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Moartea subită este definită de Organizația Mondială a Sănătății ca fiind „un deces 

brusc, neașteptat survenit la un individ în plină stare de sănătate aparentă, ce survine la mai 

puțin de 24 de ore de la apariția primelor simptome”. O parte din clinicieni și anatomopatologi 

consideră intervalul de 24 ore prea extins, acceptând un interval de doar o ora de la apariția 

simptomelor [1].  

Termenul de „moarte subită” așa cum este el înțeles de clinicieni, este deseori folosit 

impropriu în medicina legală. În clinică este considerată „moartea rapidă, neașteptată, de cele 

mai multe ori datorată aritmiilor cardiace sau infarctului miocardic acut, dar poate apărea rapid 

și în urma altor patologii cum este embolia pulmonară, accidentului vascular cerebral, anevrism 

de aortă rupt sau disecției de aortă” [2]. În medicina legală, reprezintă un final neașteptat, la o 

persoană sănătoasă sau cu o patologie ce nu ar explica decesul. Etiologic, cauzele pot fi multiple 

de la ischemia miocardică sau celebro-vasculară, obiectivate necropsic, până la anafilaxie, 

septicemie sau chiar intoxicație cu monoxid de carbon sau alte toxice în care datele de anchetă 

nu sunt orientative [3].  

Cele mai frecvente cauze de moarte subită sunt cele de etiologie cardio-vasculară. 

Moartea subită cardiacă (MSC) este decesul neașteptat provocat de pierderea funcției 

miocardice având ca mecanism final stopul cardiac.  

Afecțiunile cardiovasculare reprezintă o cauză principală de mortalitate la nivel 

mondial, reprezentând aproape 17 milioane de decese anual sau 30% din cauzele de deces în 

întreaga lume [4]. Dintre acestea se estimează că mai mult de 7 milioane de decese sunt 

înregistrate ca fiind morți subite de cauză cardiacă [5]. Aproximativ 6 milioane de decese subite 

cardiace au loc anual din cauza tahiaritmiilor ventriculare. Rata de supraviețuire a 

evenimentelor cardiace subite este mai mică de 1% la nivel global și aproape 5% în SUA [4]. 

Prevalența infarctului miocardic în țările în curs de dezvoltare este mai mare decât în 

țările dezvoltate[6]. De asemenea în aceste țări exisă studii de specialitate mult mai puține, ce 

nu permite realizarea unei proiecții a factorilor de risc existenți. În opoziție cu situația din țările 

în curs de dezvoltare, în țările dezvoltate  au fost pe larg studiați factorii de risc implicați în 

aceasta patologie și complicațiile acesteia, dar și modificările histologice ale bolii coronariene. 

În Romania există puține date cu privire la infarctul miocardic la tineri. Un studiu clinic recent 

a evidențiat o patologie vasculară coronariană de tip aterosclerotic crescută și în rândul 

pacienților tineri [7]. De asemenea factorii de risc modificabili, în principal fumatul, au un rol 

important în apariția acestei patologii [8]. Medicina modernă se axează în primul rând pe 

eliminarea cât mai precoce a factorilor de risc modificabili prin aplicarea de politici de sănătate 
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publică la nivel internațional sau prin politicile de stat. Numeroase proiecte de lege și 

recomandări publice au fost aplicate de-a lungul anilor în Europa pentru a scădea incidența 

fumatului [9], consumul excesiv de alcool [10], consumul de grăsimi saturate sau de 

carbohidrați. În România cazurile de moarte subită în rândul tinerilor constituie o problemă de 

sănătate publică prin prisma prezenței numeroase a factorilor de risc cardiovasculari [11], de 

aceea necesită o aprofundare a cauzelor acestora pentru a îndruma pe viitor spre minimalizarea 

factorilor de risc. În unele cazuri, chiar dacă există factori de risc, aceștia nu pot fi cuantificați, 

din lipsa urmăririi pacienților.  

Studiile necropsice au arătat că aproximativ 80% dintre adulții cu moarte subită cardiacă 

prezintă la autopsie o afectare coronariană severă [12]. Mulți dintre aceștia, până la 70-80%, au 

suferit un infarct miocardic acut consecutiv unei tromboze in situ pe coronare, unei rupturi a 

unei plăci aterosclerotice coronare sau un spasm puternic cu răsunet tisular important [12,13]. 

La până la 30% din pacienți se constată o cicatrice miocardică a unui infarct miocardic produs 

cu mult timp anterior decesului. Aceasta poate determina o remodelare cardiacă prin hipertrofie 

ventriculară, sau formarea unor retracții fibroase ce determină diskinezii și mal-adaptări ale 

funcției de pompă, culminând cu tahiaritmii ventriculare [13]. De asemenea în 10-15% din 

cazurile cu MSC se diagnostichează o cardiomiopatie hipertrofică sau dilatativă. Doar 5-10% 

din cazuri prezintă un aspect macroscopic normal al cordului. Acest fapt ar putea sugera, fără a 

putea fi obiectivată anatomic, o tulburare aritmogenă primară [14].  

Infarctul miocardic acut reprezintă expresia morfologică a unei tromboze coronare 

acute. Vizualizarea necropsică a acestuia apare după o perioadă de timp de câteva zeci de 

minute de la primele modificări celulare, până la apariția zonei de necroză. În unele cazuri, 

decesul poate surveni anterior apariției necrozei, prin tulburări de ritm determinate de procesele 

ischemice [15].  

