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Rezumat
În articol sunt elucidate unele particularităţi ale influenţei raţiilor alimentare cu diferită 
structură asupra conţinutului aminoacizilor liberi în serul sanguin. Experimentul 
a fost efectuat pe 20 şobolani maturi care au fost hrăniţi cu diferite raţii alimentare.  
A fost stabilită o corelaţie a conţinutului aminoacizilor în ser în funcţie de componentele 
structurale din raţiile alimentare. Excesul componentelor structurale din raţiile 
alimentare (glucide, proteine, lipide) induce modificări calitative şi cantitative ale 
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fondului aminoacizilor liberi în serul sanguin al şobolanilor din loturile experimentale.  
Datele privind concentraţia anumitor aminoacizi în serul sanguin ar permite utilizarea 
acestora ca markeri în identificarea, la prima etapă, a dezechilibrului metabolic în 
dependenţă de structura nutrienţilor şi vor servi ca bază în elaborarea recomandărilor de 
prevenire a unor dereglări funcţionale, prin optimizarea nutriţiei.
Cuvinte cheie: aminoacizi liberi, ser sanguin, şobolani albi de laborator, raţie 
alimentară.
Depus la redacţie 1 octombrie 2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Introducere
Actualmente este stabilit impactul alimentaţiei în dezvoltarea dezechilibrului 

metabolic şi dereglărilor mecanismelor intracelulare de transformare a substanţelor. 
Numeroasele cercetări ştiinţifice dedicate studiului acţiunii diferitor constituenţi 
alimentari asupra stării morfo-funcţionale a organismului [2, 12, 14] elucidează parţial 
dereglarea proceselor metabolice, cum ar fi în cazul consumului exagerat de grăsimi 
care induce dezvoltarea obezităţii [9], care, la rândul său, devine un factor de risc 
decisiv în instalarea ischemiei, diabetului zaharat şi cancerului [4, 8]. 

Statutul funcţional al organismului este determinat de caracterul proceselor 
metabolice ce au loc în organism. Locul central în reglarea diferitor etape ale proceselor 
metabolice, în principal al metabolismului azotului şi viabilităţii organismului aparţine 
aminoacizilor liberi [8]. Concentraţia aminoacizilor liberi în sânge reflectă starea 
echilibrului dinamic determinată, pe de o parte, de fluxul cantitativ şi calitativ al 
aminoacizilor în urma ingerării hranei şi degradării proteinelor corpului, iar pe de altă 
parte – de rata includerii acestora în procesele de sinteză a proteinelor sau alte căi 
metabolice în organism [1, 2]. 

Totodată, studiile efectuate din punct de vedere a sanocreatologiei explică utilizarea 
metaboliţilor intermediari ai tioaminocizilor (homocisteina, glutationul şi taurina) în 
calitate de markeri în identificarea nivelului de sănătate a organismului [14]. 

Incidenţa şi prevalenţa maladiilor cauzate de dereglări ale metabolismului a 
determinat necesitatea elucidării influenţei raţiilor alimentare cu diferită structură 
asupra conţinutului aminoacizilor liberi în serul sanguin. 

Materiale şi metode
Cercetările au fost efectuate pe 20 şobolani albi de laborator, linia Wistar, masculi 

(vârsta 9 luni) cu masa iniţială 325-442 g, în vivariul Institutului de Fiziologie şi 
Sanocreatologie în conformitate cu directiva 86/609/CEE din 24 noiembrie 1986 
privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice experimentale. 

În scopul studierii influenţei raţiei alimentare cu diferită structură asupra conţinutului 
aminoacizilor liberi din serul sanguin, şobolanii au fost repartizaţi în 4 loturi, a câte 
5 animale fiecare, ce au fost hrăniţi diferenţiat cu diferite raţii alimentare, după cum 
urmează în tabelul 1: lotul-martor, şobolani ce au primit raţia standard; lotul I, şobolani 
alimentaţi cu raţia I, bogată în glucide; lotul II, şobolani ce au fost hrăniţi cu raţia 2, 
bogată în proteine; lotul III, şobolani ce au primit raţia 3, bogată în lipide. 
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Tabelul 1. Structura raţiilor alimentare.

