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Rezumat
Conținutul și compoziția aminoacizilor liberi cu proprietăți antioxidante pot fi indicatori 
ai capacității antioxidante a mierii. Corelația mai mare dintre activitatea antiradicalică 
cu conținutul aminoacizilor-antioxidanți, în special al prolinei a fost stabilită la mierea 
de salcâm și mierea de floarea-soarelui. Această dependență este mai mare față de 
cea relatată în raport cu conținutul de polifenoli și poate fi condiționată de faptul că 
aminoacizii cu proprietăți antioxidante interacționează sinergistic cu alte substanțe în 
captarea și neutralizarea radicalilor liberi, constituind astfel factorii determinatori ai 
activității antioxidante a produselor în care se conțin. Datele obținute privind conținutul 
aminoacizilor liberi cu proprietăți antioxidante și activitatea antiradicalică în probele de 
miere studiate pot sta la baza elaborării produselor sanogene cu conținut predeterminat 
și acțiune direcționată. 
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Introducere
Proprietățile sanogene ale mierii sunt determinate de compoziția chimică, care diferă 

de la un sortiment la altul și de la o recoltă la alta, și sunt condiționate preponderent 
de activitatea antioxidantă, ce depinde de conţinutul unor astfel de substanţe precum 
fenolii, flavonoidele, enzimele, acizii organici, aminoacizii, produsele reacţiei Maillard, 
acidul ascorbic, carotenoizii. Deși activitate antioxidantă mai pronunțată manifestă 
polifenolii și flavonoidele, totuși în unele studii au fost investigate capacitățile altor 
substanțe de a capta și neutraliza radicali liberi de oxigen. S-a stabilit că activitatea 
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de captare a radicalilor liberi a mierii, corelează cu conținutul unor aminoacizi liberi 
[22, 35]. Această corelație este mai mare în comparație cu cea caracteristică pentru 
polifenoli, ceea ce sugerează că conținutul aminoacizilor în miere poate fi un indicator 
al capacității acesteia de a inhiba radicalii liberi [22]. Studiile privind identificarea 
activității antioxidante a aminoacizilor au relevat că cel mai frecvent aminoacizii: 
triptofanul, tirozina, metionina, cisteina, histidina, fenilalanina și prolina determină 
proprietatea antiradicalică a peptidelor și proteinelor din produsele alimentare [31]. 
Unii autori au demonstrat ca activitatea antioxidantă a mierii este determinată, în 
special de conținutul prolinei [20, 27]. 

S-a constatat că și aminoacizii: lizina, arginina, acidul glutamic, acidul aspartic, 
serina și alanina, de asemenea posedă activitate antioxidantă specifică și determină 
potențial antiradicalic al proteinelor din care fac parte [30, 34]. Însă, unii aminoacizi 
deseori sunt mai activi în formă liberă, deoarece activitatea antiradicalică a aminoacizilor 
depinde de specificul radicalului lateral din structura lor și de disponibilitatea acestuia 
de a interacționa cu alte molecule, inclusiv cu radicalii liberi. Astfel, grupele tiol, 
tioeterice sau aminice suplimentare determină activitatea antioxidantă a aminoacizilor.  
Analiza proprietăților grupelor funcționale ale aminoacizilor cu proprietăți antioxidante 
a relevat că capacitatea acestora de a neutraliza radicalii de oxigen (sau de azot) se 
datorează, în special, activității de chelare a metalelor de tranziție pro-oxidante  
(Fe2+ și Cu2+), de reducere a ionului feric, contribuind astfel la stoparea oxidării 
macromoleculelor biologice [24, 31]. Proprietatea de captare sau neutralizare a 
radicalilor liberi atât a aminoacizilor liberi, cât și a celor din componența peptidelor 
sau proteinelor se explică prin mecanismele de donare a protonilor de H [15].  
În special aceasta se referă la hidrogenul din gruparea fenolică a tirozinei, indolică a 
triptofanului, tiol și tioeterică a cisteinei și metioninei [25]. 

Cel mai des rolul aminoacizilor în calitate pe antioxidanți este descris ca parte 
componentă a peptidelor și proteinelor din produsele alimentare procesate, în scopul 
îmbunătățirii proprietăților nutritive și curative ale lor. Mai puține studii au fost efectuate 
privind elucidarea contribuției aminoacizilor individuali în activitatea totală (generală) 
a produselor, în special, a celor naturale în vederea elaborării ulterioare a produselor 
sanogene cu conținut predeterminat și acțiune direcționată. 

Astfel, scopul studiului a constat în relevarea corelației conținutului unor aminoacizi 
liberi din diferite tipuri de miere cu activitatea antiradicalică a acestora.

Materiale și metode de cercetare
În studiu au fost investigate trei tipuri de miere – de salcâm, de tei și de  

floarea-soarelui, cel mai frecvent întâlnite pe teritoriul Republicii Moldova. Mostrele 
de miere au fost colectate din zona de Centru a țării. Soluțiile de miere (10%) au fost 
preparate imediat înainte de efectuarea analizelor.

Pentru determinarea activității antioxidante se utilizează diverse metode, atât 
enzimatice, cât și neenzimatice. Dintre metodele neenzimatice, cele mai des aplicate 
sunt cele indirecte precum DPPH•, ABTS+, FRAP și directe – metoda ORAC.  
Metoda DPPH este pe larg utilizată pentru alegerea preliminară a substanțelor capabile de 
a capta speciile active de oxigen și reflectă conținutul antioxidanților în probele analizate 
[6]. Metoda spectrofotometrică cu radical liber DPPH• (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) 
se bazează pe diminuarea absorbanţei radicalului în prezenţa antioxidanţilor. 
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Activitatea antiradicalică a fost exprimată ca procent de reducere a DPPH•  
(AA, %):
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unde: 
A0 – absorbanţa soluţiilor DPPH• în momentul de timp t = 0 s; 
A30 – absorbanţa soluţiilor DPPH• după 30 de minute.

