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Rezumat 
În articol sunt descrise modificările conţinutului sumar al aminoacizilor liberi în sânge la 

şobolanii maturi și senili alimentați cu raţie proteică în asociere cu efort fizic. Impactul rației 

proteice în asociere cu efort fizic șobolanii de vârstă matură și senilă, se manifestă direct 

asupra conținutului aminoacizilor liberi în ser și eritrocite, modificările fiind evaluate pe 

principalele grupe funcționale ale acestora: dacă în eritrocite, indiferent de vârsta 

animalului, are loc diminuarea cantității lor, atunci în ser schimbările corespunzătoare 

depind de vârstă. 
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Introducere 

Nutriţia, fiind factorul principal ce determină, în mare măsură, procesele fiziologice 

şi metabolice în organism, trebuie să aibă ca scop nu numai asigurarea organismului cu 

energie şi substanţe plastice pentru activitatea vitală şi operativă, dar şi pentru crearea, 

menţinerea şi fortificarea dirijată a sănătăţii în dependenţă de vârstă. Lipsa unuia sau a 

mai multor componente în raţia alimentară, inclusiv alimentaţia neechilibrată de scurtă 

durată, poate fi compensată prin intermediul mecanismelor fiziologice şi biochimice 

adaptive ale organismului [22], pe când de lungă durată – în cele mai dese cazuri 

consecinţele au caracter ireversibil.  

Proteinele sunt cunoscute ca fiind o componentă esențială a majorității țesuturilor 

organismului, inclusiv a pielii, tendoanelor, membranelor, mușchilor, organelor interne 

și oaselor. Datorită proteinelor se realizează creșterea și repararea țesuturilor. Enzimele 

și hormonii fiind de natură proteică, reglează procesele biochimice, iar anticorpii 

inactivează microorganismele străine. Proteinele susțin echilibrul hidro-electrolitic și 

conținutul mediului lichid al organismului. În afară de aceasta, proteinele acționează ca 

un sistem tampon, influențând starea acido-bazică. În plus, proteinele îndeplinesc funcția 

de transport, fiind purtători de diverse substanțe, de exemplu, lipide, vitamine, minerale, 

antibiotice și, de asemenea, pot acționa în calitate de substrat energetic în dezvoltarea 

proceselor catabolice [19, 40]. 

Aminoacizii posedă proprietăți antioxidante, sunt sorbenți endogeni, formează 

proteinele, care leagă substratul și asigură transportul direct al majorității legăturilor 

active (minerale, vitamine, hormoni etc.) [18, 27, 37]. Funcția importantă a proteinelor 

este participarea lor în mecanismele reglatoare ale organismului, care dirijează lucrul 

glandelor endocrine, a tractului gastro-intestinal, a ficatului și măduvei osoase [23]. 

Aminoacizii joacă rol de coordonare în integrarea principalelor procese metabolice, 

deoarece însuși nivelul aminoacizilor liberi constituie un factor de reglare a multor 

lanțuri metabolice [32]. Chiar și în cazul ingerării tuturor aminoacizilor odată cu hrana, 

organismul poate atesta o stare de insuficiență proteică, dacă absorbția chiar numai a 

unui aminoacid în intestin este încetinită sau el este descompus (distrus) în cel mai înalt 

grad, decât în normă, sub influența microflorei intestinale. În aceste cazuri va avea loc 

sinteza limitată a proteinelor sau organismul va compensa insuficiența aminoacizilor din 

contul descompunerii proteinelor proprii [5]. 

Aminoacizii liberi în lichidele fiziologice, în mare măsură, îndeplinesc funcții de 

reglatori metabolici, pe când metabolismul acestora în celulă este extrem de vast, 

deoarece cantitatea lor sporește semnificativ numărul aminoacizilor implicați în 

biosinteza proteinelor [41]. Ei servesc ca indice integral al homeostaziei, ce 

caracterizează schimbul de substanțe, iar formarea fondului acestora în organism reflectă 

obiectiv starea echilibrului metabolic. 

