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INTRODUCERE 
Conform definiţiei Societăţii Europene de 

Cardiologie (ESC), insuficienţa cardiacă reprezintă un 

sindrom clinic complex ce cuprinde simptome şi semne 

specifice, asociate unor dovezi obiective de anomalie 

structurală sau funcţională a cordului în repaus. Implicit, 

stadiile asimptomatice și formele atipice ale insuficienţei 

cardiace ridică probleme diagnostice şi de conduită 

terapeutică.  

Diferenţierea rapidă şi corectă a insuficienţei 

cardiace de alte patologii cu prezentare clinică similară 

rămâne, în continuare, o provocare. După evaluarea în 

urgenţă a simptomatologiei pacientului, efectuarea 

examenului clinic, electrocardiogramei (ECG) standard şi 

radiografiei toracice, clinicianul se poate confrunta cu o 

serie de incertitudini legate de diagnostic, având ca şi 

consecinţă directă diagnosticarea eronată sau întârzierea 

iniţierii unui tratament specific. Întrucât se estimează că 

diagnosticul de insuficienţă cardiacă este omis în 

aproximativ 15-20% dintre cazuri, este absolut necesară 

o mai bună stratificare a riscului cardio-vascular la 

pacienţii ce se prezintă în urgenţă cu durere toracică 

atipică, dispnee sau simptome cardiace nespecifice. 

În cadrul algoritmului de diagnostic al unei 

disfuncţii cardiace nou apărute sau acutizate pe fondul 

unei patologii cardio-vasculare preexistente, markerii 

biologici au beneficiat în ultimele decenii de un interes 

major din partea cercetătorilor, conferind valoare 

suplimentară metodelor standard de evaluare a 

insuficienţei cardiace.  
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 Biomarkerii cardiaci deja implementaţi în 

practica medicală curentă (peptidele natriuretice BNP și 

NT-proBNP, expresia presiunilor intracavitare crescute) 

prezintă valoare diagnostică şi prognostică în insuficienţa 

cardiacă, dar nu există însă o valoare cut-off recunoscută 

pentru nici unul din cele două peptide natriuretice, iar 

nivelele lor serice sunt influenţate de patologii non-

cardiace asociate, precum insuficienţa renală, afectarea 

tiroidiană, anemia, afecţiunile acute cerebro-vasculare, 

obezitatea.  

În vederea realizării acestei lucrări, ne-am orientat 

către 2 biomarkeri cardiaci de interes recent (cistatina C 

şi galectina-3), decizie motivată de numeroase studii care 

le certifică calităţile de molecule biologice cu 

aplicabilitate clinică, ultimii ani fiind relevanţi în 

conturarea mecanismelor fiziopatogenice ce conduc către 

insuficienţa cardiacă. Studiile ce au comparat până în 

prezent galectina-3 și cistatina C cu markerii 

convenţionali (precum NT-proBNP) susţin beneficiile 

diagnostice şi prognostice ale evaluării multi-marker, 

existând însă multiple necunoscute în această direcţie. 

 

MOTIVAŢIA ȘI OBIECTIVELE CERCETĂRII 

DOCTORALE. Acest studiu clinic îşi propune sǎ 

identifice în ce măsură abordarea multi-marker, prin 

compararea a 2 noi biomarkeri cardiaci (cistatina C și 

galectina 3) cu biomarkeri convenţionali (NT-proBNP), 

facilitează diagnosticarea insuficienţei cardiace acute sau 

a episoadelor de acutizare a insuficienţei cardiace 

cronice, precum şi dacă această strategie poate fi 

implementată  în actualitatea medicală de rutină, privită 

prin prisma fiabilităţii şi a cost-eficienţei.  
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Obiectivul principal al studiului a constat în 

stabilirea utilităţii evaluării multi-marker în precizarea 

diagnosticului la pacienţi cu suspiciune de insuficienţă 

cardiacă. 

Obiectivele secundare ale studiului au fost 

următoarele: 

a) Identificarea pe baza analizei biomarkerilor a 

categoriilor de pacienţi cu risc înalt de morbi-mortalitate 

prin evenimente cardiovasculare și intensificarea 

secundară a eforturilor terapeutice; 

b) Analiza comparativă a performanţei diagnostice 

aferentă celor 3 biomarkeri la cele 2 entităţi 

fiziopatologice majore: insuficienţa cardiacă cu fracţie de 

ejecţie păstrată versus insuficienţa cardiacă cu fracţie de 

ejecţie redusă; 

c)   Facilitarea diagnosticului diferenţial cu patologii non-

cardiace, în context clinic incert; 

d)  Modalitǎţi de implementare ale noilor biomarkeri în 

practica medicalǎ curentǎ; 

e)   Evitarea utilizării iraţionale a explorărilor imagistice 

complexe în situaţii clinice bine definite. 

f)   Identificarea unor criterii de selecţie a pacienţilor 

aflaţi în stadiile precoce ale injuriei miocardice, 

beneficiarii unei terapii de prevenţie pe termen lung a 

evenimentelor adverse cardio-vasculare. 

