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INTRODUCERE 

Leziunea renală acută reprezintă o situație clinică gravă frecvent întâlnită la pacienții critici, fiind 

asociată cu creșterea mortalității, prelungirea duratei de spitalizare și nu în ultimul rând creșterea 

semnificativă a costurilor legate de tratament. Așadar, apare necesitatea identificării unor mijloace eficiente 

de diagnostic precoce al suferințelor renale și nu în ultimul rând a unor măsuri terapeutice sustenabile, cu 

potențial de a ameliora/trata leziunea renală acută și urmările ei.  

Etiopatogeneza insuficienței renale acute include numeroase mecanisme precum expunerea la toxine 

endogene și exogene, factori metabolici, leziuni de ischemie/reperfuzie, activare neurohormonală, inflamație 

și stres oxidativ. Dintre acestea, leziunea de ischemie/reperfuzie reprezintă cea mai comună cauză a 

insuficienței renale acute.  

Substanțele cu rol antioxidant și nefroprotector precum eritropoetina și melatonina au potențialul de 

a preveni și limita progresia unor astfel de leziuni sau pot asista în recuperarea și regenerarea țesutului renal 

lezionat în urma unor leziuni de tip ischemic sau toxic.  

Aceste mecanisme nefroprotectoare ale eritropoetinei și melatoninei sunt rezultate din capacitatea 

acestora de a limita apoptoza, de a promova angiogeneza și neovascularizația, datorita efectelor 

antiinflamatorii, a stimulării regenerării tisulare și a efectelor antioxidante puternice. 

Identificarea unor markeri de leziune renală a devenit o prioritate a nefrologie moderene ca urmare 

a descoperirilor făcute în discipline precum proteomica, genomica și metabolomica care au îmbunătățit 

considerabil capacitatea cercetătorilor de a înțelege funcția și rolul unor proteine cu potențial rol de marker 

de suferință tubulară sau  glomerulară. Cercetările din ultimii ani s-au concentrat pe identificarea unor 

molecule capabile să indice precoce și mai ales cu exactitate sediul leziunilor renale.  

Markerul ideal de suferință renală este acela care poate să fie dozat cu ușurință într-o manieră non-

invazivă, cu costuri reduse, din surse disponibile cu ușurință precum sânge sau urină, să posede specificitate 

și sensibilitate mare, valoare de prognostic al evoluției bolii, și care să  nu fie afectat de alte comorbidități. 

Investigațiile cu privire la tratamentul leziunii renale acute și urmărilor ei au avut un success limitat, 

cu toate acestea, în ultimii ani, studiile efectuate pe animale au demonstrat faptul că tratamentele cu 

substanțe biologic active precum eritropoetina sau melatonina par să fie promițătoare pentru indivizii cu risc 

de leziune renală acută. Aceste studii precum și necesitatea unor protocoale de diagnostic și terapie 

sustenabile pentru pacienții cu diverse nefropati ne stimulează să acordăm maximă seriozitate în conceperea 

și efectuarea prezentului studiu care se concentrează pe identificarea utilității enzimei N-acetil-ᵝ-D-

glucozaminidazei urinare în diagnosticul precoce cu sediu exact al unor patologii renale precum și în 

evaluarea efectului nefroprotector al unor molecule cu efect antioxidant.  

 

STRUCTURA LUCRĂRII 

 Teza de doctorat intitulată "Diagnosticul leziunilor renale acute și evaluarea efectului nefroprotector 

al eritropoietinei și al melatoninei prin cuantificarea activității urinare a N-Acetil-ᵝ-D-Glucozaminidazei la 

câine și la șobolan" conține 127 de pagini și este structurată în două părți. 

 Prima parte care prezintă stadiul actual al cunoașterii, este împărțită în 5 capitole și se extinde pe un 

număr de 27 de pagini. Aceasta cuprinde aspecte generale legate de anatomia și fiziologia riniciului la șobolan 

și la câinele domestic, precum și actualități cu privire la tehnicile și tendințele din diagnostic în bolilor renale 

și nu în ultimul rând actualități cu privire la potențialul nefroprotector a unor substanțe hormonale. 

