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Rezumat
Au fost elucidate particularităţile spectrului aminoacizilor liberi şi ale produselor finale 
ale metabolismului azotat în saliva umană în dependenţă de sex. Concentraţia sumară 
de aminoacizi liberi la persoanele tinere de gen masculin este semnificativ mai înaltă 
comparativ cu cele de gen feminin. Cu toate acestea, raportul unor grupuri de aminoacizi 
nu depinde de diferenţa de gen. A fost constatat, că conţinutul total al aminoacizilor liberi 
în salivă este mai mic decât în serul sanguin. Dintre grupele funcţionale ale aminoacizilor 
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liberi, tioaminoacizii au un conţinut aproape identic în ambele fluide biologice. Au fost 
depistate diferenţe în cota de distribuţie a produselor metabolismului azotului în ser şi 
salivă. 
Cuvinte cheie: salivă mixtă, ser sanguin, aminoacizi liberi, metabolism azotat, grupă 
funcţională.
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Introducere
Pentru menţinerea statutului sanogen al organismului este oportun de a evidenţia 

markerii, care permit monitorizarea stării metabolice pe baza unei abordări 
individualizate de evaluare a rezultatelor clinice şi biochimice [41, 42]. Identificarea 
unor markeri biochimici relevanţi, în combinaţie cu elaborarea tehnologiilor analitice, 
creează posibilităţi de introducere în clinică a unor metode noi de estimare a stării de 
sănătate. Recent, atenţia cercetătorilor asupra studiului capacităţilor salivei umane a 
crescut semnificativ, datorită proprietăţilor unice ale acestui secret şi a utilizării lui 
în scopuri diagnostice [33]. Fluidul oral este singurul fluid biologic pentru care este 
posibilă o colectare neinvazivă, multiplă şi aproape nelimitată cantitativ în condiţii 
biologice. În cavitatea bucală se află canalele de eliminare a trei perechi de glande 
salivare mari: parotide, submandibulare şi sublinguale. În afară de aceasta, numeroase 
glande mici sunt prezente în membrana mucoasa a gurii, care sunt numite după 
localizare: labiale, jugale, palatine si linguale. Saliva mixtă reprezintă rezultatul 
activităţii tuturor glandelor salivare: glanda submandibulară secretă – aproximativ 
69%, glanda parotidă – 26%, iar glanda sublinguală – 5% din toată saliva [33, 34].  
Dinamica ratei de secreţie a salivei constituie în stare de veghe, în afara mesei, aproximativ 
0,5 ml/min; în timpul somnului – mai puţin de 0,05 ml/min, iar în timpul mesei – 
până la 2,3 ml/min [22]. Saliva mixtă are mai multe funcţii: digestivă, mineralizantă, 
protectoare, antibacteriană, imună, hormonală etc., fapt condiţionat de compoziţia 
biochimică complexă, datorită implicării diverselor proteine, lipide (colesterolul şi 
eterii săi, acizii graşi liberi, glicerofosfolipidele etc.), compuşi steroizi (cortizolul, 
estrogenii, progesteronul, testosteronul etc.), glucidelor (componentele oligozaharidice 
ale mucinei, glicozaminoglicanilor liberi, mono- şi dizaharidele), ionilor (Na+, K +, 
Ca2 +, Li +, Mg2 +, I-, Cl-, F- etc.), substanţelor neproteice ce conţin azot (ureea, acidul 
uric, creatina, amoniacul, aminoacizii liberi), vitaminelor (C, B1, B2, B6, H, PP etc.), 
nucleotidelor ciclice şi a altor compuşi. Saliva conţine, de asemenea, o cantitate relativ 
mică de leucocite, bacterii şi părţi de celule exfoliate ale ţesutului epitelial. 

Zilnic o persoană elimină 0,5-2 litri de salivă. Peste 90% din masa totală a salivei o 
constituie apa [3]. Cu referire la capacitatea exprimată a glandelor salivare de a absorbi 
din sânge nu numai electroliţii, hormonii, enzimele, ci şi compuşii organici, inclusiv 
produsele metabolismului azotului, determinarea lor în salivă reprezintă semnificaţie 
teoretică şi aplicativă pentru dezvoltarea sialodiagnosticului neinvaziv [7, 10, 18, 19, 
28, 29, 34, 38, 39]. Studiul salivei are destul de multe avantaje faţă de alte metode ale 
diagnosticului de laborator, ceea ce în primul rând se datorează simplităţii şi caracterului 
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atraumatic al colectării mostrelor, fapt reflectat în publicaţiile ultimilor ani [12, 35]. 
Biomarkerii salivei sunt deja utilizaţi pe scară largă în diagnosticarea sportivilor şi în 
scopuri aplicative, ştiinţifice: monitorizarea sarcinilor fiziologice, evaluarea recuperării 
fizice etc. [30]. S-a constatat că saliva reflectă starea metabolismului organismului  
[14, 35, 36]. Astfel, determinarea concentraţiei de bromură de sodiu în 
salivă este o metodă sigură şi neinvazivă pentru evaluarea gradului de  
deshidratare a organismului [5].