Moartea subită cardiacă la tineri și adulți de vârstă medie reprezintă o problemă de 

sănătate publică atât datorită situației neprevăzute prin prisma lipsei unei simptomatologii 

preexistente, cât și a amplorii unui asemenea eveniment din perspectivă socială.  

Din aceste motive, existența unui infarct miocardic acut a condus la efectuarea unor 

studii observaționale încă din a doua jumătate a secolului trecut când s-a încercat stabilirea unui 

diagnostic cât mai exact în vederea efectuării unui tratament precoce și de asemenea stabilirea 

unor factori de risc asociați acestuia [16]. În anii 1970 studiul Framingham a reprezentat un 

mare progres în studierea patologiilor cardio-vasculare și implicit a infarctului miocardic. 
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Infarctul miocardic acut este o cauză frecventă pentru moartea subită. Analiza 

morfologică  pe fragmente histologice recoltate în timpul necropsiei este esențială în stabilirea 

unui diagnostic  de deces. Pentru stabilirea unui diagnostic real este necesară recoltarea probelor 

de țesut din zona afectată, care în cazul infarctului foarte recent nu are expresie macroscopică. 

Celulele inflamatoare recrutate lezional și peri-lezional stabilesc vârsta histologică a leziunii 

preexistente. [17] 

Pentru stabilirea vechimii infarctului cât mai recent, de sub 6 ore, sunt necesare 

investigații superioare celor histologice clasice. Analiza imunohistochimică a unor indicatori ai 

răspunsului imediat la ischemie poate stabili existența infarctului miocardic. 

Cunoașterea expresiei receptorilor celui mai important peptid vasoactiv (angiotensinei), 

dar a unor markeri inflamatorii de fază acută în fragmentele recoltate ce au prezentat infarct 

miocardic sau zone ischemice, ar putea completa investigațiile pentru un diagnostic corect și 

de asemenea poate constitui o bază pentru stratificarea fenotipică microscopică și moleculară 

a elementelor investigate. 

În cazurile de moarte subită cardiacă în care se stabilește un diagnostic de IMA recent, 

dar la care intervalul de supraviețuire depășește câteva ore, organismul încercă să suplinească 

și să conserve cât mai mult din țesutul restant viabil. Răspunsul la injuria tisulară este diferit 

interindividual în funcție de fondul patologic preexistent și de capacitatea de adaptare a 

organismului prin mecanisme inflamatorii și vasoactive.  

Local, ariile miocardice private de oxigen răspund inițial la fluxul sangvin diminuat, 

prin încetinirea metabolismului în primele 20 de minute, apoi după 30 minute reacționează prin 

depleția de glicogen, și apariția ondulărilor miofibrilare. Constituirea necrozei de coagulare are 

loc la 4-12 ore de la întreruperea totală a fluxului sangvin cu apariția edemului și a hemoragiei.  

următoarele 12 ore intervine modificarea celulară; inițial hipereozinofilia miocitelor cu 

kariopignoză, iar după 24 ore debutează infiltrarea leucocitară la nivelul țesutului afectat. În 

următoarele 1-3 zile apar striații și pierderi ale nucleilor cu infiltrarea interstițială cu neutrofile. 

La 3-7 zile hiperemia vizibilă macroscopic traduce expresia apariției macrofagelor cu rolul de 

a îndepărta miocitele necrozate [18].  

 

 Evoluția lezională a unui infarct miocardic 
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Încă din primele minute post-infarct intră în acțiune mecanismele interne de răspuns la 

modificările hemodinamice care au avut loc. Celulele trimit semnale de semnalizare în zona 

ischemică unde se sintetizează și se eliberează numeroși factori inflamatori care contribuie la 

supraviețuirea tisulară cu rol cardioprotector și alți factori care determina o moarte celulară 

programată (apoptoza miocardocitară) pentru a optimiza funcția tisulară. La nivel molecular are 

loc o expresie genică a reactanților de fază acută generată de micromediul local. 

Pentru a determina cauzele care au dus la un infarct miocardic în cazul pacienților tineri 

și a adulților de vârstă medie (segment important, activ social) s-a evidențiat o posibilă corelație 

între anumite patologii cardio-vasculare cronice și diferite stadii ale infarctului miocardic acut. 

Am realizat un studiu de analiză morfologică a țesutului cardiac la persoane ce au decedat subit. 

De asemenea am dorit investigarea frecvenței patologiilor cronice existente și gravitatea 

acestora în momentul decesului de cauză cardiovasculară la persoane de până în 50 de ani. 

Ulterior am investigat expresia unor peptide și mediatori implicați în răspunsul tisular 

postischemic și postinfarct prin metode imunohistochimice și de biologie moleculară. Analiza 

existenței receptorilor de tip 2 ai angiotensinei II (AT2-R) prin marcare imunohistochimică a 

fragmentelor cardiace incluse la parafină și a unor molecule inflamatorii prin tehnica de 

amplificare multiplex prin ligare dependentă de probă –  MLPA (Multiplex Ligation-Dependent 

Probe Amplification), extracția ARN și cuantificarea lor prin RT-PCR (revers transcripție prin 

polimerizare în lanț).  