 

MATERIAL ŞI METODĂ 

Studiul clinic este de tip prospectiv observaţional 

desfǎşurat în intervalul 1 noiembrie 2016 – 1 martie 

2018, fiind înrolaţi consecutiv pacienţi/paciente cu vârsta 

peste 18 de ani care s-au prezentat la Spitalul Clinic 

Judeţean de Urgenţe „Sf. Spiridon“ Iaşi, în cadrul Unitǎţii 
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de Primire Urgenţe sau Clinicii II Medicinǎ Internǎ, Iaşi, 

pentru dispnee, palpitaţii, fatigabilitate, dureri toracice, 

edeme, manifestări clinice cu debut acut (< 48 ore) sau 

exacerbate pe un fond patologic cardiovascular 

preexistent. 

Caracterul acutizat al insuficienţei cronice a fost 

considerat în următoarele situaţii: 

a) A fost necesară internarea pacientului în regim de 

spitalizare continuă (în cadrul Clinicii II Medicinǎ 

Internǎ, Iaşi) pentru tablou clinic sugestiv de 

insuficienţă cardiacă; 

b) Au fost necesare modificări în schema terapeutică 

cardiovasculară (în sensul creșterii dozelor medicaţiei 

cronice sau a asocierii unor noi clase de medicamente 

cardiovasculare); 

c) A existat un răspuns favorabil la tratamentul standard 

al insuficienţei cardiace (ex: utilizarea medicaţiei 

diuretice a permis controlul simptomelor, ameliorarea 

semnelor clinice și radiologice de congestie 

pulmonară/sistemică, reducerea necesarului de oxigen, 

precum și scădere ponderală corespunzătoare).  
   Protocolul de studiu a fost avizat de către Comisia 

de Etică a Cercetării din cadrul Universității de Medicină 

și Farmacie „Grigore T. Popa” – Iași (13.03.2016), 

respectiv din cadrul Spitalului Judeţean Clinic de Urgenţă 

„Sf. Spiridon”, Iași. Au fost respectate reglementările 

„Good Clinical Practice” referitoare la proiectarea și 

desfășurarea studiului, precum și cele referitoare la 

raportarea datelor obţinute. 

 

Criteriile generale de includere au constat în: 1) vârsta 

adultă (> 18 ani); 2) prezentare în regim de urgenţă (în 
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Unitatea de Primire Urgenţe a Spitalului „Sf. Spiridon”/ 

Clinica II Medicină internă); 3) prezenţa simptomelor/ 

semnelor sugestive sau care au impus diagnostic 

diferențial cu insuficienţa cardiacă acută/cronică 

acutizată: dispnee, palpitaţii, fatigabilitate, dureri 

toracice, edeme, ș.a; 4) indicaţia de spitalizare în regim 

continuu în Clinica II Medicină internă a Spitalului „Sf. 

Spiridon”. 

Criteriile de excludere au fost următoarele: 

1) Imposibilitatea efectuării ecocardiografiei transtoracice 

într-un interval de până la 48 de ore de la momentul 

internării (motive tehnice, internarea pacienţilor în regim 

de gardă în cadrul zilelor libere legale, lipsa temporară a 

medicilor cu competenţă în efectuarea ecocardiografiei); 

2) Patologie neoplazică activă documentată (datorită 

interferenţelor cu interpretarea valorilor galectinei 3); 

3) Hepatită activă (transaminaze > 5 x valoarea normală, 

VN); 

4) Patologii cu afectare fibrotică multiorgan (fibroză 

pulmonară, colagenoze, ș.a) pentru a evita rezultate fals 

pozitive de creștere a nivelului seric de galectina 3; 

5)  Interferenţe de laborator ale cistatinei C şi galectinei 3 

conform instrucţiunilor de utilizare menţionate de către 

producător. 

Pentru fiecare participant a fost întocmită o fişă 

standardizată în care au fost introduși parametri 

demografici și epidemiologici, parametri clinici (dintre 

care menționăm gradul de urgenţă evaluat prin protocolul 

naţional de triaj al pacienţilor utilizând algoritmul 

culorilor, gradul de dispnee și starea clinică la externarea 

din Clinica II Medicină internă: ameliorat, agravat (prin 

transfer în secţii de alt profil pentru tratament 
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supraspecializat sau la cererea pacientului/familiei) sau 

decedat) și paraclinici (profil biochimic standard, 

conform recomandărilor de ghid în evaluarea pacientului 

cu insuficienţă cardiacă, rata de filtrare glomerulară, RFG 

(ml/min/1,73m
2
) calculată prin formula MDRD, 

Modification of Diet in Renal Disease, determinări serice 

ale cistatinei C, galectinei 3, ecocardiografia 

transtoracică), precum și indicatori de performanţă 

economico-financiari/de utilizare a serviciilor 

medicale/de calitate (numărul de zile de spitalizare, 

cheltuieli totale realizate per pacient, rata mortalităţii de 

cauză cardiacă raportată la mortalitatea de cauze non-

cardiace). 