Determinarea nitriţilor în salivă este recomandată pentru utilizare în laboratoarele 
clinice în scopul controlului efectelor terapeutice şi igienice asupra microflorei esofagului 
şi a stomacului [31]. S-a demonstrat valoarea informativă a parametrilor lichidului 
oral în evaluarea răspunsului imun al organismului [37]. Cel mai promiţător indicator 
pentru evaluarea intensităţii stresului oxidativ reprezintă activitatea antioxidantă 
a fluidelor biologice, inclusiv şi cea a salivei. Au fost determinate particularităţile 
cronofiziologice ale dinamicii activităţii antioxidante a salivei în normă, s-a demonstrat 
stabilitatea acestui parametru în dependenţă de vârstă şi sex [11]. Au fost studiate 
legităţile modificărilor conţinutului unor hormoni şi enzime din componenţa salivei  
[13, 28, 32]. Astfel, cortizolul liber ca substanţă lipofilă pătrunde uşor prin membranele 
celulare în saliva ductului, în care se determină în concentraţii de 2 ordine mai mici 
decât în plasma sanguină. Mai mult, concentraţia cortizolului în salivă nu depinde de 
viteza curentului ei [32].

Astfel, prezenţa corelaţiei semnificative între tulburările unor sisteme fiziologice 
şi activitatea funcţională a glandelor salivare a dat temei cercetătorilor de a numi 
aceste glande „oglindă a maladiilor” [18]. S-a depistat [32], că catecolaminele sau 
stimularea simpatică măreşte curentul de fluid extracelular, ceea ce duce la creşterea 
raportului salivă-plasmă al concentraţiei substanţelor care intră în componenţa 
salivei. Unii autori citează date cu privire la modificările cantitative şi calitative ale 
proteinelor din saliva secretată de către om, în funcţie de starea fiziologică şi statutul  
funcţional al organismului.

O parte din cercetători conchid despre rolul decisiv al factorilor psiho-emoţionali 
în formarea compoziţiei biochimice a salivei [9, 18]. Astfel, Григорьев И. В. şi 
colaboratorii [18-21] au dezvăluit particularităţile spectrului de proteine al salivei 
mixte pe fondalul diferitor condiţii psiho-emoţionale, în special în cazul depresiei. 
S-a constatat că spectrul conţinutului proteic al salivei mixte practic nu se modifică 
în cazul, când saliva este colectată într-o stare psiho-emoţională calmă, relativ neutră 
pentru persoana dată. În stare psiho-emoţională pozitivă, care însoţeşte creativitatea s-a 
stabilit un nivel înalt de proteine în saliva mixtă. 

Date similare au fost observate şi în cazul unor emoţii naturale pozitive caracteristice 
pentru aşa-numita stare optimistă de spirit. Este dovedit faptul, că diferite forme de 
depresie provoacă o scădere semnificativă a cantităţii de proteină în saliva mixtă.  
De asemenea au fost evidenţiate perspectivele utilizării datelor privind conţinutul 
proteic al salivei în evaluarea complexă a stării psiho-emoţionale, pronosticul gradului 
de rezistenţă faţă de factorii de mediu stresogeni [18-21]. Totodată, în literatura 
ştiinţifică de specialitate nu sunt date cu referire la metabolismul azotului în salivă, cu 
excepţia informaţiei privind modificarea conţinutului de uree din salivă în funcţie de 
diferite eforturi fizice [40], de hiperbarie [35] şi la pacienţii cu diabet zaharat [24]. 
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Există, de asemenea, unele date privind determinarea cantitativă a unor aminoacizi 
liberi în salivă prin metoda spectrofotometrică [35]. Pentru a folosi saliva în diagnosticare, 
în scopul identificării markerilor pentru controlul stării metabolice sanogene a 
organismului este necesar de elucidat raportul dintre concentraţiile substanţelor în 
sânge şi salivă. Multe componente organice se conţin în salivă în concentraţii mult 
mai mici decât în plasmă. Astfel, conform unor date [33, 34], concentraţia ureei în 
salivă este de aproximativ 7 ori mai mică decât în sânge. O atenţie deosebită se acordă 
studiului concentraţiei de hormoni în aceste fluide biologice, în special, a cortizolului, 
cortizonului, aldosteronului, estriolului, progesteronului, precum şi a tiroxinei, 
hormonilor pituitari, ai suprarenalelor şi gonadelor [28, 29, 35]. 

Astfel, hormonii sexuali în salivă s-au dovedit a fi în concentraţie mai mare 
(estradiolul) sau mai mică (progesteronul, prolactina, FSH, LH), comparativ  
cu serul sanguin [28]. 

Concentraţia de testosteron liber în salivă corelează cu concentraţia lui în sânge şi 
reprezuntă un marker adecvat al deficitului de androgeni la bărbaţi [17]. S-a demonstrat 
că conţinutul unor hormoni, în special al cortizolului, în salivă corespunde complet 
concentraţiei acestuia în sânge [2]. Mai mult ca atât, unii autori consideră că conţinutul 
de cortizol în salivă şi nu cel din plasma sanguină reprezentă indicatorul principal 
pentru diagnosticul maladiilor suprarenale [8, 35]. Pe de altă parte, este cunoscut şi 
demonstrat rolul utilizării în diagnosticul de laborator al concentraţiei aminoacizilor 
liberi în sânge [23, 25, 27]. 