Cercetare personală: 

Prima parte a cercetării a încercat realizarea unei analize statistice retrospective a peste 

200 de cazuri medico-legale autopsiate la INML București în perioada 2010-2013. Am dorit 

evaluarea aspectelor morfologice cronice preexistente infarctului miocardic și asocierea 

acestora cu infarcte miocardice de vechimi diferite dar și corelarea patologiilor asociate cu 

vechimea infarctului și evidențierea implicării acestora în decesul subit. Am evidențiat o 

corelație statistic semnificativă între patologia aterosclerotică și infarctul acut, dar și în cazul 

unor infarctizări subacute sau cicatriceale s-a observat o asociere mai frecventă cu patologiile 

degenerative de tipul miocardofibrozei sau a lipomatozei. Aceste informații statistice au realizat 

o privire de ansamblu a tipologiei generale a persoanelor cu deces subit de cauză cardiacă 

asociat infarctului miocardic. 

Pentru a putea stabili cu cât mai mare precizie diagnosticul infarctului miocardic, am 

utilizat tehnici imunohistochimice și de biologie moleculară cu analiza unor markeri 
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suplimentari. Imunohistochimia este o tehnică larg întrebuințată atât în medicina legală cât și 

în examinarea histologică a fragmentelor biopsice. În cazul de față, cercetările pe animale de 

laborator au arătat o expresie imunohistochimică a AT2-R în miocard (în cardiomiocite, 

fibroblaste și în vasele intramiocardice în stările patologice cum sunt inflamația, insuficiența 

cardiacă congestivă, ischemia miocardică și leziuni vasculare, având un efect anti-apoptotic și 

anti-proliferativ. Cazurile analizate în studiu, cu patologie cardiacă, au prezentat de asemenea 

o expresie crescută a acestui receptor. Am realizat o cuantificare semicantitativă (slab pozitiv, 

pozitiv, intens pozitiv) analizată în diferite zone ale țesutului miocardic.  

Nr. Vârstă/ sex Patologie cardiacă IM Marcaj C9 

1. 34 M Ischemie miocardică difuză  - C9 - 

2. 59 M Ischemie miocardică  acută cu bridging și ATS - C9 - 

3. 35 F IMA < 6h. Miocitoliză + C9 + focal 

4. 46 M IMA < 24h + C9 + 

5. 46 M IM 7-10 zile și miocitoliză + C9 + focal 

6. 43 M IM 7-14 zile și necroză în benzi de contracție +  C9 + 

7. 30 M IM 14-21 zile și 4-6 săpt. ostiu coronar unic + C9 + 

8. 49 F CM dilatativă alcoolică - C9 + 

9. 45 M Miocardită - C9 + intens 

10. 31 M Infarct pulmonar cu miocardită cronică - C9 + 

11. 19 M Contuzie cardiacă - C9 + focal 

12. 24 M TVM - Control - C9 - 

13. 43 M Intoxicație droguri -cocaina - C9 - 

Patologia miocardică a cazurilor luate in studiu imunohistochimic și molecular 

Markerul C9 a fost utilizat pentru a susține diagnosticul de infarct recent, sub 6 ore [23]. 

De asemenea s-a observat un marcaj pozitiv  în cardiomiopatia dilatativă, miocardite si contuzia 

miocardică. 

În toate cazurile cu infarct miocardic s-a obținut o colorare pozitivă și intens pozitivă în 

zona adiacentă leziunii necrotice acute sau subacute de până la 21 de zile. În zonele cicatriceale 

(de 4-6 săptămâni) expresia receptor a fost absentă.  
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 Prezența AT2-R  în cardiomiocitele adiacente infarctului miocardic 

 Urmărind prezența receptorului în cardiomiocitele aflate în afara zonei lezionale (pentru 

cazurile cu necroză miocardică) și în întreaga masă analizată histologic, s-a observat o prezență 

a AT2-R într-un caz cu ischemie miocardică acută, dar care a prezentat asociat o hipertrofie 

ventriculară și o pericardită cronică nespecifică, nediagnosticată și necunoscută anterior care au 

condus la moartea subită. Literatura de specialitate, atât prin studii de cercetare fundamentală 

cat și studii clinice, consemnează de asemenea prezența acestui receptor asociat hipertrofiei 

ventriculare [19-21]. O colorare cardiomiocitară slab pozitivă s-a evidențiat în cardiomiopatia 

dilatativă asociată insuficienței cardiace. În cazurile cu infarct miocardic acut s-a individualizat 

prezența receptorului, așa cum am menționat doar adiacent necrozei. Cardiomiocitele situate la 

distanță nu au prezentat marcaj pozitiv. Fiind implicat in remodelarea postinfarct [22], AT2-R 

apare inițial adiacent necrozei și într-un timp mai îndelungat în întreaga masă ventriculară. 

Acest fapt demonstrează ar putea demonstra lipsa unei patologii cardiace cronice asociate. 

Pacienții ce au prezentat necropsic infarct miocardic subacut marcajul a fost pozitiv sau slab 

pozitiv în funcție de adaptarea individuală. Decesul violent prin accident rutier, dar cu contuzie 

cardiacă asociată a prezentat un marcaj cardiomiocitar slab pozitiv. De asemenea profilul 

markerilor inflamatori au fost pozitiv asemenea infarctului atât în cazul cu cardiomiopatie 

dilatativă cât și în contuzia miocardică. 
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Expresia AT2-R în cardiomiocite indemne 

 Cercetările anterioare au arătat un marcaj pozitiv în fibroblastele cardiace interstițiale 

implicate în remodelarea țesutului miocardic și exercită un efect inhibitor asupra angiotensinei, 

minimizând efectele nocive ale acesteia [20]. În studiul realizat, prezența receptorului în 

fibroblaste sau fibrocitele cardiace s-a observat în puține cazuri, o posibilă corelație cu 

adaptarea postinfarct fiind dificil de realizat (fig. 55). Extrapolând rezultatele obținute la un 

număr mai mare de cazuri, posibil câteva sute, ar fi permis susținerea ipotezei că lipsa expresie 

AT2-R se poate asocia cu o mal-adaptare cardiacă și implicit o insuficiență cardiacă ce ar 

conduce la decesul pacientului.  