 
PRINCIPII DE PRELEVARE ŞI ANALIZĂ A 

BIOMARKERILOR CARDIACI (CISTATINA C, 

GALECTINA 3, NT-proBNP) 

 

A) NT-proBNP. Determinarea cantitativă a NT-proBNP 

a fost efectuată pe analizorul PATHFAST (Mitsubishi, 

Tokyo, Japonia) folosind reactivi PATHFAST. Principiul 

metodei se bazează pe analiza imunoenzimatică prin 

chemiluminiscenţă (CLEIA) utilizând metodologia 

MAGTRATION. Valorile de referinţă ale NT-proBNP au 

fost între 15 – 30000 pg/mL.  

Valorile cut-off ale NT-proBNP utilizate în cadrul 

studiului au fost stabilite diferit în funcţie de categoria de 

vârstă, din motive de acurateţe diagnostică superioară 

documentată știinţific în literatura de specialitate (Chow, 

2017). Astfel, s-au folosit următoarele valori de referinţă: 

a) < 50 ani: > 450 pg/mL; b) 50-75 ani: > 900 pg/mL; c) 

> 75 ani: > 1800 pg/mL. 
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B) Galectina 3. Determinarea cantitativă a galectinei 3 în 

serul uman / plasmă (obţinută din sânge integral recoltat 

în tuburi de plastic pe mediu EDTA) utilizează 

tehnologia CMIA (test imunologic pe bază de 

chemiluminiscenţă), optimizată prin folosirea unor 

protocoale flexibile de testare integrate sub denumirea de 

CHEMIFLEX. Pentru aceste determinări s-a folosit 

aparatul ARCHITECT i System (Abbott Laboratories, 

Chicago, IL, Statele Unite ale Americii). Limita de 

detecţie a galectinei 3 a fost de 1,1 ng/mL. 

Valorile galectinei 3 au fost exprimate în ng/mL, 

cu diviziunea în 2 mari categorii de performanţă clinică: 

a) ≤ 17,8 ng/mL, valori considerate sugestive pentru risc 

scăzut de insuficienţă cardiacă ; b) > 17,8 ng/mL, valori 

considerate sugestive pentru risc crescut de insuficienţă 

cardiacă. Conform datelor din literatură, în vederea 

prelucrării statistice, pacienţii cu valori crescute ale 

galectinei 3 au fost suplimentar împărţiţi în două 

subgrupe (risc moderat 17,8-25,9 ng/mL, respectiv risc 

înalt pentru valori ale galectinei 3 > 25,9 ng/mL) 

(McCullough, 2011). 

C) Cistatina C. Metoda utilizată pentru analiza 

cistatinei C a constat în determinarea cantitativă 

imunoturbidimetrică în ser sau plasma umană (PETIA – 

particle enhanced turbidimetric immunoassay) pe aparat 

ARCHITECT c System. Limita de detecţie a aparatului a 

fost de 0,05 mg/L. 

Valorile de referinţă au fost diferite în funcţie de 

sexul paxientului. Astfel, pentru femei intervalul de 

normalitate a fost considerat între 0,40-0,99 mg/L, iar la 

bărbaţi, în funcţie de categoria de vârstă, valorile normale 
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s-au regăsit în intervalul 0,31-0,79 mg/L (< 49 ani), 

respectiv 0,41-0,99 mg/L (> 50 ani). 

 

PRINCIPII DE PRELUCRARE ȘI ANALIZĂ A 

DATELOR ECOCARDIOGRAFICE 

 

Ecocardiografia a fost realizată la toţi pacienţii 

incluși în studiu (indiferent de cauza cardiacă sau non-

cardiacă a tabloului clinic), iar parametrii 

ecocardiografici de interes au fost: 

 Confirmarea sau infirmarea prezenţei unei 

anomalii structurale sau funcţionale cardiace (în limitele 

aferente explorării ecografice: examinare transtoracică / 

condiţii hemodinamice de repaus) 

 Funcţia sistolică a ventriculului stâng estimată 

prin fracţia de ejecţie a ventriculului stâng, FEVS. 

 Funcţia diastolică a ventriculului stâng a fost 

estimată prin raportul E/A < 1 (disfuncţie diastolică de tip 

relaxare întârziată).  

Conform funcţiei sistolice a ventriculului stâng, 

pacienţii au fost împărţiţi în 4 subgrupuri: 1) FEVS 

redusă (<40%); 2) FEVS intermediară sau „mid range” 

(40-50%); 3) FEVS păstrată (50-60%); 4) FEVS normală 

(> 60%) (Ponikowski et al., 2016). 