A doua parte conține 59 de pagini și reprezintă contribuția personală. Aceasta este structurată în 6 

capitole și conține cercetările efectuate în perioada 2015-2017. Capitolul 6 ilustrează ipoteza de lucru și 

obiectivele cercetării în timp ce capitolele 7-10 se referă la 4 studii distincte, fiecare conținând obiective, 



materiale și metode, rezultate și discuții, precum și concluzii. Capitolul 11 prezintă concluziile generale și 

recomandările cu privire la cele 4 studii. Capitolul 12 prezintă originalitatea și contribuțiile inovative aduse 

tezei. 



REZULTATELE CERCETĂRII 

 

Capitolul 7, intitulat "Stabilirea valorilor normale ale indexului NAG la șobolanul Wistar" conține 

studiile biochimice și statistico-matematice utilizate pentru a determina activitatea normal a indexului NAG 

urinar la șobolanii Wistar, masculi și femele în condiții fiziologice.  

Valorile de referință au o importanță majoră în descrierea diversității variabilelor indivizilor 

sănătoși. Acestea sunt intervalele de referință ale populației (RI) care cuprind 95% din populația sănătoasă. 

Determinarea markerilor biologici, cum ar fi indexul NAG urinar și creatinina urinară, este considerată o 

metodă simplă, rapidă și neinvazivă pentru detectarea și monitorizarea funcției tubulare renale în diferite 

condiții.   

Calculul indexului NAG urinar oferă o estimare bună a excreției celor doi markeri pe o perioadă de 24 

de ore. O creștere a indicelui NAG urinar poate precede creșterea parametrilor standard utilizați în 

diagnosticul bolii renale, în special în cazurile de leziuni tubulare acute.  

Cu scopul detectării variațiilor indexului NAG urinar, scopul acestui studiu a fost de a stabili valorile 

de referință la șobolanii Wistar. Eșantioane de urină au fost colectate de la 100 șobolani sănătoși Wistar, 50 

de sex mascul și 50 de sex femel. NAG și creatinina au fost determinate prin metodă spectrofotometrică iar, 

ulterior indexul NAG a fost calculat pentru stabilirea valorilor fiziologice la șobolanul Wistar. Valoarea medie 

a indexului NAG a fost de 5,81 ± 1,68 (U / g) pentru femele sănătoase și de 4,10 ± 0,90 (U / g) pentru masculii 

sănătoși. 



Capitolul 8, intitulat " Evaluarea activității urinare a indexului N-acetil-ᵝ-D-glucozaminidazei ca 

marker al suferinței renale în nefropatiile experimentale la șobolan" conține cercetări referitoare la obținerea 

unui model experimental de leziune renală acută, in vivo, la șobolanul Wistar, precum și evaluarea activității 

urinare a indexului NAG, indusă de ischemie/reperfuzie renală respectiv nefrotoxicitate cu gentamicină. 

Identificarea unor măsuri de prevenire adecvată, care sa limiteze evoluția și gravitatea leziunilor 

renale acute a devenit o prioritate în nefrologia modernă, având în vedere capacitatea de regenerare extrem 

de redusă a țesutului renal. Pentru a putea identifica un tratament adecvat al suferințelor renale acute, 

implementarea unui model experimental adecvat care să imite leziunile structurale, metabolice si inflamatorii 

survenite în mod natural în rinichiul afectat este extrem de o necessitate primordială. Activitatea urinară 

intensă a indexului N-acetil-β-D-glucozaminidazei (iNAG) poate fi întalnită  într-o mare varietate de boli 

renale, cum ar fi nefropatiile toxice, inflamatorii, degenerative, după leziunile renale ischemice consecutiv 

intervențiilor chirurgicale exaustive sau consecutiv transplantului renal. Creșteri ale activității urinare a 

indexului NAG apar și în glomerulopatii, în special în nefropatia diabetică. Aceste creșteri ale activității 

enzimei urinare NAG sugerează deteriorarea celulelor tubulare și recomandă NAG ca un biomarker de 

suferință tubulară renală acută.  

Scopul acestui studiu a fost de a obține un model experimental eficient și predictibil de leziune renală 

acută, in vivo, la șobolani Wistar și de a evalua activitatea urinară a NAG, indusă de ischemie/reperfuzie 

renală respectiv nefrotoxicitate cu gentamicină.  