În acelaşi timp, problema raportului dintre concentraţiile de aminoacizi liberi în 
plasma sanguină şi saliva mixtă nu este practic dezvăluită [36], ceea ce a determinat 
obiectivul studiului efectuat în lucrarea dată. Analiza detaliată a lui Legato M. J. [4] 
oferă informaţii despre particularităţile fiziologice în funcţie de gen ale sistemului 
nervos, cardiovascular, imun, precum şi a conţinutului salivei. Astfel, Коротько Г. Ф., 
Готовцева Л. П. [28] au evidenţiat diferenţe pronunţate în concentraţia hormonilor din 
salivă în funcţie de sex. 

Prin urmare, luând în considerare avantajele sialodiagnosticului, comparativ cu 
metodele de laborator uzuale de analiză a sângelui, precum şi datorită simplităţii, 
comodităţii şi caracterului atraumatic al colectării sale, a fost considerat oportun de a 
identifica particularităţile de sex ale conţinutului de aminoacizi liberi şi ale produselor 
metabolismului azotului în saliva mixtă în stare de repaus, ceea ce a constituit un alt 
obiectiv al studiului.

Materiale şi metode de cercetare
Pentru determinarea concentraţiei unor metaboliţi în lichidele biologice, precum 

hormonii şi aminoacizii, este necesar de a lua în considerare ritmurile circadiene  
[1, 2, 32]. Astfel s-a stabilit că conţinutul de aminoacizi liberi în plasma sanguină 
este minimal la 4 dimineaţa şi maximal după-amiază [1]. Acesta şi explică colectarea 
simultană a probelor de sânge şi salivă dimineaţa pe stomacul gol. Saliva mixtă a fost 
colectată într-un volum de 5 ml timp de 5-15 minute, pe stomacul gol, după prelucrarea 
minuţioasă a cavităţii bucale, mai întâi cu apă potabilă, apoi cu apă distilată, deoarece 
placa dentară conţine un număr mare de enzime [24, 29]. Saliva colectată a fost supusă 
deproteinizării cu 5 ml soluţie de acid sulfosalicilic de 6%, amestecată minuţios şi 
lăsată timp de o oră în frigider. Apoi, mostra a fost supusă centrifugării la 6000 r/min 
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timp de 15 minute. Supernatantul a fost spălat de 3 ori cu 100 ml apă distilată, evaporat, 
iar reziduul uscat s-a dizolvat în soluţia tampon iniţială (pH 2,2) şi 0,1 ml din cantitatea 
lui s-a introdus în coloana cromatografică. 

Desalinizarea probelor de salivă nu a fost efectuată, deoarece sărurile aplicate pe 
coloană împreună cu soluţia tampon iniţială, trec uşor prin răşina schimbătoare de ioni, 
iar aminoacizii rămân în stratul superior al ionitului şi apoi sunt spălaţi cu ajutorul 
soluţiilor tampon de lucru [14, 26]. 

Analiza salivei colectate s-a efectuat cu ajutorul analizatorului de aminoacizi AAA-
339M prin cromatografie cu schimb de ioni, care permite detectarea simultană a până la 
150 de aminoacizi. Rezultatele obţinute au fost supuse unei analize statistice, folosind 
criteriul Student. 

S-a determinat conţinutul comparativ al aminoacizilor liberi (AAL) în saliva mixtă 
şi în serul sanguin la 12 tineri sănătoşi cu vârsta de 18-20 ani. De asemenea au fost 
elucidate particularităţile de sex ale spectrului aminoacizilor liberi în salivă la 6 băieţi 
şi 6 fete cu vârsta de 18-20 ani. În conformitate cu normele general acceptate [44], 
subiecţii au fost informaţi cu privire la natura generală a manipulărilor ulterioare şi 
le-a fost garantată siguranţa completă a acestora. La momentul studiului, subiecţii erau 
practic sănătoşi şi nu aveau tulburări psihosomatice.

Rezultate şi discuţii
În prima parte a studiului, a fost comparat conţinutul de AAL în saliva şi sângele 

tinerilor. Rezultatele sunt prezentate în tabelul 1. S-a constatat că conţinutul total de 
AAL în salivă este în medie de 7,06 ori mai mic decât în serul sanguin. 

Tabelul 1. Conţinutul comparativ al aminoacizilor liberi din serul sanguin şi salivă 
(mcM/100ml).