 Marcajul în zonele perivasculare a fost de asemenea prezent într-un număr redus de 

cazuri cu infarct miocardic (2 cazuri) și la pacientul cu ischemie miocardică acută și bridging. 

Afectarea vasculară a determinat o expresie a AT2-R chiar și în lipsa necrozei. 
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Expresia AT2-R în zona interstițială miocardică 

 

Sistemul renină angiotensină și implicit expresia AT2-R se află în strânsă legătură cu 

inflamația, în special cu procesul inflamator acut. Datele obținute pe lotul investigat au 

evidențiat în anumite cazuri, supraexpresia receptorului AT-2 corelată cu anumite gene.  

Pentru investigația expresiei moleculare a genelor inflamatorii asociate infarctului 

miocardic s-au utilizat kitul comercial ARNm MLPA-R009 conține, pe lângă sondele pentru 

genele de control (β2-microglobilina aleasă în acest studiu) și alte 35 de sonde pentru gene 

inflamatorii și apoptotice [241].   Pentru analiza acestora s-au realizat grafice complementare  

pentru interpretarea rezultatelor. Vizualizarea și compararea peak-urilor a fost suficientă pentru 

identificarea unor expresii diferențiate ale genelor inflamatorii (de exemplu în cazul în care o 

genă în mod normal foarte slab exprimată este activată semnificativ ca urmare a procesului 

patologic). 

Moleculele inflamatorii explorate au fost încadrate în următoarele clase funcționale: 

molecule implicate în inflamație (interleukine, interferon γ), factori de transcripție (NFkB), 

factori de coagulare (F3 – tromboplastina, THBS1 – trombospondina), factori de proliferare 

(MYC – factorul de transcripție p64, PDGFB – factor de creștere plachetar, subunitatea B), 

factori inhibitori (MMIF – factor inhibitor al migrării macrofagelor), substanțe chemotactice 
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(SCYA2 / MCP1 – proteina 1 chemotactică monocitară, SCYA3 / MIP1A – Proteina 1- α 

inflamatorie macrofagică, SCYA4 / MIP1B – Proteina 1-β inflamatorie macrofagică, SCYA8  / 

MCP2 - proteina 2 chemotactică monocitară, MMIF – factor inhibitor al migrării macrofagelor), 

traductori/transmiţători de semnal (PDE4B – fosfodiesteraza 4B, PTP4A2 – protein-tirozin-

fosfataza tip 4A), receptori (TNFRSF1 – receptori pentru factorul de necroză tumoral – 1A). 

Dintre genele investigate, s-a evidențiat o supraexpresie pentru inhibitorul factorului 

nuclear (NFkBIA), factorul nuclear kB1 (NFkB1), gena pentru proteina chemotactică 

monocitară (SCYA2), trombospondina (THBS1),  factorul de creștere derivat plachetar 

subunitatea B (PDGFB), receptorul pentru TNF1α (TNFRSFIA) și protein-tirozin fosfataza A2 

(PTP4A2). 

 

Expresii moleculare  ale unor gene supreexprimate în infarctul miocardic, miocardite și în contuzia 

cardiacă traumatică 

 În anumite cazuri am observat și expresia unor gene pentru interleukine. În cazul 

interleukinei 6 aceasta a fost slab exprimată raportat la gena housekeeping. S-au observat valori 

ușor crescute în infarctul miocardic de sub 24 de ore, dar și în infarctul de 7-10 zile cu 

miocitoliză recentă. Expresia a fost negativa în cazurile control fără afectare cardiacă acută. 

Gena pentru interleukina 15 a fost cuantificată în toate cazurile investigate, dar valorile obținute 

au evidențiat o subexpresie față de gena housekeeping. Nivelurile relative înregistrate au fost 

crescute în infarctul miocardic supraacut, sub 6 ore, acut. și în contuzia miocardică. 
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Expresia IL15 

Factorul inhibitor al NF-kB și NF-kB1 prezintă expresie superioară în cazurile de infarct 

comparativ cu cazurile fără infarct. De asemenea miocarditele au prezentat valori relative 

crescute, mai mari ca 1 (supraexpresie genică).  

 
Expresia genelor NFkBIA, NFkB1, NFkB2  

Analizând fiecare caz în parte se observă că pentru infarctul miocardic acut valorile 

relative sunt mai crescute decât în cazurile cu infarct cu vechime de peste 2 săptămâni. 

Miocardită de hipersensibilizare și contuzia cardiacă traumatică au înregistrat valori crescute 

cuantificate prin reacția PCR. 
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Inhibitorul NFKB1 s-a exprimat în toate cazurile investigate. Cazurile cu infarct 

miocardic acut au evidențiat expresii relative mai intense. În contuzia cardiacă cuantificările 

obținute au atins cele mai mari valori. 