În acest sens s-au utilizat sobolani Wistar, masculi, adulți, cu greutatea de  250-300g care au fost 

împărțiți aleator în 3 loturi cu câte 8 șobolani în fiecare. Lotul 1 a servit experimentului de ischemie/ 

reperfuzie renală, lotul 2 a servit  experimentului de nefrotoxicitate cu gentamicina, iar lotul 3 a servit ca și lot 

martor absolut. 

Toți indivizii din loturile 1 și 2 au prezentat creșteri marcante ale ureei si ale creatininei serice la 

momentul eutanasierii (ziua 3 pentru lotul 1 și ziua 9 pentru lotul 2), comparativ cu lotul martor, la care 

valorile indicatorilor de suferință renală au rămas în limite normale. Analiza urinei, atât a indivizilor din lotul 

1 cât și la cei din lotul  2 a aratat o activitate marcantă a iNAG urinar ceea ce sugerează suferință tubulară 

acută, leziune confirmată prin examenul histopatologic al parenchimului renal al acestor subiecti. 

Capitolul 9, intitulat "Cuantificarea efectului nefroprotector al eritropoietinei și al melatoninei în 

nefropatia toxic-indusă la șobolan" conține cercetări referitoare la efectul nefroprotector al eritropoietinei și 

melatoninei în nefrotoxicitatea indusă de gentamicină sulfat. 

Melatonina (MLT) este un hormon cronobiotic epifizar, cunoscut, de asemenea pentru efectele sale 

antioxidante. Pe lângă eritropoieză, eritropoietina (EPO) posedă și alte funcții biologice (neuroprotecție, 

nefroprotecție). Scopul studiului nostru a fost de a evalua efectele nefroprotectoare ale MLT și EPO în cadrul 

unui model de nefrotoxicitate acută cu gentamicină (GM).  

Astfel, 40 de șobolani Wistar, adulți de sex mascul, au fost împărțiți în 5 loturi, fiecare numărând câte 

din 8 indivizi.  

Toate substanțele au fost administrate zilnic, timp de 10 zile pe cale i.p. Lotul martor a primit soluție 

salină 0,9% . Lotul GM a primit 100 mg / kg / zi GM. Lotul EPO + GM a primit EPO 100 UI / kg / zi și GM 100 

mg / kg / zi. Lotul MLT + GM a primit MLT dizolvată în etanol 20 mg / kg / zi și GM 100 mg / kg / zi. Lotul GM 

+ EPO + MLT a primit MLT dizolvată în etanol 20 mg / kg / zi, EPO 100 mg / kg / zi și GM 100 mg / kg / zi.  

Atât melatonina cât și eritropoietina au ameliorat leziunile renale renală, ameliorare reflectată de 

activitatea urinară a iNAG semnificativ inferioară, afectarea structurală a rinichiului semnificativ mai redusă 

,creșterea densității urinare, precum valori semnificativ mai scăzute ale concentrațiilor de uree și creatinină, 

comparativ cu lotul care a primit doar gentamicină sulfat. Cu toate acestea, cel mai bun efect de protecție a 

fost conferit de asociația dintre melatonină și eritropoietină. 

Capitolul 10, intitulat " Evaluarea efectelor biopsiei renale ecoghidate  asupra funcției renale la 

câine" conține cercetări cu privire la efectele adverse ale biopsiei renale ecoghidate la câine, evidențiate atât 



prin metode clasice de diagnostic al suferințelor renale cât și prin măsurarea activității urinare a indexului 

NAG. 

Biopsia renală ecoghidată este o metodă de diagnostic esențială care crește acuratețea diagnosticului 

diferențial dintre nefropatiile acute și cronice și contribuie la stabilirea unui diagnoistic etiologic, emiterea 

unui prognostic și orientarea terapiei pentru majoritatea nefropatiilor. Datorită invazivității relativ ridicate și 

a potențialelor efecte adverse, utilizarea biopsiei renale este o tehnică limitată printre practicieni. Acest 

studiu își propune evaluarea intensității modificărilor renale induse de prelevarea probelor prin biopsie și 

consecințele clinice ale acestei proceduri. Au fost examinați 28 de câini de diferite rase și vârste, 11 (39,29%) 

masculi și 17 (60,71%) femele la care s-a efectuat biopsia renală ecoghidată cu scopul de a stabili un 

diagnostic definitiv. Pacienții au fost prezentați cu o varietate de nefropatii difuze: limfom renal : 1 (3,57%), 

glomerulonefrită : 13(46,43%), nefrită interstițială: 11(39,29%) și nefrocalcinoză: 3(10,71%) dintre care 18 