Nr
Raţia standard Raţia 1 Raţia 2 Raţia 3

Component
alimentar % Component 

alimentar % Component 
alimentar % Component 

alimentar %

1. Proteine 65 Proteine 51,9 Proteine 85,85 Proteine 58,94
2. Glucide 18,65 Glucide 35,62 Glucide 11,44 Glucide 13,46
3. Grăsimi 15,5 Grăsimi 11,9 Grăsimi 2,18 Grăsimi 26,95

Analiza aminoacizilor liberi, a unor derivaţi ai acestora şi a produselor finale ale 
metabolismului azotat – ureea şi amoniacul a fost efectuată prin metoda cromatografiei 
în lichid cu schimb de ioni la analizatorul de aminoacizi AAA-339 (Cehia) [7]. Analiza 
statistică a rezultatelor e fost efectuată conform criteriului t-Student [13].

Rezultate şi discuţii
Analiza aminoacizilor plasmatici permite de a elucida particularităţile 

metabolismului azotului în funcţie de starea organismului, precum şi în dependenţă 
de acţiunea diverşilor factori, inclusiv şi a dietei (raţia alimentară). În particular, 
concentraţiile plasmatice ale aminoacizilor şi metaboliţilor lor sunt utile pentru 
determinarea tulburărilor metabolismului azotului, inclusiv şi al aminoacizilor, ce ar 
permite la rândul său diagnosticarea multor boli metabolice. 

În studiu efectuat au fost analizaţi cei 20 de aminoacizi proteinogeni din serul 
sanguin, derivaţii lor, precum şi compuşii intermediari în transformările metabolice ale 
aminoacizilor. Rezultatele obţinute au fost analizate, luând în considerare principalele 
grupe de aminoacizi liberi din plasma sanguină în funcţie de semnificaţia lor fiziologică 
şi căile de metabolizare (Tabelul 2). 

Analiza conţinutului aminoacizilor liberi din ser conform grupelor funcţionale a 
relevat clar tendinţa scăderii conţinutului aminoacizilor liberi cetogeni în serul sanguin 
la şobolanii din lotul I (43,98±5,37 mcM/100ml), II (30,58±1,63 mcM/100ml) şi  
III (26,59±4,84 mcM/100ml) în comparaţie cu lotul-martor (48,88±6,45 mcM/100ml). 
Însă, cele mai mici valori (de 1,8 ori) (p≤0,01) au fost determinate la şobolanii din lotul 
III, ce au consumat raţia alimentară bogată în lipide. Această scădere poate fi explicată 
prin formarea corpilor cetonici în organism, ceea ce denotă prezenţa mirosului intensiv 
de acetona în loturile II şi III. 

Tabelul 2. Conţinutul total al aminoacizilor liberi, conform grupelor funcţionale, în 
serul sanguin la şobolani hrăniţi cu diferite raţii alimentare (mcM/100ml).

∑ aa Lotul-martor 
(control) Lotul I Lotul II Lotul III

Σ Aminoacizilor liberi 253,47±16,18 227,79±31,22 231,33±13,55* 217,15±34,06*
Σ Indexul metabolismului azotat 425,54±40,50 348,58±47,83* 543,65±111,42* 345,93±46,77**
Σ Aminoacizilor neesenţiali 138,08±17,22 123,99±18,68 137,35±7,01 138,44±19,90
Σ Aminoacizilor esenţiali 91,05±7,35 78,36±10,24* 66,88±9,71** 56,23±9,98**
Σ Aminoacizilor imunoactivi 109,24±10,82 92,70±13,66* 104,10±7,53 96,65±13,30
Σ Aminoacizilor glucogeni 108,69±11,27 93,66±14,34 109,29±8,66 92,75±14,47
Σ Aminoacizilor cetogeni 48,88±6,45 43,98±5,37 30,58±1,63** 26,59±4,84**
Σ Aminoacizilor proteinogeni 229,14±13,46 202,36±28,83 204,23±11,78** 194,67±29,51
Σ Tioaminoacizilor 23,59±3,33 23,87±3,026 25,00±3,92 18,55±2,71