 

Expresia NF-kB în fiecare caz în parte     Expresia NFkBIA 

Factorii de coagulare investigați au fost: THBS1 (gena pentru trombospondina) și F3 

(gena pentru tromboplastina). S-a observat o supraexpresie relativă a genei THBS1 în loturile 

cu infarct miocardic și in cazul contuziei cardiace. Expresia F3 s-a evidențiat atât în cazurile 

fără infarct cât și în cele cu infarct miocardic sau miocardite.  

 

Supra expresia genei THBS1 în infarctele 

miocardice, miocardite și în contuzia cardiacă 

Expresia intensă a genei THBS1 în cazurile cu 

infarct miocardic acut și miocardite 

 

Analizând fiecare caz în parte am observat o expresie relativă în cazurile cu infarct 

miocardic recent de peste 6 ore. Infarctul miocardic supraacut, de sub 6 ore a evidențiat o 

expresie relativă mai mare ca 1 dar cu valori mai mici decât în cazurile cu vechime de 12-24 

ore sau 7-10 zile. În cazurile cu leziuni subacute de peste 14 zile am obținut valori scăzute. În 
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cazul miocarditelor valorile obținute pentru probele din ventriculul stâng au fost semnificativ 

mai mari comparativ cu ventriculul drept.   

 

 Gena MIF, ce codifică factorul inhibitor al migrării macrofagelor a înregistrat o 

supraexpresie în cazuri din toate loturile, Supraexpresia cu valori ridicate s-a observat în cazuri 

cu infarct miocardic acut (caz 4 și 5), în cazul miocarditelor, în contuzia cardiacă dar și 

neașteptat în cazul cu intoxicația acută poli-medicamentoasă și cazul control fără patologie 

cardiacă. Nu poate fi considerată a fi o genă pentru diagnosticul infarctului miocardic sau a unei 

patologii cardiace, înregistrând valori crescute în cazuri cu moarte violentă, fără afectare 

cardiacă acută. 

 SCYA2 este gena ce codează  MCP-1  (proteina 1 chemotactică monocitară) foarte 

importantă în inducerea inflamației în sindromul coronarian acut. Prezintă o supraexpresie în 

cazurile cu infarct miocardic supra-acut și acut. Același pattern este întâlnit și în miocardite, 

dar și în contuzia cardiacă unde se observă valori similare celor din infarctul miocardic acut 

(fig.51). Valorile sale scad la 7-10 zile după infarct. În inflamația miocitară persistentă (cum se 

întâlnește în cazul miocarditelor) se observă valori mai mari ca 1, dar nu atât de mari ca în 

reacția inflamatorie acută din necroză. 

 

Supraexpresia SCYA2 in infarct miocardic 

acut , miocardite, contuzie cardiacă 

Supraexpresia TNFRSF1A în infarctul 

miocardic recent, miocardite și contuzie 

 

 TNFRS1A prezintă o supraexpresie relativă în cazurile cu infarct miocardic acut de până 

în 10 zile. Infarctul supraacut de sub 6 ore are valori comparative cu cele întâlnite în lotul fără 

infarct. De asemenea în cazul acestui receptor ca și în cazul altor gene valorile relative întâlnite 

în miocardite au fost crescute. Infarctele miocardice cicatriceale au înregistrat valori 

asemănătoare cazurilor fără necroză. 
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Exemplificând rezultatele obținute pe cazurile reprezentative am evidențiat:  

În cazul cu IM cicatriceal subendocardic extensiv transmural cu arii de IM de 7-10 zile 

și arii de miocitoliză subendocardică și hipertrofie miocitară perilezional am obținut un marcaj 

pozitiv al AT2-R adiacent IM și interstițial (cazul 5). S-a observat la analiza genică o 

supraexpresie cantitativă relativă cu valori crescute pentru NF-kB1 (reglator al transcripției 

genelor inflamatorii), THBS1 (gena pentru trombospondină), MIF (inhibitor al migrării 

macrofagelor), SCYA2 (MCP-1 proteina chemotactică pentru monocite), PDGFB (factorul de 

creștere derivat plachetar-B) și TNF-R (factor de necroza tumoral-R). În cardiomiocitele 

neafectate și în zonele perivasculare marcajul AT2-R a fost negativ. De asemenea această 

asociere ar putea sugera o mal-adaptare a țesutului cardiac, fără însă a putea afirma cu 

certitudine. 

În infarctul miocardic acut cu vechime sub 24 de ore s-a observat o supraexpresie a 

MIF, NF-kB1, THBS1, SCYA2, (MCP-1) și TNF-R dar și un marcaj intens pozitiv al AT2-R 

adiacent necrozei și slab pozitiv perivascular. Corelând cu alte studii realizate pe țesut 

miocardic uman [24-26] sau cu cercetări pe animale de laborator [27,28] îi putem considera pe 

aceștia markeri de evaluare recentă a infarctului miocardic. Studii viitoare pe probe histologice 

mai numeroase pot susține suplimentar afirmațiile. 

În lotul de studiu am ales și recoltarea unui caz de moarte violentă, dar cu afectare 

cardiacă  (cazul 11) în care s-a evidențiat la examenul histologic o leziune de contuzie 

miocardică cu microhemoragii. Am observat în urma analizei genice că atât unii markeri 

inflamatori (NF-kB1, THBS1, MCP-1 și TNF-R) cât și AT2-R sau C9 (cardiomiocitar și 

interstițial) sunt supraexprimați. Atât patologia cardiacă neviolentă cat și leziunea miocardică 

postcontuzională  determină reacție tisulară similară. 

