prezintă ac-
tivarea simpatică, indiferent că se manifestă printr-un 
nivel crescut al catecolaminelor serice sau prin 
creşterea activităţii simpatice intracardiace şi are 
un efect toxic direct asupra muşchiului cardiac. 
Aceste mecanisme fundamentale au fost confirma-
te în studii clinice clasice de către Packer M. (16). 
În insuficienţa cardiacă cronică mecanismele pato-
genetice nu sunt încă în întregime descifrate, dar în 
mod cert intervine încărcarea excesivă cu calciu a 
fibrei musculare, ca şi descreşterea nivelului sinte-
zei proteinelor contractile, ambele efecte având ca 
urmare deteriorarea continuă a contractilităţii mio-
cardice. Este de remarcat că catecolaminele repre-
zintă grupa de amine aromate, care acţionează ca 
hormoni neurotransmiţători. În acest fel, adrenalina 
acţionează asupra muşchiului cardiac şi asupra me-
tabolismului, iar noradrenalina răspunde de circu-
laţia periferică, ambele ajutând la depăşirea stresu-
lui acut şi cronic. Conform structurii sale chimice, 
catecolaminele reprezintă derivaţi ai pirocatechi-
nei – 3, 4 – dioxifenol, sau altfel denumit catecol, 
de unde şi provine denumirea întregului grup, care 
include epinefrina (adrenalina), norepinefrina (no-
radrenalina) şi dopamina, ce se produc în mod fizi-
ologic numai în ţesuturile sistemului nervos şi în 
ţesuturile ce provin din celulele nervoase, precum 
stratul medular al suprarenalelor şi organele 
Ţukkerkandl. Luând în consideraţie structura chi-
mică a catecolaminelor, este necesar de evidenţiat 
şi esenţa fiecărui component al acestui grup. Adre-

nalina reprezintă un hormon, biosinteza căruia se 
produce şi se depozitează în stratul medular al su-
prarenalelor. Evolutiv, acesta este primul hormon 
care a fost identificat şi sintetizat chimic, iar nora-
drenalina este un neuromediator adrenergic al siste-
mului nervos central şi simpatic, biosinteza şi de-
pozitarea căruia se petrec în neuronii respectivi. 
Eli berarea noradrenalinei are loc în neuroni, în 
urma căreia sistemul nervos acţionează fiziologic 
local. Este necesar de menţionat că una dintre cali-
tăţile de diferenţiere a catecolaminelor de alţi hor-
moni este faptul că eliberarea lor în terminaţiile 
nervilor simpatici în stratul medular al suprarenale-
lor se află sub controlul direct al sistemului nervos 
central. Astfel, catecolaminele acţionează în mod 
fiziologic la nivelul creierului, cordului şi hemodi-
namicii musculaturii netede a sistemului gastroin-
testinal, uterului, ochilor şi bronşiilor, splinei, mus-
culaturii scheletale, sistemului de coagulare a 
sân gelui şi asupra unui şir de funcţii fiziologice.