Notă: * р≤0,05; **p≤0,01 – veridicitatea calculată în raport cu grupul de control.
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Cea mai mică concentraţie a aminoacizilor glucogeni în ser (92,75±14,47 
mcM/100ml), de asemenea, a fost depistată în serul sanguin al şobolanilor ce au 
primit raţia alimentară 3, bogată în lipide. Spre comparaţie, la lotul-martor conţinutul 
aminoacizilor glucogeni a constituit 108,69±11,27, la lotul I – 93,66±14,34, iar la lotul 
II – 109,29±8,66. Micşorarea aproximativ de 1,3 ori a aminoacizilor glucogeni în serul 
sanguin al şobolanilor din lotul III, probabil se datorează includerii acestora în procesul 
de gluconeogeneză, deoarece s-a stabilit că raţia bogată în lipide contribuie la scăderea 
conţinutului de glucoză în sânge [10].

Acelaşi tablou a fost observat şi la analiza concentraţiei aminoacizilor ce conţin 
sulf (tioaminoacizilor) şi a aminoacizilor imunoactivi (Tabelul 2). 

Conţinutul total al aminoacizilor esenţiali de asemenea este mai mare în serul 
sanguin la şobolanii din lotul-martor (91,05±7,35 mcM/100ml) şi mai mic (p≤0,01) la 
şobolanii din lotul III, ce au primit raţia bogată în lipide (56,23±9,98 mcM/100ml). 

Pe de altă parte, valorile sumare ale aminoacizilor neesenţiali rămân neschimbate la 
toate patru grupe de animale, ceea ce, posibil este determinat de capacitatea de a menţine 
fondul aminoacizilor liberi constant indiferent de administrarea raţiilor alimentare cu 
diferită structură.

Analiza datelor obţinute a relevat o cantitate mai mică a aminoacizilor 
liberi proteinogeni în serul şobolanilor din lotule I (202,36±28,83 mcM/100ml),  
II (204,23±11,78 mcM/100ml) şi III (194,67±29,51 mcM/100ml) în raport cu lotul de 
control (229,14±13,46 mcM/100ml). Această variaţie corelează într-o anumită măsură 
cu conţinutul proteinelor în raţiile administrate conform loturilor experimentale, dar, 
totodată, indică şi la particularităţile metabolismului proteic şi al aminoacizilor în 
funcţie de dietă. 

De rând cu grupele funcţionale ale aminoacizilor au fost analizaţi şi fiecare aminoacid 
în parte, derivaţii lor precum şi unii intermediari ai metabolismului aminoacizilor şi 
azotului, deoarece conţinutul fiecărui aminoacid ar putea servi ca indicatori ai stării 
funcţionale a organismului în dependenţă de alimentaţie. În tabelul 3 sunt prezentate 
valorile cantitative ale aminoacizilor liberi din serul şobolanilor experimentali ce au 
primit diferite raţii alimentare. 

Tabelul 3. Conţinutul aminoacizilor liberi în sângele şobolanilor de laborator 
(mcM/100ml).