În literatura de specialitate, deși se cunosc destule date despre schimbările ce au loc 

în metabolismul intermediar al aminoacizilor liberi [28, 29, 36, 38], în ceea ce privește 
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impactul efortului fizic pe fondalul alimentației cu conținut proteic asupra organismului 

în diferite perioade de vârstă, nu se cunoaște practic nimic. De aceea, scopul acestui 

studiu a fost studierea modificării conținutului sumar al grupelor funcționale de 

aminoacizi liberi în sângele şobolanilor maturi și senili alimentați cu raţie proteică în 

asociere cu efort fizic.  

Materiale și metode 

Cercetările au fost efectuate pe 10 şobolani albi, masculi-maturi (5-7 luni) și 10 

șobolani masculi-senili (24-30 luni) aflaţi în condiţii de vivariu. Şobolanii au fost 

adaptaţi la condiţiile de întreţinere timp de 14 zile. Experimentele au fost efectuate în 

conformitate cu Directiva 86/609/CEE din 24 noiembrie 1986, privind protecția 

animalelor utilizate în scopuri științifice. Animalele de laborator au fost repartizate în 

câte 4 loturi experimentale: lotul I – șobolani maturi alimentați cu rație proteică (25% - 

proteine, 55% - glucide, 20% - lipide) fără efort fizic; lotul II – șobolani maturi alimentați 

cu rație proteică (25% - proteine, 55% - glucide, 20% - lipide) supuși efortului fizic; lotul 

III – șobolani senili alimentați cu rație proteică (25% - proteine, 55% - glucide, 20% - 

lipide) fără efort fizic; lotul IV – șobolani senili alimentați cu rație proteică (25% - 

proteine, 55% - glucide, 20% - lipide) supuși efortului fizic. Animalele au fost supuse 

efortului fizic dinamic maximal – înot zilnic pe parcursul a 31 de zile. Temperatura apei 

– +27°C. Durata experimentului – 31 de zile. La finele experimentului a fost determinat 

conţinutul aminoacizilor în ser şi eritrocite prin metoda cromatografiei lichide cu schimb 

de ioni [1, 7]. Analiza conținutului total al aminoacizilor liberi (AAL) a fost efectuată pe 

grupe  funcționale, în funcție de rolul fiziologic al aminoacizilor: neesențiali, esențiali, 

imunoactivi, glicogeni, cetogeni, proteinogeni, tioaminoacizi. Analiza statistică a 

rezultatelor obţinute s-a realizat cu utilizarea t-criteriului Student. 

 

Rezultate și discuții 

Rezultatele cercetărilor efectuate pe șobolanii de vârstă matură și senilă alimentaţi 

cu raţie proteică în asociere cu efort fizic forţat, cărora li s-a determinat conținutul sumar 

al grupelor funcționale de aminoacizi liberi (AAL) în ser sunt prezentate în tabelul 1.  

 
Tabelul 1. Conţinutul sumar al aminoacizilor liberi în serul (µmol/100 ml) şobolanilor 

maturi și senili supuşi efortului fizic forţat alimentați cu rație proteică. 

Grupa 

funcțională a 

AAL 

Șobolani maturi Șobolani senili 

Lotul I (fără 

efort) (n=5) 

Lotul II (cu efort)  

(n=5) 

Lotul III (fără 

efort) (n=5) 

Lotul IV (cu efort) 

 (n=5) 

Neesenţiali  154,76±9,78 169,46±27,97 169,65±12,82 161,69±23,36 

Esenţiali  115,75±4,90  137,57±5,86* 188,05±6,59 97,80±12,98*** 

Imunoactivi  128,59±5,65 136,73±15,26 185,46±8,20 112,66±11,74*** 

Glicogeni  127,03±6,62 149,95±5,03* 133,63±7,28 99,22±9,45* 

Cetogeni  65,94±3,18 88,68±5,06** 64,42±0,61 53,06±3,42* 

Proteinogeni  262,53±10,41 307,03±13,44* 377,24±17,93 238,92±32,15** 

Tioaminoacizii 22,80±1,56 43,46±7,43* 52,99±1,52 35,44±4,47** 

Notă: (*p˂0,05 – statistic semnificativ, **p˂0,01 – statistic distinct semnificativ, ***p˂0,05 – 