În contextul dat, pentru a putea îndeplini 

obiectivele propuse ale studiului am împărţit lotul de 

pacienţi în două subgrupuri: cardiac și non-cardiac. Lotul 

de pacienţi cardiaci a inclus pacienţii cu insuficienţă 

cardiacă acută sau cronică acutizată, iar lotul de pacienţi 

non-cardiaci a inclus pacienţii ale căror manifestări 

clinice au fost explicate prin diagnostice de altă cauză 

decât cea cardiacă. 
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Pentru stabilirea diagnosticului de insuficienţă 

cardiacă au fost consultate dosarele medicale ale 

pacienţilor de către doi medici interniști (A.S. si O.S.). 

Au fost analizate datele clinice, biologice (în absenţa 

disponibilităţii rezultatelor pentru cistatina C și galectina 

3), imagistice (electrocardiograma, radiografie toracică, 

ecocardiografie) și, nu în ultimul rând, răspunsul la 

terapia administrată pe perioada spitalizării. 

Nu au existat limitări în ceea ce privește etiologia 

insuficienţei cardiace, fiind incluși pacienţi cu variate 

stadii de disfuncţie cardiacă  

 

ANALIZA STATISTICĂ A DATELOR. Pentru 

analiza datelor a fost folosit programul IBM SPSS 

Statistics for Windows, versiunea 19.0 (IBM Corp, 

Armonk, NY, SUA) si MedCalc versiunea 18.2.1 

(MedCalc Software bvba, Ostend, Belgia). 

Performanţa diagnostică a celor trei biomarkeri a 

fost evaluată prin analiza curbei ROC (Receiver 

operating characteristic) și prin compararea ariilor de sub 

curbă (AUC) atât pe lotul total de studiu, cât și pe 

subgrupe de risc. 

Prelucrarea statistică utilizează teste 

bidirecţionale (two-tailed), iar pragul de semnificaţie 

statistică a fost considerat la o valoare p < 0,05. 

 
REZULTATE. În studiu au fost incluşi 208 pacienţi cu 

vârste cuprinse între 41 și 94 ani. Dintre aceștia, 123 

pacienţi au fost de sex feminin (59,1%) şi 85 de pacienţi 

de sex masculin (40,9%). 

Criteriile de diagnostic pentru etiologia cardiacă a 

manifestărilor clinice acute au fost îndeplinite la 61,1% 
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dintre pacienţi (n=127 pacienţi), în timp ce lotul de 

pacienţi non-cardiaci a inclus un procent de 38,9% dintre 

pacienţi (n=81 pacienţi) (Fig.VIII.5).  

 

 
 

Severitatea dispneei a fost apreciată utilizând 

clasificarea funcţională NYHA, constatându-se o pondere 

echitabilă a pacienţilor aflaţi în clasele III-IV NYHA 

comparativ cu cei aflaţi în clasele I–II NYHA (49,6% 

versus 50,4%).  

Dintre cei 208 de pacienţi, 4,3% dintre pacienţi au 

decedat (8 pacienţi din cauze cardiovasculare, 1 pacient 

din cauze respiratorii), 2,9% (n = 6 pacienţi) au prezentat 

stare generală agravată la externarea din Clinica II 

Medicină Internă – (impunându-se transfer în unităţi de 

terapie intensivă coronariană, cu diagnosticul de sindrom 

coronarian acut), restul de 193 de pacienţi (92,8%) fiind 

externaţi cu stare generală ameliorată.  

Pentru NT-proBNP s-au înregistrat valori 

cuprinse între 12-30000 pg/mL. Nivelul seric al 

galectinei 3 a fost cuprins în intervalul 7,5-86,6ng/mL, în 

61.1% 
30.3% 

8.6% 

38.9% 

 Fig.VIII.5. Distribuţia lotului de pacienţi după 

etiologia cardiacă sau non-cardiacă a dispneei 

NON-CARDIAC

CARDIAC

Afecţiuni bronho-

pulmonare acute
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timp ce pentru cistatina C intervalul valorilor obţinute a 

fost între 0,74-9,67 mg/L. 

Distribuţia procentuală a pacienţilor în funcţie de 

valorile normale sau crescute ale biomarkerilor se 

regăsesc în Fig.VIII.9.  

 
Fig. VIII.9. Distribuţia pacienţilor în funcţie de valorile 

biomarkerilor 

 

ANALIZA STATISTICĂ DESCRIPTIVĂ PE 

SUBGRUPURI RAPORTATĂ LA ETIOLOGIA 

CARDIACĂ SAU NON-CARDIACĂ 

Caracteristicile de bază ale lotului de pacienţi 

confirmaţi cu insuficienţă cardiacă acută raportate la 

pacienţii fără insuficienţă cardiacă acută au arătat câteva 

diferenţe cu putere statistică semnificativă.cu privire la 

date demografice, biochimice sau ecocardiografice.  

Pacienţii cu insuficienţă cardiacă acută erau mai 

în vârstă și au necesitat spitalizare cu durată mai 

prelungită comparativ cu grupul pacienţilor fără 

insuficienţă cardiacă acută. De asemenea, pacienţii 

cardiaci au prezentat valori mai reduse ale fracţiei de 

ejecţie a ventriculului stâng, alături de o frecvenţă 

cardiacă mai crescută. Rata de filtrare glomerulară a fost 

mai scăzută la pacienţii cardiaci (p = 0,009) (Tabel 

VIII.1.). 