În cercetările fundamentale a fost dovedit faptul 
că mecanismele patogenetice care se declanşează 
în disfuncţiile cronice ale miocardului includ neu-
rotoxicitatea indusă de catecolamine, care este sus-
ţinută de autooxidarea neenzimatică a catecolami-
nelor cu formarea hinonilor (4). În acest sens, s-a 
determinat mecanismul neurotoxicităţii catecola-
minelor, unde în prim plan s-a studiat procesul de 
dezaminare a catecolaminelor care este reprezentat 
prin două etape: 1 – iniţial, formarea metaboliţilor 
intermediari de reactivitate înaltă sub formă de al-
dehide sub acţiunea monoaminoxidazei; 2 – trans-
formarea metaboliţilor intermediari de reactivitate 
înaltă sub formă de aldehide în metaboliţi dezami-
naţi stabili şi inerţi. În studiile experimentale şi cli-
nice s-a constatat că în situaţiile de epuizare a sur-
selor energetice se reduce pH-ul intracelular, ceea 
ce este caracteristic pentru ischemie şi hipoxie, tot-
odată, se pro duce o eliberare rapidă şi semnificati-
vă a catecolaminelor în citoplasma neuronilor, iar 
gradul de afectare este direct proporţional majorării 
concentraţiei metaboliţilor, ceea ce contribuie la in-
cluderea proceselor de dezaminare a catecolamine-
lor în mecanismele de afectare celulară. Un al doi-
lea efect cardiac al hiperactivităţii simpatice este 
cel de desensibilizare a receptorilor β-adrenergici, 
receptori prin intermediul cărora se exercită activi-
tatea catecolaminelor de modulare a contractilităţii 
miocardice. În realizarea desensibilizării receptori-
lor β-adrenergici intervin mai multe mecanisme, iar 
primul dintre acestea constă în scăderea numărului 
de receptori β1– adrenergici „down regulation“ (17). 
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În mod normal, la nivelul celulei miocardice do-
mină receptorii β1– adrenergici, receptorii -β2 re-
prezentând doar 20-30% din numărul total al recep-
torilor. În insuficienţa cardiacă cronică şi pe măsura 
progresării acesteia, numărul receptorilor β1-adre-
nergici scade, în acelaşi timp crescând relativ pro-
porţia receptorilor β2, a căror stimulare realizează o 
contracţie mai redusă comparativ cu stimularea re-
ceptorilor β1, care ajung la 30-40% din numărul 
total al receptorilor -β-adrenergici. 

O semnificaţie importantă se oferă mecanismu-
lui patogenetic al declanşării disfuncţiilor cronice 
ale miocardului reprezentat de sistemul RGC (re-
ceptor-G-protein-adenilciclase complex), rezultând 
într-o diminuare a activării adenilciclazei şi a for-
mării de adenilmonofosfat, având ca rezultat scăde-
rea forţei de contracţie (18). 

Un al treilea mecanism se referă la însuşi funcţi-
onarea sistemului RGC în cadrul căruia formarea 
cAMP (adenosinmonofosfatului ciclic) este stimu-
lată de proteina Gs (proteina G stimulatoare) şi in-
hibată de proteina Gi (proteina G inhibitoare) (18). 

Astfel, în unele studii efectuate în insuficienţa 
cardiacă s-a depistat un nivel scăzut al funcţiei pro-
teinei Gs, dar normal în altele. În mare parte, în cer-
cetările realizate s-a găsit o creştere cu 30-40% a 
activităţii proteinei Gi care conduce la scăderea 
forţei de contracţie. În consecinţă, toate aceste me-
canisme de dereglare a receptorilor β-adrenergici 
conduc la un răspuns contractil diminuat în cazul 
stresului şi în primul rând al efortului fizic, răspuns 
redus cu aproximativ 50% faţă de răspunsul con-
tractil normal la administrarea exogenă de β-ago-
nişti (18).

În mod teoretic, dar şi practic, administrarea 
β-adrenoblocantelor poate reface pe termen lung 
sensibilitatea receptorilor β-adrenergici la catecola-
minele exogene, endogene sau tisulare, chiar dacă 
pe termen scurt administrarea β-adrenoblocantelor 
poate determina o scădere a contractilităţii cardiace 
şi a toxicităţii catecolaminice directe. În plus, ad-
ministrarea β-adrenoblocantelor este benefică şi 
din punctul de vedere al hiperactivităţii simpatice şi 
anume, de creştere a frecvenţei cardiace care con-
duce la creşterea consumului de oxigen şi de scăde-
re a debitului coronarian, conducând în condiţiile 
insuficienţei cardiace la alterarea ulterioară a per-
formanţei contractile. Reducerea frecvenţei cardia-
ce prin β-adrenoblocante micşorează consumul de 
oxigen, sporeşte diastola şi, posibil, debitul sistolic 
şi coronarian, contribuind astfel, pe termen lung, la 
ameliorarea statusului contractil cardiac, precum şi 
la îmbunătăţirea calităţii vieţii a acestor pacienţi. 
Aceste date au fost confirmate în studii clinice pe-

diatrice randomizate cu administrarea β-adreno blo-
cantelor la copiii bolnavi cu ICC (19-21).