statistic foarte semnificativ) – diferențe semnificative dintre loturile șobolanilor fără efort fizic și 

celor supuși efortului fizic. 
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Astfel, în serul sanguin la animalele mature din lotul II, comparativ cu lotul I, 

efortul fizic dinamic până la epuizare timp de 31 de zile, a condus la o tendință de sporire 

a grupelor funcționale ale aminoacizilor neesențiali (cu 9,5%) și imunoactivi (cu 6,3%) 

și o creștere semnificativă a celor esențiali, glicogeni, cetogeni, proteinogeni și a 

tioaminoacizilor (respectiv cu 18,8; 18,0; 34,5; 17,0; 90,6%). Această ascendență, 

probabil, reflectă intensitatea catabolismului proteinelor la șobolanii din acest lot. În 

cazul efortului fizic intens are loc sporirea catabolismului total al proteinelor [8, 30], în 

principal din cauza degradării proteinelor intramusculare. Există o restricție a sintezei 

proteinelor din cauza lipsei ATP. Astfel, creșterea concentrațiilor plasmatice ale 

conținutului aminoacizilor liberi poate fi înțeleasă, dacă luăm în considerare că acest 

lucru se datorează în mare măsură limitării vitezei de formare a ATP, care asigură sinteza 

proteică [2, 13]. 

Creșterea semnificativă a fondului de aminoacizi liberi plasmatici este explicată de 

mulți autori [14, 24] prin intensificarea proceselor catabolice în țesuturi și este un 

răspuns adaptiv în diferite condiții patologice orientat asupra menținerii homeostaziei. 

În opinia lor, creșterea pool-ului de aminoacizi liberi plasmatici, ca urmare a activării 

descompunerii proteinelor, contribuie la sinteza direcționată a mai multor structuri 

celulare și a altor necesități ale organismului. În același timp, un conținut ridicat de 

aminoacizi în sânge poate indica predominarea proceselor catabolice față de cele 

anabolice, în timp ce scăderea concentrației lor poate indica o creștere a proteosintezei. 

Dezvoltarea modificărilor patologice, a fenomenelor distructive în multe cazuri se 

caracterizează printr-un dezechilibru al conținutului cantitativ al aminoacizilor din 

organism și reflectă dereglări profunde ale metabolismului intermediar [11, 12]. 

Analiza concentrației în serul sanguin aminoacizilor liberi, pe grupe funcționale, de 

la animalele senile din lotul IV, comparativ cu lotul III, care depinde în mare măsură de 

posibilitățile de absorbție ale enterocitelor intestinului subțire și parțial ale intestinului 

gros, precum și de proteoliza interstițială, demonstrează o tendință de scădere a grupelor 

funcționale ale aminoacizilor neesențiali (cu 4,7%), și o diminuare semnificativă a celor 

imunoactivi, esențiali, glicogeni, cetogeni, proteinogeni și a tioaminoacizilor (respectiv 

cu 48,0; 39,2; 25,7; 17,6; 36,7; 33,1%). Această scădere, posibil, este consecința 

dereglărilor proceselor de absorbție ale aminoacizilor din hrană, la animalele senile, 

precum și schimbările din partea microbiomului intestinului subțire și a celui gros, care 

sintetizează activ aminoacizii esențiali [26]. 

Analiza comparativă a modificării conținutului AAL, în serul șobolanilor maturi și 

senili alimentați cu rație proteică și supuși efortului fizic provoacă modificări 

descendente veridice ale conținutului acestora pe grupe funcționale la șobolanii senili. 