61.05% 

53.8% 

50.5% 

38.94% 

46.2% 

49.5% 

0% 50% 100%

CISTATINA C

GALECTINA 3

NT-proBNP
Valori

crescute
Valori

normale
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Tabel VIII.1. Analiza comparativă între grupurile cu dispnee 

cardiacă și non-cardiacă 

 
Total 

pacienţi 

Dispnee acută 

cardiacă 

Dispnee 

acută non-

cardiacă 

P 

Vârsta (ani) 
72,96 ± 

11,11 
75,96 ± 10,18 

69,14 ± 

11,49 
0,000* 

Durata 

spitalizării 

(zile) 

7,27 ± 3,45 7,61 ± 3,42 6,74±3,46 0,032* 

Frecvenţa 

cardiacă 

(bpm) 

91,99 ± 

25,78 
98,06 ± 27,68 

82,46 ± 

19,06 
0,000* 

RFG 

(ml/min/1.7

3m²) 

72,69 ± 

25,68 
67,50 ± 26,93 

80,82 ± 

21,33 
0,009* 

FEVS (%) 50,38 ± 9,76 46,60 ± 9,43 
56,32 ± 

6,95 
0,000* 

Nivelul 

ureei serice 

(mg/dL) 

50,47 ± 

26,94 
56,70 ± 30,71 

40,71 ± 

15,28 
0,000* 

Nivelul 

seric al 

acidului uric 

(mg/dL) 

5,89 ± 2,66 6,26 ± 2,92 
5,30 ± 

2,07 
0,000* 

RFG, rata de filtrare glomerulară,  

FEVS, fracţia de ejecţie a ventriculului stâng; * p<0,05 

 

După ce au fost controlate diferenţele dintre 

pacienţii cardiaci și non-cardiaci determinate de vârstă 

(mai avansată în cazul pacienţilor cardiaci) și rata de 

filtrare glomerulară (rata mai scăzută la pacienţii 

cardiaci), a fost efectuată metoda ANCOVA pentru a 



RELEVANŢA PRACTICĂ A BIOMARKERILOR CARDIACI 

ÎN VARIATE TIPURI DE INSUFICIENŢĂ CARDIACĂ 

 

13 
 

evalua în ce măsură pacienţii din grupul cu insuficienţă 

cardiacă acută menţin nivelurile crescute ale NT-proBNP 

și/sau galectinei 3, la un nivel semnificativ comparativ cu 

pacienţii non-cardiaci. Rezultatul analizei a arătat 

păstrarea semnificativă statistic a diferenţelor dintre 

grupuri în ceea ce privește valoarea crescută a celor doi 

biomarkeri după îndepărtarea influenţelor pe care vârsta 

sau deteriorarea funcţiei renale, exprimată prin rata de 

filtrare glomerulară, ar putea să le aibă (NT-proBNP: F = 

16,81(1,204), p = 0,000; galectina 3: F=22,45(1,204), p = 

0,000).  

Performanţa diagnostică a celor 2 biomarkeri a 

fost testată pe lotul total de pacienţi, dar și pe subgrupuri 

considerate cu risc cardiovascular înalt și cu dificultăţi de 

stabilire a diagnosticului pozitiv de insuficienţă cardiacă. 

Valoarea diagnostică predictivă a dispneei de 

cauză cardiacă este similară între NT-proBNP (area 

under curbe, AUC = 0.781, p=0.000) și galectina 3 (AUC 

= 0.803, p=0.000) pe lotul total de pacienţi (Tabel 

VIII.5). 

 
Tabel VIII.5. Performanţa diagnostică a NT-proBNP și 

galectinei 3 pentru dispneea de cauză cardiacă 
 

Biomarker 

AUC 

(95% 
CI) 

p 
Sensi-

tivity 

(%) 

Speci-

ficity 

(%) 

Opti-

mal 

cut-off 

p 

Nr total 

de 

pacienţi 

NT-

proBNP 

(pg/mL) 

0.781  

(0.718-

0.835) 
0.55 

66.13 82.14 1538 
0.000 

** 

Galectin-3 
(ng/mL) 

0.803 

(0.742-

0.855) 

72.6 84.52 18.8 
0.000 

** 

Vârsta > 
60 ani 

NT-
proBNP 

(pg/mL) 

0.745 
(0.675-

0.807) 0.13 

66.7 77.9 1538 
0.000 

** 

Galectin-3 
(ng/mL) 

0.811 
(0.746-

75.7 83.8 18.8 
0.000*

* 
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0.866) 

Obezi-
tate 

(IMC > 

30kg/m²) 

NT-

proBNP 
(pg/mL) 

0.781 

(0.659-
0.875) 

0.44 

58.97 87.5 1081 
0.000 

** 

Galectin-3 

(ng/mL) 

0.841 

(0.727-
0.921) 