Aminoacizii Lotul-martor 
(control) Lotul I Lotul II Lotul III

Acidul cisteic 1,15±0,25 ٭0,78±0,16 ٭1,48±0,52 ٭1,94±0,91
Taurina 17,11±2,39 18,41±2,39 17,19±2,98 11,14±2,30
Acidul aspartic 4,05±0,23 3,25±0,82 3,19±0,30 3,154±0,98
Treonina 20,03±1,39 14,42±1,16 18,06±4,52 13,004±3,92
Serina 21,41±1,61 16,43±2,58 20,58±2,33 25,354±5,02
Asparagina 4,32±1,45 ٭2,08±0,30 ٭3,043±0,70 ٭6,74±1,40
Acidul glutamic 11,35±0,70 9,58±1,50 7,52±0,84 9,084±2,18
Glutamina 27,14±4,63 27,90±4,16 25,74±2,77 24,164±5,38
Ac.α-aminoadipinic 1,37±0,23 ٭1,02±0,17 ٭2,00±0,44 ٭2,25±0,97
Prolina 10,28±2,36 8,62±0,98 12,91±2,09 17,654±3,59
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Tabelul 3 (Continuare).
Glicina 18,87±2,39 16,28±2,80 20,16±1,49 16,684±2,47
Alanina 32,57±6,07 32,98±5,98 37,34±3,55 28,534±4,61
Citrullina 1,15±0,18 1,50±0,20 1,70±0,39 2,06±0,72
Ac.α-aminobutiric 1,036±0,25 ٭1,29±0,21 ٭1,87±0,38 ٭1,76±0,69
Valina 11,75±1,78 10,27±1,60 9,96±2,20 6,02±0,65
Cisteina 2,95±0,59 2,61±0,25 3,4±0,66 3,45±1,15
Metionina 2,38±0,43 2,06±0,46 2,92±0,80 2,02±0,62
Cistationina 0 0 0 0
Izoleucina 5,65±0,31 5,44±0,68 4,32±0,57 3,46±0,99
Leucina 9,05±0,79 7,46±1,13 5,42±0,96 5,73±1,39
Tirozina 5,13±0,56 4,23±0,37 3,45±0,64 3,61±0,97
Fenilalanina 3,71±0,53 2,60±0,29 2,84±0,66 2,32±0,74
Ac.γ-aminobutiric 0,79±0,15 ٭1,058±0,18 ٭0,99±0,13 ٭1,30±0,54
Ornitina 1,72±0,22 1,36±0,18 1,85±0,31 2,02±0,52
Lizina 25,34±7,76 24,24±3,048 14,53±3,72 11,46±1,98
Histidina 3,29±0,47 2,96±0,24 3,10±0,84 3,22±0,53
Arginina 9,84±1,02 8,89±2,05 5,70±1,62 8,98±2,13
Urea 61,90±9,03 47,21±7,39 65,03±17,42 68,56±17,04
Amoniacul 110,17±17,80 73,58±10,70 247,28±117,37 60,22±6,78

Notă: * р≤0,05 – veridicitatea calculată în raport cu grupul de control.

În plasma şobolanilor hrăniţi cu raţia bogată în glucide (lotul I), conţinutul în 
serul sanguin al taurinei, acidului aspartic, glutaminei, metioninei, izoleucinei, lizinei, 
histidinei şi argininei nu diferă semnificativ de valorile acestora la lotul-martor, iar 
conţinutul treoninei, serinei, asparaginei, acidului glutamic, prolinei, glicinei, leucinei, 
tirozinei, fenilalaninei şi ornitinei este mai mic. De asemenea, la acest lot experimental 
s-a înregistrat o concentraţie mai mică a produselor metabolismului azotului – ureea 
şi amoniacul şi un conţinut mai mare al aminoacizilor cu catena ramificată (BCAA) 
– valina, leucina şi izoleucina şi al aminoacidului tirozina în comparaţie cu loturile II 
şi III. Creşterea concentraţiei valinei, leucinei şi izoleucinei, precum şi a tirozinei în 
plasma sanguină este asociată cu riscul major al dereglărilor metabolice ce pot provoca 
obezitate şi diabet zaharat [3]. 