Scăderea conținutului sumar al tioaminacizilor poate indica despre inhibarea activității 

sistemului antioxidant, scăderea sintezelor reductive, metabolismului intermediar și 

activității biologice a multor enzime, hormoni, proteine și peptide [10]. Grupele SH– 

sunt reglatorul principal al metabolismului intracelular [34, 35]. Ele joacă un rol 

important în formarea structurii native a proteinei și determină proprietățile catalitice ale 

enzimelor, legate de procesul de divizare și diferențiere a celulelor. Cu prezența grupelor 

–SH este legată realizarea unor procese ca respirația și fosforilarea oxidativă, precum și 

reglarea permeabilității membranelor [17, 20]. Ele de asemenea participă la sinteza 

glutationului (principalul tampon-redox al celulei), creatininei și altor substanțe biologic 

active [15, 21]. 
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Aminoacizii imunoactivi (și anume acidul aspartic, asparagina, valina, acidul 

glutamic, cisteina, serina, treonina, alanina, triptofanul) au capacitatea de a stimula 

răspunsul imun timusdependent [3, 4], accelerează maturarea T-limfocitelor, formează 

proteinele imunoactive, de asemenea sunt capabili de a intensifica producerea 

anticorpilor specifici. Aminoacizii imunoactivi îndeplinesc în organism funcție 

reglatoare imună independentă, deoarece la același nivel cu peptidele constituie o verigă 

independentă a homeostaziei [6, 16]. Scăderea concentrației de aminoacizi imunoactivi 

în serul șobolanilor senili atestă despre diminuarea statutului sistemului imunitar [9]. 

Scăderea concentrației aminoacizilor glicogeni și cetogeni poate fi cauza 

intensificării proceselor de formare a corpurilor cetonice și activarea gluconeogenezei. 

Aminoacizii glicogeni sunt utilizați în calitate de substrat pentru gluconeogeneză în 

condițiile deficitului energetic [5, 10]. Efortul fizic intens duce la scăderea proteolizei, 

dereglării raportului dintre procesele anabolice și catabolice și sporirii catabolismului 

proteinelor și altor legături ce conțin azot. Iată de ce organismul șobolanilor senili supuși 

efortului fizic a dezvoltat un fel de mecanism de protecție pentru a se proteja de stresul 

prelungit, rezultat din dereglarea raportului proceselor metabolice. Acest mecanism se 

reflectă la șobolanii senili supuși efortului fizic printr-un metabolism econom. Astfel, la 

acești șobolani se atestă un conținut scăzut al conținutului tuturor grupelor funcționale 

de aminoacizi în ser. Conform datelor din literatură chiar și peste 48 h după încetarea 

efortului fizic, viteza sintezei proteinelor nu se restabilește, iar viteza de degradare a 

acestora continuă să se mărească [32]. Niveluri scăzute ale aminoacizilor esențiali poate 

indica despre o digestie și absorbție neadecvată [23] la șobolanii senili. 

Așadar, alimentația șobolanilor senili cu conținut diferit al componentelor 

constituente ale rației supuși efortului fizic forțat, comparativ cu cei maturi, cauzează 

diminuarea în ser a concentrației totale a tuturor grupelor funcționale de AAL, ceea ce 

denotă despre dezechilibrul proceselor anabolice și catabolice cu predominarea 

proceselor de sinteză a proteinelor. 

Analiza comparativă a cromatogramelor aminoacizilor în eritrocitele șobolanilor 

maturi (lotul II) și senili (lotul IV) alimentați cu rație proteică, comparativ cu loturile 

animalelor fără efort fizic (loturile I și III), care sunt prezentate în tabelul 2, a identificat 

o scădere vădită a conținutului aminoacizilor liberi.  

  
Tabelul 2. Conţinutul sumar al aminoacizilor liberi, pe grupe funcționale în eritrocitele 

(µmol/100 mg) şobolanilor maturi și senili supuşi efortului fizic forţat alimentați cu rație 

proteică. 