74.36 91.67 19.5 
0.000 

** 

RFG < 

60ml/ 
min/ 

1.73m² 

NT-

proBNP 

(pg/mL) 

0.671 

(0.545-

0.781) 
0.28 

75.0 60.0 1538 0.023* 

Galectin-3 
(ng/mL) 

0.769 

(0.650-

0.863) 

80.77 73.33 18.6 0.006* 

FEVS < 
40% 

NT-

proBNP 

(pg/mL) 

0.792 

(0.597-

0.921) 
0.23 

83.33 75 2065 0.071 

Galectin-3 
(ng/mL) 

0.651 

(0.449-

0.820) 

75 75 19.5 0.481 

Tulbu-
rări de 

ritm 
supraven

tricular 

(fibrila-
ţie / 

flutter 

atrial) 

NT-
proBNP 

(pg/mL) 

0.697 
(0.605-

0.779) 

0.07 

51.06 86.36 3228 
0.0007

* 

Galectin-3 
(ng/mL) 

0.825 

(0.743-

0.889) 

71.28 90.91 17.9 
0.000 

** 

Diabet 
zaharat 

tip 2 

NT-
proBNP 

(pg/mL) 

0.838 
(0.719-

0.921) 
0.64 

67.57 90.91 1648 
0.000 

** 

Galectin-3 

(ng/mL) 

0.803 
(0.679-

0.895) 

75.68 81.82 18.5 
0.000 

** 

* p<0.05; ** p<0.0001 

 

Nu au existat diferenţe semnificative statistic între 

ariile de sub curbă (AUCs) pentru galectina 3 și NT-

proBNP în subgrupurile cu risc înalt analizate.  

Suplimentar, sumarizarea celor două componente 

într-o variabilă latentă unică s-a asociat cu o creștere a 

AUC dovedind o acurateţe diagnostică superioară (AUC 
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= 0,859, p = 0,000) comparativ cu analiza independentă a 

celor doi biomarkeri (Fig.VIII.23). 

 
Fig. VIII.23. Analiza curbei ROC a valorilor NT-proBNP,    

galectina 3 și variabila latentă în dispneea cardiacă acută 

 

Analiza ariilor de sub curbă nu a identificat 

diferențe semnificative în ceea ce privește acuratețea 

diagnostică între NT-proBNP și cistatina C pe lotul total 

de pacienți. 

 

DISCUŢII 

Studiul nostru de tip prospectiv observaţional a 

analizat performanţele diagnostice ale NT-proBNP, 

galectinei 3 și cistatinei C în stabilirea etiologiei cardiace 

a manifestărilor acute cardio-respiratorii (sau acutizate pe 

un fond patologic cronic) pe un lot de 208 pacienţi. De 

asemenea, acuratețea diagnostică a celor trei biomarkeri a 

fost studiată și pe subgrupuri de pacienți considerate a 

avea risc înalt cardiovascular, în raport cu potențialele 
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interferențe în interpretarea valorilor peptidelor 

natriuretice. 

Majoritatea studiilor ce au analizat combinația de 

biomarkeri NT-proBNP, galectina 3 și cistatina C au 

inclus pacienți diagnosticați cu insuficiență cardiacă și au 

evaluat rolul acestora în stabilirea prognosticului și în 

stratificarea riscului de evenimente adverse 

cardiovasculare. Din cunoștințele noastre, acesta este 

primul studiu care analizează implicațiile diagnostice ale 

acestei combinații de biomarkeri la pacienții care se 

prezintă în urgență cu suspiciunea de insuficiență 

cardiacă acută. 

Din punct de vedere al distributiei pe sexe, lotul 

nostru de pacienți a inclus o pondere superioară a 

pacienților de sex feminin, fără ca acest rezultat să atingă 

o semnificație statistică. Nu a existat asociere între sexul 

pacientului și etiologia cardiacă a dispneei acute. 

Insuficiența cardiacă acută la pacientul renal 

Unul dintre atuurile studiului nostru se reflectă în 

menținerea diferențelor statistic semnificative ale 

nivelurilor NT-proBNP și galectinei 3 inclusiv după ce a 

fost îndepărtată influența vârstei și funcției renale prin 

testul de covarianță ANCOVA. Cu certitudine, nu poate 

fi exclus în totalitate impactul pe care vârsta și 

degradarea funcției renale îl au asupra acestor 

biomarkeri, dar putem afirma că tipul de dispnee acută 

influențează semnificativ nivelul seric al acestor markeri. 

Din aceste motive, atât galectina 3 cât și NT-proBNP pot 

fi considerați indicatori eficienți ai aprecierii riscului de 

dispnee acută cardiacă și, în consecință, de insuficiență 

cardiacă acută. 
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Insuficiență cardiacă cu fracție de ejecție 

păstrată versus redusă 

Distribuția pacienților din studiul nostru în funcție 

de fracția de ejecție a ventriculului stâng a arătat că 

majoritatea pacienților aveau o funcție sistolică 

ventriculară prezervată (38,5%). Rezultatele obținute nu 

identifică diferențe semnificative statistic între sexul 

pacientului și funcția sistolică ventriculară stângă, 

exprimată prin fracția de ejecție a ventriculului stâng. 