Aminoacizi Ser sangvin Salivă
Ac.cisteinic 0,93±0,31 ٭2,72±0,41
Taurina 12,79±7,82 3,94±0,71
Ac.aspartic 5,92±1,45 ٭2,55±0,56
Treonina 11,54±6,51 ٭0,73±0,14
Serina 9,76±1,33 ٭2,07±0,43
Asparagina 12,23±4,28 ٭3,60±0,58
Ac.glutamic 20,12±5,21 ٭2,21±0,40
Glutamina 42,57±7,52 ٭2,21±0,46
Ac.α-aminoadipinic 0,54±0,44 0,00
Prolina 22,58±7,54 ٭2,92±0,58
Glicina 21,56±7,61 ٭2,90±0,52
Alanina 25,38±10,32 ٭1,53±0,34
Citrulina 1,77±0,65 0,00
Ac.α-aminobutiric 1,25±0,38 0,00
Valina 15,52±7,49 ٭2,17±0,37
Cisteina 2,55±1,03 2,23±0,42
Homocisteina 0,73±0,48 0,00
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Tabelul 1 (Continuare). 
Metionina 2,27±0,74 ٭0,45±0,09
Izoleucina 8,53±3,59 ٭0,68±0,14
Leucina 12,61±7,64 ٭٭0,73±0,14
Tirozina 8,48±2,51 ٭1,73±0,38
Fenilalanina 8,12±2,26 ٭1,50±0,31
Ac.γ-aminobutiric 0,28±0,12 ٭0,08±0,01
Etanolamina 1,54±0,48 1,58±0,28
Triptofan 3,25±2,21 0,77±0,15
Ornitina 8,12±3,09 ٭1,29±0,22
Lizina 22,31±8,28 ٭0,96±0,15
Histidina 17,59±7,61 ٭0,96±0,20
Arginina 7,43±4,47 ٭1,13±0,22
Σ aminoacizi liberi 308,27±113,51 ٭43,65±6,55
Ureea 375,14±105,24 434,00±78,12
Amoniac 18,68±12,73 44,91±8,98
Σ indicilori metabolismului azotat 702,09±351,35 522,56±94,06

Notă: – * diferenţa statistică a conţinutului aminoacizilor în salivă comparativ cu serul 
sanguin – р≤0,05

În pofida faptului, că conţinutul majorităţii AAL din salivă este veridic mai mic 
decât în serul sanguin, concentraţia unora (taurină, cistină, triptofan) în salivă este 
redusă neveridic (la p≤0,05). În acelaşi timp, concentraţia de etanolamină în salivă şi 
ser este practic similară. Unii metaboliţi ai AAL, care sunt prezenţi în serul sanguin, în 
salivă lipsesc (acidul α-aminoadipinic, acidul α-aminobutiric, citrulina, homocisteina).

 Datele prezentate în tabelul 2 relevă un conţinut mult mai mic al aminoacizilor 
proteinogeni în salivă, comparativ cu serul sanguin (de 8,2 ori), iar al celor 
esenţiali – de 10,8 ori. Acesta, posibil, este legat de implicarea lor în procesele  
plastice ale organismului. 

Tabelul 2. Conţinutul sumar al diferitor grupe funcţionale de AAL în serul sanguin şi 
salivă (mkmol/100ml.

Grupe funcţionale ale AAL Ser sanguin Salivă Indicele raportului
Ser sanguin/salivă

Aminoacizi neesenţiali 171,15±48,68 ٭23,95±5,99 7,15
Aminoacizi esenţiali 109,17±50,81 ٭10,08±2,92 10,84
Aminoacizi imunoactivi 106,55±39,91 ٭17,93±5,02 5,94
Aminoacizi glicogeni 89,68±34,51 ٭11,96±3,71 7,50
Aminoacizi cetogeni 63,30±26,47 ٭6,36±1,59 9,95
Aminoacizi proteinogeni 280,32±99,44 ٭34,03±7,49 8,24
Tioaminoacizii 19,27±10,37 9,34±2,71 2,06

 Notă: – * diferenţa statistic veridică a conţinutului sumar al aminoacizilor în salivă 
comparativ cu serul sanguin – р≤0,05.
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Prezintă interes faptul, că concentraţia de tioaminoacizi în salivă este mai mică, 
comparativ cu serul sanguin, însă această diferenţă este neveridică, ceea ce poate 
fi explicat prin rolul universal al acestor aminoacizi în organism. Grupele SH au 
reactivitate sporită şi diversă, ceea ce determină rolul tioaminoacizilor în procesele 
biochimice: reacţiile enzimatice asociate metabolismului lipidelor şi carbohidraţilor, 
neutralizarea compuşilor organici străini, restabilirea peroxizilor şi realizarea funcţiilor 
coenzimatice. Ca parte componentă a centrelor active ale unui şir de enzime aceşti 
aminoacizi participă în realizarea funcţiilor catalitice, în legarea substraturilor, 
coenzimelor şi ionilor metalici. Scindarea legăturilor disulfidice conduce la o modificare 
a structurii native a proteinelor şi la pierderea activităţii lor biologice.

Dereglarea metabolismului tioaminoacizilor poate provoca consecinţe grave pentru 
organism (deteriorarea pereţilor arterelor, a neuronilor, structurii ADN-ului, dezvoltarea 
unei game largi de patologii, tulburarea dezvoltării intrauterine etc.). Anterior a fost 
demonstrat, că utilizarea tioaminoacizilor ca markeri nespecifici ai nivelului de sănătate 
este justificată [43]. Concentraţia produselor finale ale metabolismului azotului în 
salivă este mai mică decât în serul sanguin, totuşi aceasta nu este veridică (tabelul 1). 
Prezintă interes diferenţele în cota de distribuţie a produselor metabolismului azotului 
în ser şi salivă (figura 1). Astfel, ΣΑAL constituie în ser 43,9%, faţă de conţinutul 
total al produselor metabolismului azotului, ureea – 53,4%, amoniacul – 2,7%, iar în 
salivă ΣΑAL constituie doar 8,35%, ureea – 83,05%, iar amoniacul – 8,6%. În acest 
caz, conţinutul absolut al ureei în salivă este de 1,2 ori mai mare decât în ser, iar al 
amoniacului – de 2,4. Acesta poate fi condiţionat de faptul, că enzimele lizozomale ale 
leucocitelor şi lizozimul împreună cu alte glicozidaze şi proteinaze distrug membranele 
celulare ale microorganismelor cavităţii bucale, urmată de eliberarea ulterioară a 
amoniacului [16].