Efectele stimulării pentru eliminarea aldostero-
nei şi vasopresinei sunt benefice în 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, pre-
cum şi de hiponatriemie, vasoconstricţie coronaria-
nă şi periferică. Activarea compensatorie a neuro-
hormonilor în timp se transformă în hiperactivare 
cronică, susţinută de dezvoltarea şi progresarea dis-
funcţiei sistolice şi diastolice a ventriculului stâng 
cu remodelarea lui, ce declanşează apariţia simpto-
melor in suficienţei cardiace cronice în unul sau în 
ambele circuite sangvine (18). În urma legăturii 
patogenice strânse a sistemelor renină-angiotensi-
nă-aldosteron şi a celui simpato-adrenergic se pe-
trece potenţarea reciprocă a activării lor, precum şi 
a eliminării peptidului natriuretic şi a vasopresinei. 
Astfel, mărirea concentraţiei angiotensinei II favo-
rizează eliberarea noradrenalinei şi blochează cap-
tarea ei, dar şi sporirea activităţii sistemului simpa-
to-adrenergic potenţează eliberarea reninei. Hi per-
 activarea de durată a sistemelor neurohormonale 
provoacă o ischemie a miocardului pe contul mări-
rii necesităţilor în oxigen în rezultatul vasoconstric-
ţiei periferice, măririi pre- şi postsarcinii, precum şi 
a spasmului arterelor coronariene (18).

În acest sens, rezultatele primite în studiile ran-
domizate pediatrice au demonstrat convingător, că 
indicii mortalităţii în insuficienţa cardiacă cronică 
sunt strict dependenţi de nivelul de angiotensină II, 
aldosteron, noradrenalină şi adrenalină (19-21).

În studii experimentale fundamentale s-a de-
monstrat că necroza şi apoptoza induse de hiperac-
tivarea noradrenalinei, oxidului nitric şi a angioten-
sinei II compromit funcţia globală a miocardului în 
urma pierderii suplimentare a cardiomiocitelor. 
Epuizarea elementelor contractile, precum şi sti-
mularea neurohormonală a proceselor de hipertro-
fie şi fibroză a miocardului induc dezvoltarea re-
modelării inimii, ceea ce, în final, complică evoluţia 
insuficienţei cardiace prin apariţia disfuncţiilor cro-
  nice ale miocardului (3,16,17). 

Astfel, evoluţia viziunilor contemporane asupra 
patogeniei insuficienţei cardiace cronice a determi-
nat faptul că modelul neurohormonal, acceptat ac-
tualmente, serveşte drept reper ştiinţific pentru ela-
borarea şi aplicarea agenţilor terapeutici, capabili 
să influenţeze activitatea sistemelor neurohormo-
nale care au rolul principal în dezvoltarea patologi-
ei. Este necesar de accentuat faptul că utilizarea în 
tra tamentul patogenetic al insuficienţei cardiace 
cronice a remediilor gen inhibitori ai enzimei de 
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conversie a angiotensinei II, β-adrenoblocantelor, a 
inhibitorilor aldosteronei are o însemnătate clinică 
primordială în cardiologia pediatrică în vederea 
ameliorării evenimentelor clinice şi a calităţii vieţii 
pacienţilor, fapt care a fost confirmat în studiile de 
specialitate la copii (19-21).

CONCLUZII

În diagnosticul insuficienţei cardiace cronice se-
cundare hipertensiunii arteriale, un rol de bază îl 
deţine evaluarea concentraţiei catecolaminelor în 

diferite medii biologice (sânge şi urină). Monito-
ring-ul clinico-biochimic cu aprecierea biomarkeri-
lor neurohormonali la bolnavii cu HTA constituie 
actualmente un standard de aur în aprecierea evolu-
ţiei evenimentelor hipoxice şi ischemice ale mio-
cardului, a eficacităţii tratamentului de suport pato-
genetic. Markerii biochimici studiaţi constituie in-
  dici informativi extrem de preţioşi, care permit con-
 solidarea substanţială a criteriilor prognostice de 
dezvoltare şi evoluţie a complicaţiilor, de apreciere 
a severităţii bolii şi de alegere a tacticii de trata-
ment la bolnavii cu ICC.
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