Utilizarea celor trei biomarkeri, independent sau 

în asociere, a permis identificarea unor diferențe cu 

puternică semnificație statistică între grupurile de 

pacienți raportate la fracția de ejecție a ventriculului 

stâng. 

Criterii de severitate la pacientul cu insuficiență 

cardiacă acută 

Insuficiența cardiacă acută reprezintă principalul 

motiv de spitalizare la pacienții vârstnici (Farmakis et al., 

2015). Rata de mortalitate intraspitalicească la pacienții 

cu insuficiență cardiacă acută variază între 4 și 11%, iar 

dintre pacienții care supraviețuiesc aproximativ 30% vor 

deceda în decurs de un an (Allen et al., 2015; Farmakis et 

al., 2018). Rata de mortalitate la pacienții din studiul 

nostru a fost de 4,3% (n=9), dintre care 3,85% au decedat 

din cauze cardiovasculare. 

Analiza nivelului plasmatic al celor trei 

biomarkeri a arătat valori semnificativ crescute la 

pacienții cu dispnee acută de cauză cardiacă, sugerând 

potențialul lor de a identifica pacienții cu risc 

cardiovascular înalt. 

Rezultatele noastre nu au identificat diferențe 

semnificative între fracția de ejecție a ventriculului stâng 
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și starea pacientului la externare (ameliorat, agravat, 

decedat) (p = 0,187). De asemenea, nu a existat asociere 

între sexul pacientului și starea la externare. 

 Performanța diagnostică a biomarkerilor în 

insuficiența cardiacă acută 

Existența unei corelații puternice reciproce între 

NT-proBNP, galectina 3 și cistatina C oferă suportul 

științific al utilității unei abordări multimarker (care să 

includă toți cei trei biomarkeri) în vederea stabilirii 

diagnosticului de insuficiență cardiacă acută. 

Având aceste argumente, cercetarea noastră a 

continuat cu analiza curbei ROC cu scopul evaluării 

performanțelor diagnostice ale celor trei biomarkeri. 

Pe lotul total de pacienți, performanțele 

diagnostice ale NT-proBNP și galectinei 3 sau ale NT-

proBNP și cistatinei C sau ale galectinei 3 și cistatinei C 

nu au prezentat diferențe semnificative statistic, indicând 

că toți cei trei biomarkeri reprezintă instrumente de 

încredere în ceea ce privește diagnosticul insuficienței 

cardiace acute. 

Pentru NT-proBNP și galectina 3 rezultatele au 

fost comparabile la analiza numărului total de pacienți, 

precum și la analiza subgrupurilor cu risc cardiovascular 

înalt. Comorbiditățile asociate au creat premizele unor 

valori cut-off optime mai mari, fără a afecta acuratețea 

diagnostică a NT-proBNP sau galectinei 3. 

După ce analiza independentă a NT-proBNP și 

galectinei 3 a confirmat acuratețea diagnostică a dispneei 

acute de cauza cardiacă, o variabilă compusă a celor doi 

biomarkeri s-a dovedit a avea perfomanțe diagnostice 

predictive superioare. Mai mult decât atât, putem afirma 

că determinarea plasmatică a galectinei 3 îmbunătățește 
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diagnosticul insuficienței cardiace acute atunci când este 

folosită în combinație cu NT-proBNP. 

Datele noastre arată că e necesară o valoare cut-

off a NT-proBNP de 2065 pg/mL ca element predictiv 

pentru FEVS < 40%, cu o sensibilitate de 84% și o 

specificitate de 100%. Diferențele de includere a 

pacienților în funcție de valoarea FEVS pot oferi o 

explicație pentru diferențele de cut-off înregistrate. 

În grupul pacienților cu fracție de ejecție redusă 

(<40%), cea mai bună performanță diagnostică a fost 

obținută pentru NT-proBNP. 

Diagnosticul diferențial al insuficienței cardiace acute 

Principalul diagnostic diferențial al insuficienței cardiace 

acute este reprezentat de patologia respiratorie acută, 

aspect confirmat și de rezultatele studiului nostru. În 

populația generală, se preconizează că există un fond 

patologic comun cardio-respirator, prin asocierea în 

aproximativ 30% dintre cazuri a insuficienței cardiace cu 

bolile cronice obstructive ale căilor aeriene. 

Apariția unui episod de exacerbare infecțioasă a 

patologiei respiratorii cronice poate avea un efect negativ 

asupra funcției cardiace și invers. Confuziile diagnostice 

în unitatea de primire urgențe la un pacient cu dispnee 

pot să apară la aproximativ 50% dintre pacienți. 

Obiectivarea ecocardiografică a unui grad de disfuncție 

cardiacă poate reprezenta expresia unei patolologii 

cardiace preexistente, fără a exista o degradare 

suplimentară în cadrul episodului acut respirator. 