А – ser sanguin  B - salivă
 Fig. 1. Distribuirea produselor metabolismului azotului în serul sanguin (A) și 

salivă (B).
Este necesar de menţionat cercetările efectuate de către Гильмиярова Ф. Н. şi 

colaboratorii [15], care au relevat specificul metabolic în funcţie de parametrii biochimici 
ai lichidului cavităţii bucale, precum şi de grupa sanguină. Astfel, pentru grupa sanguină 
0 (I), este caracteristic cel mai înalt nivel de activitate al alaninaminotransferazei şi cel 
mai scăzut nivel de activitate al aspartataminotransferazei; pentru grupa A (II) se observă 
cel mai înalt nivel de proteină totală, proteină C reactivă, aspartataminotransferază.  
La persoanele cu grupa sanguină AB (IV) s-a depistat cel mai înalt nivel de uree în 
salivă [15]. Rezultatele obţinute de aceşti autori ar trebui luate în considerare atunci, 
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când se creează o gradare suplimentară a valorilor de referinţă nu numai pe sexe, ci şi 
luând în considerare apartenenţa la grupa sanguină corespunzătoare.

 În partea doua a studiului au fost analizate diferenţele conţinutului de AAL în 
salivă în dependenţă de sex. Datele obţinute sunt prezentate în tabelul 3.

Tabelul 3. Conţinutul aminoacizilor liberi în saliva mixtă umană în dependenţă de sex 
(mg/100ml).

Aminoacizi Fete Băieţi
Ac.cisteinic 0,38 ± 0,13 0,80 ± 0,27
Taurina 0,53 ± 0,15 0,82 ± 0,41
Ac.aspartic 0,30 ± 0,09 0,51 ± 0,04
Treonina 0,08 ± 0,02 0,21 ± 0,05
Serina 0,26 ± 0,09 0,69 ± 0,16
Asparagina 0,22 ± 0,03 0,27 ± 0,01
Ac.glutamic 0,46 ± 0,12 0,55 ± 0,08
Glutamina 0,37 ± 0,09 0,48 ± 0,08
Prolina 0,62 ± 0,21 1,35 ± 0,16
Glicina 0,96 ± 0,35 1,06 ± 0,04
Alanina 0,50 ± 0,16 0,56 ± 0,12
Valina 0,63 ± 0,34 0,84 ± 0,27
Cisteina 0,39 ± 0,16 0,48 ± 0,01
Metionina 0,10 ± 0,03 0,38 ± 0,15
Izoleucina 0,08 ± 0,03 0,23 ± 0,13
Leucina 0,09 ± 0,04 0,45 ± 0,43
Tirozina 0,41 ± 0,16 0,52 ± 0,08
Fenilalanina 0,40 ± 0,09 0,47 ± 0,12
Ac.γ-aminobutiric 0,02 ± 0,01 0,03 ± 0,001
Etanolamina 0,13 ± 0,05 0,21 ± 0,02
Triptofan 0,26 ± 0,08 0,51 ± 0,23
Ornitina 0,44 ± 0,18 1,06 ± 0,92
Lizina 0,77 ± 0,29 0,76 ± 0,40
Histidina 0,38 ± 0,11 0,60 ± 0,23
Arginina 0,19 ± 0,04 0,27 ± 0,12
Ureea 5,48 ± 1,63 6,33 ± 3,46
Amoniac 6,88 ± 1,28 8,81 ± 4,76

Analiza rezultatelor obţinute, prezentate în tabelul 3, ne permite să conchidem 
că ureea şi amoniacul reprezintă cea mai semnificativă fracţiune din produsele 
metabolismului azotului din salivă: 60% la fete şi 52% la băieţi. În acelaşi timp, nu au 
fost depistate diferenţe semnificative în raportul dintre concentraţiile amoniacului şi 
ureei între grupuri (la tineri – 1,39 ± 0,18 şi în cazul fetelor – 1,26 ± 0,13), ceea ce indică 
la independenţa acestui indicator de sexul persoanelor testate. Printre AAL detectaţi în 
saliva mixtă, cea mai mare concentraţie a fost observată la aminoacizii: taurina, acidul 
aspartic şi glutamic, prolina, glicina, alanina, valina, ornitina, lizina, histidina, precum 
şi metionina, izoleucina şi leucina, atât în saliva băieţilor, cât şi a fetelor. 