Miocarditele determină un marcaj pozitiv C9, dar unul negativ sau slab pozitiv pentru 

AT2-R în schimb reacția inflamatorie exacerbată poate fi cuantificată prin prezența NFkBIA, 

F3, MYC, MCP-1, PDGFB, TNF-R, MIF, PTP4. 
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Concluzii: 

Întreaga lucrare abordează patologia miocardică a pacienților mai tineri de 50 de ani ce 

a condus la deces subit. Aceștia constituie un segment populațional important din punct de 

vedere medical și social fiind segmentul activ al populației. Din punct de vedere medico-legal, 

pentru a stabili diagnosticul corect care a condus la deces,  afecțiunile cardio-vasculare întâlnite 

necropsic, în multe cazuri minim obiectivabile, necesită multiple investigații suplimentare. 

Patologia cardio-vasculară cronică asociată evenimentului acut tanatogenerator 

reprezintă o componentă importantă ce nu poate fi neglijată. Analiza cazuisticii Institutului de 

Medicină Legală „Mina Minovici” evidențiază o asociere a infarctului miocardic acut în special 

cu miocardofibroza mai severă față de gradul de ateroscleroză obiectivat. Acest fapt sugerează 

că pacienții prezintă patologii silențioase vasculare și non-vasculare care au dus la remodelarea 

cardiacă prin fibroză (hipertensiunea arterială, canalopatii, tulburări de ritm fără manifestare 

clinică în timpul vieții). 

Decesul subit la persoanele cu infarct miocardic cicatriceal a fost asociat cu forme 

ușoare sau moderate de fibroză cardiacă, iar patologia aterosclerotică a reprezentat principala 

cauză a afectării cardiace. Ischemia cronică, prezentă în unele cazuri, determină un grad de 

hipoxie tisulară ce permite dezvoltarea în timp a unei circulații cardiace colaterale care în 

momentul unui eveniment cardiac acut permite supraviețuirea imediată. În multe din cazuri 

pacienții suferă un infarct miocardic asimptomatic, pe un teritoriu restrâns, dar care după un 

timp îndelungat, o dată cu formarea țesutului cicatriceal și asociat unor factori de risc conduce 

la complicații fatale.  

Cazurile ce au prezentat la necropsie un infarct miocardic de până în 7 săptămâni (acut 

sau subacut) au asociat forme ușoare sau moderate ateroscleroză, fibroză sau lipomatoză 

cardiacă. În aceste situații complicațiile precoce prin tulburări electrice au fost cele ce au 

determinat cu mare probabilitate decesul.  

Pacienții la care s-a evidențiat histologic un infarct recent suprapus peste o zonă 

cicatriceală au asociat forme severe de ateroscleroză și fibroză miocardică ceea ce sugerează 

o patologie cardiacă gravă chiar și la vârste sub 50 de ani. În multe cazuri au fost asociate alte 

afecțiuni cum este obezitatea, toxicomania sau consumul excesiv de alcool cu amprentă 

morfologică (distrofie hepatică severă, cardiomiopatia dilatativă, cardiomiopatia toxică 

alcoolică). 
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Pentru că nu există aspecte morfologice tipice care să susțină cu certitudine decesul am 

încercat prin metode complementare evidențierea unor markeri suplimentari. Aceștia  

coroborați cu elementele necropsice și cele deja observate prin examenele histologice clasice 

ar putea stabili cu o mai mare acuratețe cauzele dar și mecanismele care au condus la moartea 

subită. 

AT2-R (receptorul de tip 2 al angiotensinei II) poate fi util ca marker imunohistochimic 

al diagnosticului de infarct doar în cazul persoanelor tinere ce nu asociază o patologie cardiacă 

cronică de tipul hipertrofiei ventriculare, cardiomiopatiilor. În cazul existenței acestor afecțiuni, 

receptorul se poate exprima într-o mică măsură chiar și în absența evenimentului cardiac acut.  

AT2-R poate fi utilizat ca metodă diagnostică atunci când examenul histopatologic clasic nu 

evidențiază o afectare concludentă, putând fi un marker de infarct recent.  

În infarctul miocardic supraacut, ce a survenit cu mai puțin de 12 ore anterior decesului, 

s-a evidențiat o expresie morfologică pentru anticorpul anti-angiotensină de tip II (AT2-R) 

detectat prin tehnici de imunohistochimie specifice. Granulele citoplasmatice marcate pe 

fragmentele de țesut cu infarct miocardic au fost slab colorate în zona din jurul infarctului. 

Adiacent s-a observat o colorare celulară negativă în miocardul normal.  

În infarctul cu vechime de 12-24 ore am identificat granulații mici perinucleare 

localizate în zona adiacentă miocitelor afectate. Celulele miocardice neafectate de ischemie sau 

necroză, situate la distanță au marcat negativ. Acest lucru ar putea evidenția sinteza receptorului 

AT2-R doar în celulele viabile, dar afectate hipoxic de infarct. Așa cum se confirmă în studii 

fiziologice și moleculare, dar și în cercetări pe animale de laborator, AT2-R se exprimă la câteva 

ore post-infarct ca răspuns al afectării tisulare. Prin cuplarea pe acest receptor angiotensina are 

efecte cardioprotectoare prin inducerea vasodilatației, a neoangiogenezei, mediază diferențierea 

celulară și regenerarea țesuturilor, are rol în apoptoză, previne ateroscleroza asociată și scade 

tensiunea arterială. De asemenea intervine în inhibarea creșterii celulare fibroblastice (rol anti-

proliferativ) realizând o remaniere benefică a țesutului. 