În cadrul studiului nostru, ponderea pacienților cu 

patologie pulmonară cronică a fost redusă (10,1%), în 

timp ce afecțiunile bronhopulmonare acute au reprezentat 

principalul diagnostic diferențial al dispneei acute (unul 
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din trei pacienți). Majoritatea cazurilor de afecțiuni acute 

respiratorii au prezentat context infecțios, fie prin infecții 

acute comunitare de căi respiratorii inferioare, fie prin 

exacerbări infecțioase ale bolilor cronice obstructive. 

 

CONCLUZII FINALE 
1. Abordarea unitară din punct de vedere terapeutic a 

pacienţilor cu insuficienţă cardiacă continuă să prezinte 

limitări date, cel mai probabil, de imposibilitatea 

cuprinderii unui complex fiziopatologic sub o singură 

«umbrelă» terapeutică. Astfel, pentru a putea obţine 

progresul în abordarea pacienţilor cu insuficienţă 

cardiacă este de real interes identificarea stadiilor 

timpurii și caracterizarea, din perspectivă 

fiziopatologică, a mecanismelor implicate. 

2. O serie de particularități ale pacientului cardiac se 

regăsesc în studiul nostru: a) episoadele de acutizare ale 

insuficienței cardiace cronice au reprezentat, mai 

frecvent, motiv de prezentare în urgență comparativ cu 

formele pur acute de insuficiență cardiacă; b) 

insuficiența cardiacă cu fracție de ejecție prezervată a 

caracterizat majoritatea pacienților cardiaci; c) lotul de 

pacienți cardiaci a prezentat vârsta mai avansată și 

deteriorare mai importantă a funcției renale comparativ 

cu lotul pacienților non-cardiaci 

3. Deși nu poate fi exclus impactul vârstei și al funcției 

renale asupra nivelului seric al biomarkerilor, studiul 

nostru a demonstrat că etiologia cardiacă a 
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manifestărilor clinice acute influențează, în mod 

semnificativ, nivelul seric al acestora. 

4. Analiza combinată a celor 3 biomarkeri (NT-

proBNP, galectina 3 și cistatina C) permite triajul rapid 

al pacienților ce se prezintă, în condiții de urgență, cu 

suspiciune de insuficiență cardiacă acută și identifică 

pacienții cu risc cardiovascular înalt ce necesită 

tratament intensiv. 

5. Abordarea multimarker poate îmbunătăți 

prognosticul pe termen scurt al pacienților cu 

insuficiență cardiacă, prin identificarea acelor situații cu 

patologie cardiacă severă paucisimptomatică la care 

determinarea izolată a NT-proBNP nu este elocventă, 

din diferite motive. 

6. Asocierea NT-proBNP și galectinei 3 este superioară 

NT-proBNP în identificarea pacienților cu forme acute 

de insuficiență cardiacă. 

7. Pentru pacienții cu insuficiență cardiacă acută și 

insuficiență renală, performanțele diagnostice ale 

cistatinei C și galectinei 3 sunt similare. 

8. Metodele de laborator utilizate pentru determinarea 

serică a celor 3 biomarkeri, în special a galectinei 3 și a 

cistatinei C pentru care există mai puţină experienţă 

clinică, s-au dovedit a fi ușor de implementat în practica 

medicală și fiabile. 

9. Utilizarea pe scară largă a unor noi clase de 

medicamente în tratamentul insuficienței cardiace 

(sacubitril + valsartan) cu efecte dovedite asupra 
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profilului biologic al peptidelor natriuretice va avea 

drept consecință reducerea performanței lor diagnostice 

și prognostice, astfel încât este necesară utilizarea unor 

instrumente superpozabile de diagnostic, pliabile pe 

profilul biomarkerilor de tipul galectinei 3 și cistatinei 

C. 

10. Costurile actuale generate de utilizarea 

biomarkerilor pot fi reduse semnificativ printr-o mai 

bună acceptanţă a utilităţii lor în practica medicală. 

Interesul justificabil crescut pentru aceste analize și 

diseminarea lor în diferite servicii medicale (începând 

cu serviciile de primire urgenţe/clinicile cu profil 

medical) reprezintă o primă etapă în creșterea gradului 

de încredere al practicienilor în ceea ce privește 

potenţialul acestor biomarkeri. 

11. Impactul major al acestor biomarkeri, care se va 

reflecta și asupra indicatorilor de cost – eficiență, derivă 

dintr-o mai bună gestionare a cazurilor cu insuficiență 

cardiacă,  stratificarea riscului cardiovascular (a unei 

populații aflate la risc înalt), evitarea unor investigații 

costisitoare și consumatoare de timp și de resurse 

umane. 

12. Utilizarea biomarkerilor nu este recomandată la 

pacienții cu insuficiență cardiacă în stadii avansate, cu 

prognostic nefavorabil deja precizat prin evaluări 

anterioare, reprezentate inclusiv de concentrații serice 

persistent crescute ale biomarkerilor. 
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