În rezultatul analizei comparative a conţinutului AAL în salivă în dependenţă de sex 
s-a stabilit, că la băieţi, comparativ cu fetele nivelurile concentraţiilor unor aminoacizi 
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sunt semnificativ mai mari – al cisteinei (de 2,1 ori), acidului aspartic (de 1,7 ori), 
treoninei şi serinei (de 2,6 şi 2,7 ori, respectiv), prolinei (de 2,2 ori), triptofanului  
(de 2,0 ori). La băieţi s-a stabilit un conţinut mult mai mare de metionină (de 3,8 ori), 
izoleucină (de 2,9 ori) şi leucina (de 5,0 ori). Cu toate acestea, concentraţia anumitor  
aminoacizi – glicină, alanină şi lizină – la băieţi şi fete diferă uşor (în medie  
de 1,1 ori). Raportul dintre suma concentraţiilor de aminoacizi cu catenă ramificată şi 
suma concentraţiilor de aminoacizi aromatici la băieţi nu diferă semnificativ, constituind 
0,97 ± 0,11, iar la fete – 0,87 ± 0,13. În continuare, au fost determinate concentraţiile 
totale ale grupelor funcţionale ale AAL (figura 2). Nivelul concentraţiilor totale ale 
grupurilor funcţionale de AAL la băieţi este semnificativ mai mare comparativ cu fetele  
(în medie de 2,2 ori). De asemenea, este mai mare cantitatea de aminoacizi 
esenţiali (de 2,5 ori), cetogeni (de 2,4 ori) şi a tioaminoacizilor (de 2,6 ori). Singura  
excepţie constituie suma produselor metabolismului azotului (ΣPMA), diferenţa căruia 
este semnificativă pentru băieţi şi fete, dar nu este veridică. 

Fig. 2. Nivelul comparativ al concentraţiilor totale ale grupurilor funcţionale de 
aminoacizi liberi în salivă în dependenţă de sex, mg/100ml.

Procentul de aminoacizi proteinogeni din suma tuturor AAL este destul de mare şi nu 
diferă semnificativ la băieţi – 79%, comparativ cu fetele – 84%. Proporţia aminoacizilor 
neesenţiali la fete este puţin mai mare decât la băieţi (64% faţă de 58%). Concentraţia 
aminoacizilor imunoactivi şi sulfuroşi diferă, de asemenea, nesemnificativ: a celor 
imunoactivi constituie 33% la băieţi şi 36% la fete, iar a tioaminoacizilor – 18% la 
băieţi şi 15% la fete.

Conform datelor literaturii, în plasma sanguină a tinerilor au fost depistate 
concentraţii semnificative de aminoacizi esenţiali, în special ale aminoacizilor cu 
catenă ramificată, [1, 3, 4, 6], care poate explica diferenţa conţinutului lor în salivă 
în dependenţă de sex. Un raport similar al concentraţiei acestor aminoacizi în salivă 
la băieţi şi fete a fost depistat şi în studiile noastre. Rezultatele obţinute au relevat, 
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că concentraţia totală de AAL în saliva mixtă a băieţilor este mult mai mare decât 
în cea a fetelor. Cu toate acestea, rapoartele anumitor grupuri de aminoacizi nu 
depind de diferenţele de gen. Această circumstanţă, fără îndoială, trebuie luată în 
considerare la interpretarea indiciilor biochimici în cazul diverselor stări fiziologice ale  
organismului uman. 

După cum reiese din literatură [18-21], starea psiho-emoţională poate afecta 
semnificativ conţinutul diferitor compuşi ai azotului, inclusiv al aminoacizilor liberi 
în salivă. Majoritatea proteinelor controlează anumite procese fiziologice în organism. 
Dacă presupunem că, similar glandelor salivare şi alte glande sunt puternic influenţate 
de starea psiho-emoţională, atunci efectele activităţii psihice asupra fundalului 
biochimic şi în consecinţă, asupra fiziologiei organismului pot fi destul de pronunţate.  
Astfel, analiza salivei prin intermediul mijloacelor biochimice permite de a studia 
activitatea psihică în diferite stări ale conştiinţei şi activităţii cognitive. Având în 
vedere că în prezent psihofiziologia şi neurofiziologia utilizează preponderent metode 
biofizice, care într-un anumit sens sunt dificile pentru persoanele testate, metodele 
biochimice pot contribui semnificativ la cercetările psihicului uman. 

Concluzii
Spectrul aminoacizilor liberi şi al produselor finale ale metabolismului azotat 1. 

în saliva umană prezintă particularităţi în dependenţă de sex. Concentraţia sumară 
de aminoacizi liberi la persoanele tinere de gen masculin este semnificativ mai înaltă 
comparativ cu cele de gen feminin. Cu toate acestea, raportul unor grupuri de aminoacizi 
nu depinde de diferenţa de gen. 

Conţinutul total al aminoacizilor liberi în salivă este mai mic decât în serul 2. 
sanguin. Dintre grupele funcţionale ale AAL, cel mai semnificativ este redusă grupa 
aminoacizilor esenţiali, iar tioaminoacizii au un conţinut aproape identic în ambele 
fluide biologice. 

Saliva ca fluid biologic capătă o importanţă tot mai mare în biologia experimentală 3. 
şi are mari perspective în diagnosticul clinic. Conţinutul aminoacizilor liberi în salivă 
poate servi drept unul dintre markerii biochimici în diagnosticarea stării psihicului.