 În cazurile de infarct cu o vârstă estimată de 1-3 zile, am constatat marcarea slabă a 

AT2-R în citoplasma cardiomiocitelor situate în zona adiacentă necrozei dar și inconstant a 

celulelor din miocardul exterior zonei afectate, fapt ce sugerează începutul sintezei și exprimării 

receptorului în toată masa miocardică. 

 După 1-2 săptămâni post-lezional colorația a fost pozitivă atât în zona din jurul 

infarctului cât și în afara acesteia, fiind mai puternică în unul din cazuri. În miocardul 
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cicatriceal s-a identificat o colorație intracitoplasmatică slabă în cardiomiocitele din aria 

adiacentă necrozei și în fibroblastele rezidente în zonele cicatriceale. Marcajul a fost negativ în 

zona de necroză a infarctului, acolo unde nu există celule viabile. 

 În grupul fără infarct miocardic, dar la care s-au observat patologii cardiace 

(miocardită, contuzie cardiacă, cardiomiopatie dilatativă) colorația a fost mult mai slabă 

comparativ cu grupul cu infarct, distribuția întâlnită fiind fie citoplasmatică fie perinucleară. 

Cazurile cu decese de cauză violentă, fără afectare cardiacă au avut un marcaj extrem de slab, 

aproape absent (cu excepția unor zone foarte slab colorate, în cazul cu traumatism vertebro-

medular).  

Pentru a putea susține expresia receptorului în primele de 6 ore postinfarct sunt necesare 

studii suplimentate pe loturi numeroase. Marcajul citoplasmatic pozitiv prezent la cazul luat în 

studiu ar putea fi asociat și cu alte patologii cardiace silențioase, fără expresie histologică. 

Pentru infarctul acut de peste 6 ore (12-24 ore) marcajul intens pozitiv poate constitui un 

element de diagnostic precoce. AT2-R are o expresie puternică în zona limitrofă necrozei în 

infarctul miocardic acut și subacut. În afara acestei zone cu colorație mai slabă, marcajul este 

similar celui întâlnit în alte patologii cardiace cronice, și ar putea fi pus pe seama asocierii cu 

acestea. 

Patologia cardiacă silențioasă în special cea aterosclerotică asociază un anumit grad de 

inflamație cronică în țesutul cardiac. Disfuncția vasculară determinată de reactivitatea vasculară 

endoteliu-dependentă este întreținută de substanțele vasoactive de reglare a fluxului sanguin 

dar și de citokine și chemokine secretate ca răspuns la modificările structurale de tip ateromatos. 

La nivelul endoteliilor se întâlnesc receptori pentru endotelină (ET1-R), receptorul de tip I al 

angiotensinei II (AT1-R) – mediatori ai vasoconstricției. În studiul pilot efectuat pe câteva 

cazuri cu infarct miocardic s-a observat o expresie pozitivă a acestora cu o distribuție difuză 

atât în zonele afectate de infarct cât și în zonele cu miocard indemn. Substanțele vasoactive 

vasoconstrictoare amintite sunt contrabalansate de cele vasodilatatoare pentru a menține 

homeostazia internă și funcția țesutului cardiac. 

Consecutiv infarctului miocardic acut, angiotensina II nu îndeplinește doar un rol de 

peptid vasoactiv ci și unul de reglator al sintezei de citokine și substanțe inflamatorii contribuind 

la supraviețuirea miocitelor afectate și la recrutarea celulelor inflamatorii în zona afectată. În 

cazurile în care AT2-R s-a exprimat intens perilezional s-a observat și prezența unor markeri 

inflamatori de fază acută. 
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Pornind de la cunoștințele generale, am investigat expresia genelor pentru molecule 

implicate în inflamație, factori de transcripție, de coagulare, de proliferare, substanțe 

chemotactice, traductori/ transmițători de semnal și pentru receptorul factorului de necroză 

tumoral pentru cazuri cu infarct miocardic de diferite vechimi și cazuri control fără infarctizare. 

Citokinele proinflamatorii IL-1α, Il-1β, IL-6, IL-10 – principalele citokine proinflamatorii, care 

acționează prin numeroase căi metabolice determină un efect pro-inflamator. TNF-α, IL-6 sunt 

predictori importanți ai reacției inflamatorii post-infarct.  

În cercetarea realizată o parte din interleukine nu s-au exprimat în nici unul din cazurile 

investigate. Kitul de gene MLPA009, utilizat exclusiv în cercetare, a înregistrat niveluri scăzute 

de cuantificare și în alte cercetări. Producătorul a menționat posibilitatea unei cuantificări 

scăzute în segmentul interleukinelor chiar si în cazul aplicării acestuia pe probe de sânge. În 

unele probe din studiul prezent s-au observat valori absolute cuantificabile, dar prin raportarea 

la gena house-keeping aleasă (β-2 microglobulina – prezentă în toate probele de țesut) nu s-a 

putut evidenția o supraexpresie moleculară a acestora.  