(64,29%) cu insuficiență renală acută și 10 (35,71%) cu insuficiență renală cronică. Tipul și severitatea 

leziunilor renale au fost corelate cu modificări ale indexului urinar NAG (iNAG) și ale markerilor serici 

specifici suferințelor renale precum ureea, creatinina, fosforul și calciul ionizat. Pentru cuantificarea efectelor 

adverse ale biopsiei renale percutanate, s-au evaluat intensitatea și durata hematuriei post biopsie și 

modificările activității indexului urinar NAG (iNAG).  

Rezultatele au indicat o creștere semnificativă a actvității indexului urinar NAG post biopsie la toți 

pacienții biopsiați cu valori ale iNAG de 100.08±34.45 (U/g) înainte de realizarea biopsiei și valori de 

147.65±33.26 (U/g) după aceasta, (p<0.001), sugerând o intensificare a injuriilor renale tubulare consecutive 

puncționării acestui organ.  

Macro-sau microhematuria tranzitorie au fost aspecte constante, observate la toți câinii supuși 

procedurii de biopsie, dar intensitatea acestora nu a putut fi asociată cu numărul de trombocite (109/L), 

timpul de tromboplastină parțial activată (s) și timpul de protrombină (s). Macro- microhematuria s-au 

remediat după 12-24 de ore fără intervenții terapeutice. 

Biopsia renală percutanată și ecoghidată este o manoperă de diagnostic relativ sigură și minim 

invazivă care va induce o serie de efecte dăunătoare asupra structurii și funcției renale, dar considerăm faptul 

că o probă obținută corect, cu o valoare mare de diagnostic, este de o importanță mai mare decât posibilele 

complicații asociate acestei manopere. 

  



CONCLUZII GENERALE 

1. Valorile normale ale indexului NAG urinar la șobolanii Wistar diferă semnificativ în funcție de sex.  

2. Șobolanii Wistar de sex femel prezintă valori mai crescute ale indexului NAG comparativ cu masculii 

(5.81±1.68 vs. 4.10±0.90 U/g), înregistrandu-se o diferență medie de 0,82 (U/g). 

3. Atât leziunile de ischemie/reperfuzie renală cât și nefrotoxicitarea dată de administrarea 

gentamicinei sunt metode fezabile pentru a obținere modele in vivo de leziune renală acută capabilă 

să inducă creșterea semnificativă a activității indexului NAG urinar.  

4. Creșterile semnificative ale activității indexului NAG urinar consecutiv ocluziei temporare a 

pediculului urinar precum și în urma administrării dozelor nefrotoxice de gentamicină sugerează 

afectarea masivă a celulelor tubulare renale. 

5. Dozarea activitatății urinare a indexului NAG poate să completeze substanțial metodele 

convenționale de diagnostic al suferințelor renale, oferind în plus posibilitatea de a include sau de a 

exclude leziunile tubilor renali. 

6. Atât eritropoietina cât și melatonina au avut efecte favorabile în prevenirea și contracararea 

leziunilor renale induse de administrarea dozelor toxice de gentamicină, cu mențiunea unui efect 

sinergic remarcabil al combinației dintre cele două. 

7. La caine, biopsia renală ecoghidată induce creșteri semnificative ale indexului NAG urinar sugerând o 

suferință tubulară acută.  

 

RECOMANDĂRI 

1. Indexului NAGca marker de suferință renală poate fi recomandat ca măsură de diagnostic precoce în 

tratamenul cu antibiotice aminoglicozide precum și în contextul administrării altor medicamente cu 

potențial nefrotoxic la categoriile de pacienți care se află sub risc de a dezvolta leziuni renale acute sau 

cornice.  

2.  Combinația dintre eritropoietină și melatonină poate să completeze protocoalele de tratament în cazul 

pacienților cu suferințe renale sau poate să reprezinte o măsură de prevenție a suferințelor renale la 

categooriile aflate sub risc (tratamente cu substanțe nefrotoxice, stări de șoc, intervenții chirurgicale 

renale, alte boli sistemice cu afectare renală). 

3. Biopsia renală ecoghidată poate fi introdusă în practica curentă de diagnostic fiind o manoperă sigură si 

cu efecte adverse minime. 