Lucrarea a fost efectuată în cadrul proiectului de cercetări ştiinţifice fundamentale 
15.817.04.01F „Sănătatea psihică, exteriorizarea ei, teste şi tehnologie de estimare, dezvoltarea 
sistemului de clasificare a acesteia”

Bibliografie
1. Brand H., Jorning G., Chamuleau R. Effect of a protein-rich meal or urinary and 

salivary free amino acid concentrations in human subjects //Clin.Сhim.Аcta.- 1997.- v. 264.- 
No1, p. 37-47.

2. Higashi T. Salivary hormone measurement using LC/MS/MS: specific and 
patient-friendly tool for assessment of endocrine function //Biol. Pharm. Bull., 2012. 35,  
p. 1401-1408. 

3. Lac G. Saliva assays in clinical and research biology //Pathol. Biol. (Paris) 2001, 
49(8), p. 660-667.

4. Legato M.J. Gender-specific physiology: how real is it? How important is it?  
//Int.J.Fertil Womens Med..1997, 42(1), p.19-29.

5. Matias CN, Silva AM, Santos DA, Gobbo LA, Schoeller DA, Sardinha LB. Validity 
of extracellular water assessment with saliva samples using plasma as the reference biological 

Fiziologia şi Sanocreatologia Fiziologia şi Sanocreatologia



32

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(335) 2018 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(335) 2018Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(335) 2018 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(335) 2018

fluid //Biomed Chromatogr. – 2012, Nov. – V. 26. – No 11, p.1348-1352.
6. Pitkanen H., Oja S., Kemppainen K., Seppa J.M., Mero A.A. Serum amino acid 

concentration in aging men and women //Amino Acid.- 2003.- v. 24.- № 4, p. 413-421.
7. Vininig R.E., McGinley P.A. Hormones in saliva //Critical reviews in clinical laboratory 

sciences.- 1986.- v. 23.- № 2, p. 95.
8. Zolotukhin S. () Metabolic hormones in saliva: origins and functions. Oral Dis., 2013, 

19(3), p. 219-229. 
9. Артамонов И. Д., Лапковский В. В., Глазачев О. С., Дудник Е. Н., Леонова А.Б. 

Изменения белкового состава слюны человека при моделировании психоэмоционального 
напряжения //Физиология человека. - 2006. - т. 32. - № 6, с. 87-94.

10. Асиятилов А. Х., Асиятилов Г. А., Ордашев Х. А. Роль взаимосвязи слюнных 
и щитовидной желез в регуляции биологических процессов. Актуальные вопросы 
стоматологии. Часть IV. Сборник научных трудов конференции, посвященной 25-летию 
организации кафедры стоматологии ФПК и ППС, – Махачкала, ДГМА, 2010. – 344 с.

11. Бельская Л. В., Сарф Е. А., Косенок В. К., Массард Ж. Антиоксидантная активность 
смешанной слюны человека в норме//Экология человека. 2017, c. 36-41.

12. Вавилова Т. П., Островская И. Г., Медведев А. Е. Возможности и 
перспективы исследования гормонов в слюне. Биомедицинская химия, 2014, том 60,  
вып. 3, с. 295-307.

13. Гаврилюк Л. А., Шевченко Н. В., Спиней А. Ф., Вартичан А. И., Годорожа П. 
Д., Лысый Л.Т. Активность глутатионзависимых энзимов слюны больных парадонтитом  
 //Клиническая лабораторная диагностика. – 2008, № 7, с. 22-25.

14. Гараева С. Н., Редкозубова Г. В., Постолати Г. В. Аминокислоты в живом 
организме. - Кишинев: Изд-во АН М, 2009, 552 с.

15. Гильмиярова Ф. Н., Спиридонова Н. В., Мякишева Ю. В. и др. Ротовая жидкость: 
показатели метаболизма при различной групповой принадлежности крови. //Клиническая 
лабораторная диагностика. 2007, № 9, c. 60-61. 

16. Глазев А. А., Нефёдов Л. И.. Изменения в аминокислотном пуле плазмы 
крови у онкологических больных под воздействием противоопухолевого препарата  
nsc-631570: возможные подходы к диагностике рака. Биомедицинская химия, 2008  
том 54, вып. 3, с. 289-300.

17. Гончаров Н. П., Кация Г. В., Добрачева А. Д. и др. Свободный тестостерон в слюне 
как диагностический маркер андрогенного статуса мужчин. //Андрол. и генит. хирургия. 
2006, № 3, c. 32-38.

18. Григорьев И. В. Некоторые особенности белкового спектра слюны на фоне 
депрессивных расстройств человека (в поисках биологического маркера депрессии)  
//Клинич.лаор.диагностика, 2002, № 1, c. 15-18.

19. Григорьев И. В., Николаева Л. В., Артамонов И. Д. Белковый состав слюны 
человека на фоне различных психоэмоциональных состояний. //Биохимия. 2003. Т.68. 
№4, c. 501.

20. Григорьев И. В., Уланова Е. А., Артамонов И. Д. Белковый состав смешанной 
слюны человека: механизмы психофизиологической регуляции //Вестник РАМН. 2004.  
№ 7, c. 36-47.