Genele pentru citokina IL1-β, receptorul IL1-α, citokinele IL2, IL4, IL6, IL8, IL10, 

IL12A, IL12B,  IL13 nu s-au exprimat în probele recoltate.. Pentru IL6 s-a cuantificat o expresie 

genică în cazurile cu infarct miocardic recent și în cazurile cu miocardită, dar majoritatea 

probelor au prezentat o subexpresie. Gena pentru IL15 a fost cuantificată în toate cazurile 

investigate, dar nivelurile relative (raportate la β-2 microglobulina) au evidențiat o subexpresie. 

Cantitativ se poate afirma că s-a observat un nivel mai crescut în infarctul miocardic supraacut, 

sub 6 ore și acut de câteva zile. Fiind asociată mai mult cu o patologie în sfera oncologică, 

expresia sa nu poate fi asociată cu patologia cardio-vasculară întâlnită. 

 Din întreg kitul de peste 40 de gene utilizat, expresia genelor MIF, NF-kB1, NF-kBIA 

THBS1, SCYA2, (MCP-1) și TNF-R au fost supraexprimate în infarctul miocardic acut și 

supraacut  și pot fi utilizate în diagnosticul precoce. 

În cazurile luate în studiu s-a evidențiat o supraexpresie a NFkB1 (principalul reglator 

de transcripție al genelor inflamatorii) în cazurile de infarct comparativ cu cele fără infarct 

miocardic și în contuzia miocardică. Supraexpresia inhibitorului factorului nuclear B1 (NF-

kBIA) a avut un pattern similar pentru grupul cu infarcte comparativ cu grupul control, valorile 

sale fiind mult scăzute în patologia traumatică.  
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Trombospondina (THBS1) s-a supraexprimat în infarctele miocardice de diferite 

vechimi și în cazurile cu miocardită. Nivelurile tromboplastinei (F3) nu sunt specifice pentru 

patologiile luate în studiu.  

Factorul de creștere derivat plachetar, subunitatea B (PDGFB) s-a supraexprimat atât în 

cazurile cu ischemie miocardică fără infarct miocardic obiectivat, (cazurile control) cât și în 

cazurile cu miocardită, și infarct miocardic. Nu poate fi utilizat ca marker de infarct miocardic 

acut. Factorul inhibitor al migrării macrofagelor (MIF) a fost exprimat in toate loturile, și nu 

poate fi utilizat ca marker pentru infarctul miocardic. 

Pentru gena MYC, asociată în mod normal cu afecțiuni oncologice, s-a observat o 

creștere supraexpresie ventriculară în cazurile cu afectare miocardică de tipul necrozei sau 

miocarditei. Se observă o supraexpresie evidentă în fragmentele recoltate din zonele peri-infarct 

față de cele recoltate din ventriculul drept. 

Proteina chemotactică miocitară 1 se exprimă în  infarctul miocardic supra-acut sau acut 

și valori mult mai mici în infarctul miocardic sub-acut. O corelație a acestei proteine apare și în 

patologia inflamatorie din miocardite dar valorile crescute din cazurile cu necroză miocardică 

permite utilizarea acesteia în diagnosticul precoce de infarct. 

Receptorul pentru factorul de necroză tumoral (TNF),  un important reactant de fază 

acută apare la câteva ore postinfarct (6-12 ore) și se menține la valori crescute până la 

aproximativ 10 zile. De asemenea este prezent și în miocardite înregistrând valori crescute. 

Sintetizând cele obținute expresia genică a unor substanțe implicate în inflamație 

menționate anterior se asociază patologiilor cardiace acute de tipul infarctului miocardic, dar și 

a miocarditelor subacute sau chiar a afectării cardiace acute traumatice.  

 Cercetarea realizată, în ansamblu ei, aduce o notă de noutate în întreaga literatură de 

specialitate prin faptul ca se focusează asupra materialului tisular necropsic. Elemente deja 

cunoscute din studiile pe animare (prezența receptorului de angiotensină de tip 2 și sinteza 

tisulară a unor reactanți de fază acută la câteva ore post-infarct) au fost confirmate prin metode 

suplimentare imunohistochimice și de biologie moleculară. Marcarea imunohistochimică cu 

AT2-R a materialului cadaveric cardiac ventricular reprezintă o noutate absolută în cercetarea 

medico-legală. Numeroase alte substanțe au fost investigate cu același scop de a stabili prezența 

unui infarct precoce și de obiectiva vechimea acestuia cu mai mare acuratețe decât metodele 

histologice clasice, dar utilizarea acestui anticorp  este inovativă. Această moleculă este utilizată 
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cu precădere în cercetarea fundamentală unde s-a obținut un agonisit al său apt să potențeze 

efectele angiotensinei și să crească șansa de supraviețuire post-infarct. 

Utilizarea kitului de amplificare moleculară MLPA 009 pe preparat tisular cardiac 

necropsic reprezintă un alt element de noutate al cercetării efectuate. Astfel s-au putut evidenția 

mediatori ai inflamației prezenți la nivel miocardic cu leziune de infarct de vechimi diferite 

realizându-se o cuantificare precisă. Genele NFkB1 și SCYA2 pot fi markeri pentru infarctul 

recent de sub 6 ore. Profilul inflamator obținut cu ajutorul tehnicilor cu sensibilitate superioară 

de detecție a substanțelor cunoscute a fi implicate în inflamație este inovativ în medicina legală. 

Contribuția personală din această lucrare științifică poate constitui un punct de plecare 

pentru cercetări medico-legale viitoare prin tehnici avansate. 
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