La şobolanii din lotul II, cărora li s-a administrat raţia bogată în proteine, în serul 
sanguin concentraţia aminoacizilor: prolina, glicina, alanina, cisteina, a. α-aminobutiric, 
citrulina şi ornitina a crescut, iar a aminoacizilor: asparagina, a.glutamic, glutamina, 
valina, izoleucina, leucina, tirozina, fenilalanina şi lizina a scăzut comparativ cu 
martorul. Totodată, concentraţia treoniei, serinei, metioninei şi histidinei nu s-a modificat 
esenţial faţă de martor. Dintre produsele metabolismului azotului, doar concentraţia 
amoniacului a fost veridic sporită. Faptul, că la această grupă experimentală în serul 
sanguin a fost înregistrat un număr mai sporit de aminoacizi, a căror concentraţie 
este mai mare comparativ cu martorul, poate fi explicat prin conţinutul mai majorat 
al proteinelor în raţia administrată. Drept dovadă a celor menţionate este şi nivelul 
ridicat (de 2,2 ori) al amoniacului în ser. Se ştie, că excesul de proteină în raţiile 
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alimentare induce o suprasolicitare metabolică asupra organismului, ceea ce se poate 
solda cu diverse dereglări funcţionale, inclusiv şi cu dezechilibrul metabolismului  
aminoacizilor [5].

În serul sanguin al şobolanilor din grupul III, cărora li s-a administrat raţia 
preponderentă în lipide, conţinutul a. aspartic, metioninei, histidinei ca şi la grupul II 
nu s-a modificat faţă de valorile lor la lotul martor. 

Nivelul concentraţiei în ser a taurinei, treoninei, a. glutamic, glutaminei, glicinei, 
alaninei, valinei, izoleucinei, leucinei, tirozinei, fenilalaninei şi lizinei a fost mai mic 
comparativ cu martorul, pe când cel al serinei, asparaginei, prolinei, cisteinei, citrulinei, 
ornitinei, a. α-aminobutiric şi a a.γ-aminobutiric, precum şi a ureei a fost mai mare 
comparativ cu martorul. 

Variaţia concentraţiei aminoacizilor în ser la această grupă de şobolani, cel mai 
probabil poate fi cauzată de modificările metabolismului aminoacizilor, ci nu de raţia 
administrată. Studii recente au stabilit că dieta bogată în lipide poate cauza unele 
dereglări metabolice care în final se soldează cu patogenii. Astfel, conţinutul mai mare 
de lipide în hrana consumată provoacă insuficienţă renală şi creşterea concentraţiei 
ureei în plasma sanguină [11]. Pe de altă parte, dieta bogată în lipide influenţează 
metabolismul aminoacizilor prin inhibarea procesului de oxidare a aminoacizilor în 
ţesuturile periferice şi acumularea lor în plasmă [6]. 

Totodată, conţinutul mai mare (de 1,5 ori) al asparaginei comparativ cu lotul 
control (р≤0,05) la şobolanii din lotul III, indică la un grad mai pronunţat de intoxicaţie 
a organismului. De asemenea, la şobolanii din acest lot au fost depistate valori scăzute 
ale taurinei (de 1,5 ori) comparativ cu lotul de control, ceea ce presupune micşorarea 
potenţialului antioxidant şi de reglare a proceselor inflamatorii ale organismului. 

Astfel, conţinutul aminoacizilor liberi din serul sanguin este determinat nu 
numai de structura raţiilor alimentare administrate, dar şi de metabolismul fiecărui 
aminoacid în parte, de legătura dintre căile de transformare biochimică a lor şi de 
corelarea cu întreaga reţea a proceselor metabolice. Datele referitor la concentraţia 
aminoacizilor plasmatici ar permite identificarea dereglărilor metabolice în funcţie 
de structura nutrienţilor din raţiile alimentare şi prevenirea unor boli metabolice, prin 
optimizarea nutriţiei. Identificarea, însă a aminoacizilor-markeri ai dezechilibrului 
metabolic cauzat de excesul anumitor constituenţi din raţiile alimentare, necesită  
investigaţii suplimentare.

Concluzii
Conţinutul aminoacizilor liberi în sângele şobolanilor corelează cu structura1.

raţiilor alimentare administrate.
Excesul componentelor (glucide, lipide sau proteine) din raţiile alimentare2.

induce modificări calitative şi cantitative ale fondului aminoacizilor liberi în sânge, ce 
poate cauza, la rândul său, unele dereglări metabolice.

Concentraţia aminoacizilor din serul sanguin este relevantă în scopul optimizării3.
nutriţiei, identificării şi prevenirii dereglărilor metabolice.
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