21. Григорьев И. В., Артамонов И. Д., Лапкеовский В. В. и др. Изменения белкового 
состава слюны человека при моделировании психоэмоционального напряжения.  
//Физиология человека. 2006.Т. 32. № 65, c. 87-94.

22. Денисов А.Б. Слюна и слюнные железы. М. РАМН. 2006, 400 с.Зайко Ю. В.,  
Быць, Г. М. Бутенко, А. И. и др. Патологическая физиология: учебник. - К. : ВСИ 
‘’Медицина’’, 2015, 744 с. 

23. Киченко С. М., Оболенский Ю. А., Жигулина В. В., Лебедев В. К. Особенности 

Fiziologia şi Sanocreatologia Fiziologia şi Sanocreatologia



Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(335) 2018 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(335) 2018

33

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(335) 2018 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(335) 2018

состава смешанной слюны и десневой жидкости у больных сахарным диабетом 1-го и 
2-го типов. //Клиническая лабораторная диагностика. – 2008, № 9, с. 75.

24. Климович И. И., Дорошенко Е. М, Страпко В. П., Смирнов В. Ю. Аминокислоты 
в лечении билиарной патологии (обзор литературы). Журнал ГрГМУ 2008, № 1, с. 14-20.

25. Козаренко Т. Д., Зуев С. Н., Муляр Н. Ф. Ионообменная хроматография 
аминокислот (теоретические основы и практика). - Новосибирск. -1981, 160 с.

26. Козловский В. В., Лелевич А. Г., Виницкая М. Н., Курбат С. В. Аминокислоты и их 
производные в коррекции метаболических нарушений при наркологических заболеваниях. 
//Медицинские новости. – 2004, № 7, c. 27-33.

27. Коротько Г.Ф., Готовцева Л. П. Гормоны гипофиза, надпочечников и половых 
желез в составе слюны. //Физиология человека.- 2002.- т. 28.- № 3, c. 137-139.

28. Коротько Г. Ф., Кадиров Ш. К. Роль слюнных желез в обеспечении постоянства 
гидролитической активности крови. //Физиол. журн. им. И.М. Сеченова. - 1994.  
- т. 80.- № 8, с. 108.

29. Курашвили В. А. Биомаркеры для определения параметров слюны. //Вестник 
спортьивных инноваций. 2014, 47 (47), c. 23-25.

30. Курносов М.Н. Определение нитритов в слюне //Лабораторное дело. 1991,  
№3, c. 34-37.

31. Ларина И. М., Уитсон П., Смирнова Т. М., Ю-Минг Чен. Циркадные ритмы 
концентрации кортизола в слюне во время длительного космического полета. //Физиология 
человека. -2000.- т.26.- №4, с. 94-100.

32. Леонтьев В. К., Иванова Г. Г. Методы исследования ротовой жидкости и 
состояния твердых тканей зубов. Научно-практический журнал Институт Стоматологии, 
№4 (61), 2013, с. 86-88.

33. Лукашева Е. В., Рыскина Е. А.. Жидкости полости рта биохимия зубного налета 
и зубного камня. Материалы к лекциям. М.РУДН. 2011, 48 с.

34. Носков В. Б. Слюна в клинической лабораторной диагностике (Обзор литературы). 
//Клиническая лабораторная диагностика. -2008. №6, c. 14-17.

35. Петрович Ю.А. Гематосаливарный барьер. Обзор. //Российск. стоматол. ж., 2004, 
№ 4, c. 39-45.

36. Радомская В. М., Зубова И. А., Буракшаев С. А. и др. Информативность показателей 
ротовой жидкости в оценке иммунного ответа организма //Клинич. лабораторн. 
диагностика, 2010, №9, с. 11-12.

37. Рыбакова М. Г. Об эндокринной функции слюнных желез. //Архив патологии.- 
1978, № 2, с. 85.

38. Сукманский О. И. Биологические активные вещества слюнных желез. - Киев: 
Здоров’я, 1991, 112 с.

39. Турсунов З. Т., Рахимов К. Р., Курбанов Ш. К. Функциональное состояние 
организма при мышечной деятельности (обменные процессы и функции отдельных 
органов).- Ташкент: «Фан».- УзССР, 1980, 152 с.

40. Фурдуй Ф. И. Проблемы стресса и преждевременной биологической деградации 
человека. Санокреатология, их настоящее и будущее.//Современные проблем физиологии 
и санокреатологии. Кишинев. 2005, с. 16-36.

41. Фурдуй Ф. И., Чокинэ В. К., Фурдуй В. Ф. и др. Трактат о научных и практических 
основах санокреатологии. 2016. Том 1. Кишинэу. 2016, 228 с. 

42. Чокинэ В. К., Гараева С. Н., Невоя А. В., Гараева О. И., Бешетя Т. С., Георгиу 
З. Б. Серосодержащие аминокислоты в диагностике, целенаправленном поддержании и 
формировании здоровья //Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3 (315), 2011, p. 15-35.

43. Юдин Б. Г. Принципы биоэтики. //Биоэтика: принципы, правила, проблемы.  
М. Эдиториал УРСС. 1998, c. 5.

Fiziologia şi Sanocreatologia Fiziologia şi Sanocreatologia