Grupa 

funcțională a 

AAL 

Șobolani maturi Șobolani senili 

Lotul I (Fără 

efort) (n=5) 

Lotul II (Cu efort) 

(n=5) 

Lotul I (Fără 

efort) (n=5) 

Lotul II (Cu efort) 

(n=5) 

Neesenţiali  321,58±19,28 130,48±54,31* 295,45±20,04 181,05±11,45** 

Esenţiali  173,04±6,03 77,86±10,27*** 267,90±53,03 95,31±7,51* 

Imunoactivi  228,78±13,83 88,04±8,29*** 220,42±15,36 114,84±8,12*** 

Glicogeni  196,85±5,98 82,62±20,89*** 193,50±8,70 106,93±9,41*** 

Cetogeni  111,37±5,07 48,08±2,85*** 180,97±41,11 60,07±1,02* 

Proteinogeni  494,62±23,88 208,33±9,45*** 574,32±82,88 282,61±22,12** 

Tioaminoacizii 33,76±3,81 22,56±2,20* 44,24±4,08 38,38±3,55 

Notă: (*p˂0,05 – statistic semnificativ, **p˂0,01 – statistic distinct semnificativ, ***p˂0,05 – 

statistic foarte semnificativ) – diferențe semnificative dintre loturile șobolanilor fără efort fizic și 

celor supuși efortului fizic. 
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Reducerea conținutului sumar al AAL din principalele grupe funcționale în 

eritrocitele șobolanilor maturi, denotă despre scăderea semnificativă la aceștia a fondului 

de rezervă al aminoacizilor [38]. Eritrocitele îndeplinesc funcția de depou și reglatori ai 

conținutului AAL plasmatici [7, 25]. Gradul de epuizare al fondului grupelor funcționale 

de AAL variază: neesențiali – au scăzut cu 59,4%; esențiali – cu 55,0%; imunoactivi – 

cu 61,5%; glicogeni – cu 58%; cetogeni – cu 56,2; proteinogeni – cu 57,9; tioaminoacizii 

– cu 33,2%. Efortul fizic intens la șobolanii senili determină o tendință de diminuare a 

conținutului sumar al tioaminoacizilor în eritrocite cu 13,2%, și o scădere semnificativă 

a celorlalte grupe funcționale de AAL (neesențiali – cu 38,7%; esențiali – cu 64,4%; 

imunoactivi – cu 48%; glicogeni – cu 44,7%; cetogeni – cu 66,8%; proteinogeni – cu 

50,8%) comparativ cu conținutul acestora în ser la animalele fără efort fizic. Fondul 

scăzut al AAL la animalele supuse efortului fizic dinamic pe fondalul alimentației 

proteice, probabil, este condiționat de predominarea mecanismelor energetice 

determinate de efortul fizic [31, 32, 33, 39, 42]. Țesutul muscular primește aminoacizii 

datorită trecerii lor din plasmă, iar pe măsura scăderii concentrației lor în plasmă, 

deficitul acestora este compensat din contul reabsorbției unei părți de aminoacizi din 

eritrocite, iată prin ce se și explică scăderea conținutului acestora în eritrocite. 

Concluzii 

1. Impactul rației proteice în asociere cu efort fizic la șobolanii de vârstă matură și 

senilă, se manifestă direct asupra conținutului aminoacizilor liberi, în funcție de grupa 

funcțională, în ser și eritrocite: dacă în eritrocite, indiferent de vârsta animalului, are loc 

diminuarea conținutului lor, atunci în ser schimbările corespunzătoare depind 

preponderent de vârstă. 

2. Rația alimentară proteică pe fondalul efortului fizic în serul șobolanilor maturi, 

comparativ cu șobolanii fără efort fizic, a determinat sporirea conținutului aminoacizilor 

liberi din grupele funcționale, cel mai mult a sporit concentrația tioaminoacizilor (cu 

90,6%).  

3. La animalele senile rația proteică în asociere cu efortul fizic provoacă diminuarea 

conținutului aminoacizilor liberi din toate grupele funcționale (în ser și eritrocite). 

Această scădere, posibil, este consecința dereglărilor proceselor de absorbție ale 

aminoacizilor din hrană, la animalele senile, precum și schimbările din partea 

microbiomului intestinului subțire și a celui gros, care sintetizează activ aminoacizii 

esențiali. 
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