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Predictable biomarkers in
acute cerebral ischemic stroke
Biomarkeri predictibili în accidentul vascular cerebral ischemic acut
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Abstract
Stroke is the second leading cause of death in patients over 60 years of age, being the most important cause
of disability. Biomarkers provide essential information about the main biological processes that occur during
cerebral ischemia. Used correctly can positively influence the management in the acute vascular accidents.
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Rezumat
Accidentul vascular reprezintă a doua cauză de deces la pacienții cu vârsta de peste 60 ani, fiind cea mai
importantă cauză de dizabilitate. Biomarkerii oferă informații critice despre procesele biologice cheie care
au loc în timpul ischemiei cerebrale. Folosiți corect, pot influența pozitiv managementul accidentelor
vasculare cerebrale acute.
Cuvinte cheie: accident vascular cerebral ischemic acut, biomarkeri, PCR înalt senzitiv,
lipoproteinfosfolipaza A2

Introducere
Accidentul vascular reprezintă a doua cauză de
deces la pacienții cu vârsta de peste 60 ani, fiind
cea mai importantă cauză de dizabilitate. Din totalul cheltuielilor din sistemul medical, sunt folosite
aproximatix 3-7% pe aceste afecţiuni neurologice
(3,4,5). Până în 2050, se preconizează a fi peste 1,5
miliarde de oameni care vor împlini vârsta de 65
ani, anunţându-se deja o iminentă epidemie
silențioasă de accidente vasculare.
Fiziopatologia ischemiei cerebrale joacă un rol
important în cercetarea biomarkerilor din accidentele cerebrale. Date importante indică faptul că
ateroscleroza este o boală cu debut insidios, care
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crește numărul de boli cerebrovasculare. Accidentul vascular ischemic este consecința aterosclerozei ce afectează vasele mari intra- și extracerebrale
și vasele mici, dar și rezultatul unui fenomen embolic, având drept consecință o întrerupere sau o
reducere severă a fluxului sanguin cerebral. În
funcție de gradul de hipoperfuzie, zona care este
privată complet de flux sanguin se numește zonă
de ischemie, unde are loc moartea neuronală în
câteva minute; zona delimitantă se numește penumbră, aceasta suferind de o reducere a fluxului
sanguin și conține țesut cerebral semi funcțional
(6,7,8).
Tratamentul pentru AVC ischemic acut este reprezentat de recanalizarea și reperfuzia prin tromArticle History:
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boliză sau tratament endovascular. Reperfuzia cât
mai precoce are un potențial mare de a salva
țesutul cerebral ischemic. Cascada ischemică este
caracterizată prin următoarele evenimente biochimice: tulburări electrolitice, acidoză, excitotoxicitate, stres oxidativ și inflamație, culminând cu
moartea celulară via necroză și apoptoză. În practica medicală, beneficiile revascularizației sunt
foarte atent gândite din cauza riscului de hemoragie intracraniană asociată cu deteriorare neurologică precoce și grad ridicat de mortalitate (9-12).

Ce sunt biomarkerii?
Biomarkerii oferă informații critice despre procesele biologice cheie care au loc în timpul ischemiei cerebrale. Folosiți corect, pot influența pozitiv managementul accidentelor vasculare cerebrale acute. Corelația unor biomarkeri din sânge
pentru accidentul vascular cerebral (AVC) acut și
translația lor în practica medicală este foarte dificilă, în parte din cauza complexității patogenezei accidentului vascular ischemic acut și prezenței barierei hemato-encefalice, care restricționează eliberarea unor markeri cerebrali specifici în circulație (1,2).
Biomarkerii sunt semnături biologice ale unor
procese normale sau patologice care pot servi
pentru numeroase scopuri cum ar fi: strategii terapeutice, dezvoltarea de noi medicamente sau cercetare clinică. Biomarkerul are o importanță clinică favorabilă și este ușor de interpretat de către
clinician dacă prezintă specificitate și sensibilitate
crescută pentru rezultatul ce urmează a fi identificat și dacă a mai fost folosit și în alte studii de cercetare. Sursa biomarkerilor este la fel de importantă, urmărind ischemia cerebrală, urmată de
activarea răspunsului inflamator, putând distinge
celule inflamatorii ce eliberează citokine proinflamatorii cum ar fi interleukina 6, PCR înalt senzitivă, lipoproteinfosfolipaza A2, fibrinogenul, d-dimerii la pacienții cu risc cardiovascular și enolaza
neuron specifică, ale căror valori crescute în sânge
care pot indica prezența infarctului cerebral (13,
14).
Biomarkerii pot fi clasificați în funcție de
aplicația clinică. În AVC ischemic, studiile au evaluat biomarkeri pentru a determina etiologia accidentului vascular, putând prezice severitatea și

complicațiile ulterioare și, nu în ultimul rând, pentru a identifica pacienții care pot beneficia de hemicraniotomie decompresivă. Numeroase studii
au examinat importanța acestor biomarkeri pentru a evalua prognosticul pacienților, cum ar fi recuperarea funcțională sau evenimente vasculare
recurente. Unii cercetători au investigat biomarkeri care pot estima gradul de infarctizare și au găsit asocieri semnificative între acest grad de infarctizare și interleukina 6, factorul de necroză tumoral, metalopeptidaza 9 și S100 beta (15-18).
Biomarkerii au un rol important în a identifica
pacienții cu risc înalt de accidente neurologice, de
exemplu nivelurile plasmatice crescute ale glutamatului > 200 µmol/l, ce pot diagnostica deterioarea neurologică precoce la pacienții cu AVC emisferic. PCR înalt senzitivă este un marker inflamator
care, alături de HDL și în prezența unei ocluzii de
arteră carotidă, poate fi asociat cu accidentul vascular ischemic (19).
Markerii endoteliali – precum dimetilarginina
(care in vivo este un inhibitor endogen al sintezei
de oxid nitric) – au fost asociaţi cu ateroscleroza și
factori de risc pentru AVC. Un studiu efectuat pe
pacienți cu AVC ischemic a demonstrat modificări
semnificative ale dimetilargininei asimetrice și ale
dimetilargininei simetrice după AVC, cu creșterea
acestora la 72 ore după accidentul vascular, cu un
prognostic slab de recuperare funcțională (20).

Concluzii
Biomarkerii serologici oferă informații importante despre evenimentele patologice ce pot duce
la infarctul cerebral și joacă un rol cheie în managementul accidentului vascular cerebral. Este necesar a se efectua și studii clinice de cohortă standardizate și metode analitice încorporând dozarea
acestor biomarkeri, pentru a oferi un punct de vedere în decizia clinică a accidentelor vasculare.
Având în vedere heretogenitatea tot mai mare a
accidentelor vasculare, folosirea doar a unui biomarker nu este suficientă pentru toate aspectele
patogenice din AVC. Corelația biomarkerilor din
accidentul vascular cerebral în practica medicală
reprezintă o provocare, dar poate fi extrem de benefică, având în vedere eforturile cercetătorilor și
clinicienilor pentru un prognostic pozitiv al acestor
pacienți.
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