Valoarea joasă A30 în extractul cercetat indică o activitate antioxidantă sporită.
Analiza aminoacizilor a fost efectuată la analizatorul de aminoacizi ААА-339М 

(Cehia) prin metoda cromatografiei cu schimb de ioni [21]. Prelucrarea statistică 
a rezultatelor a fost realizată în conformitate cu legile statisticii variabile şi teoria 
probabilităţilor [37].

Rezultate și discuții
Activitatea antioxidantă a mierii cel mai frecvent este determinată prin așa metode, 

ca analiza FRAP, DPPH, ABTS. Metoda de determinare a activităţii antiradicalice cu 
ajutorul radicalilor liberi DPPH•, folosită în studiul dat, permite de a detecta abilitatea 
compuşilor hidrosolubili ce acţionează drept captatori ai radicalilor liberi. Prin această 
metodă s-a determinat că potenţialul antioxidant al mierii este direct asociat cu conţinutul 
polifenolilor [2, 33]. Însă, capacitatea antioxidantă a mierii depinde și de alte substanțe, 
în particular de conținutul aminoacizilor, în cazul cărora s-a stabilit o corelație mai 
mare comparativ cu cea a polifenolilor [22]. De asemenea, în studii precedente a fost 
relevat că mierea de salcâm are o activitate antiradicalică mai mare, ce nu corelează cu 
conținutul polifenolilor în acest tip de miere [33]. 

În conformitate cu rezultatele obţinute, prezentate în tabelul de mai jos toate probele 
de miere luate în studiu manifestă activitate antiradicalică. 

Activitatea antiradicalică determinată cu ajutorul radicalilor liberi DPPH• în probele 
de miere studiate

Tipurile de miere Activitatea antiradicalică
Mierea de salcâm 10,77±1,10
Mierea de tei 10,34±0,89
Mierea de floarea-soarelui 8,6±0,80

Datele obținute au relevat că, deși activitatea antioxidantă a mierii de salcâm, mierii 
de tei şi mierii de floarea-soarelui recoltate în zona de Centru a Republicii Moldova, are 
valori mai mici comparativ cu datele obținute de alți cercetători [1, 23], totuşi se disting 
deosebiri între probele luate în studiu. Astfel, cea mai mare activitate antiradicalică o 
are mierea de salcâm şi mierea de tei respectiv – 10,77% şi 10,34% , spre deosebire de 
mierea de floarea-soarelui ce are o valoare de 8,6%. 

În vederea elucidării corelației activității antiradicalice a mierii cu profilul 
aminoacizilor liberi a fost analizat conținutul acelor aminoacizi, care conform datelor 
din literatura de specialitate, intervin cel mai mult în procesele de captare și neutralizare 
a radicalilor liberi și determină proprietatea antiradicalică a produselor în care se conțin, 
și anume: triptofanul, tirozina, metionina, cisteina, histidina, fenilalanina, lizina, 
arginina, acidul glutamic, acidul aspartic, serina, alanina și prolina. 
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Conform reglementărilor Uniunii Europene referitor la produsele alimentare [8, 9] 
privind parametrii compoziţiei şi calităţii pentru miere, aminoacizii nu se atribuie la 
aceștia, ceea ce este condiționat de faptul că nu sunt aprobate metode concrete care ar 
permite detectarea adecvată a aminoacizilor în miere. 

Se știe, că şi aminoacizii din miere sunt de provenienţă vegetală şi animală. 
Principala sursă vegetală de aminoacizi în miere este polenul şi, de regulă, profilul 
aminoacizilor din miere serveşte drept indicator pentru a caracteriza originea florală 
de unde a fost cules nectarul. Totuşi, o parte din aminoacizi sunt adăugaţi de către 
însăşi albine prin prelucrarea nectarului în miere şi care contribuie la o varietate largă 
a acestora în mierea uniflorală [4]. 

Majoritatea aminoacizilor în miere sunt în formă legată, iar aminoacizii liberi 
constituie o componentă minoră, dar importantă în miere [13].

În investigarea conţinutului aminoacizilor liberi în mierea de salcâm, mierea de tei 
şi mierea de floarea-soarelui, conform metodei cromatografiei în lichide cu schimb de 
ioni s-a stabilit o cantitate mai mare a acestora în mierea de floarea-soarelui şi anume 
1,47 g/kg. În mierea de salcâm acest indice a constituit 0,98 g /kg, iar în mierea de tei 
– 0,66 g/kg (Figura 1.). 

Figura 1. Conţinutul total al aminoacizilor liberi și al aminoacizilor cu proprietăți 
antioxidante relevante în probele de miere analizate (g/kg).

Dintre aminoacizii cu proprietăți antioxidante relevante în probele de miere 
analizate au fost identificați aminoacizii: acidul aspartic, serina, acidul glutamic, 
prolina, alanina, cisteina, metionina, tirozina, fenilalanina, lizina, histidina și arginina. 
Aminoacidul triptofan a fost detectat într-o cantitate extrem de mică, ce nu a permis 
analiza acestuia în corelație cu alți aminoacizi. Cel mai mare conținut sumar al 
aminoacizilor cu proprietăți antioxidante a fost înregistrat în mierea de floarea-soarelui, 
urmat de mierea de salcâm și mierea de tei (Fig. 1 și 2.). Însă, în mierea de salcâm a 
fost relatat un procent mai mare al aminoacizilor cu proprietăți antioxidante – 81,5%,  
raportat la conținutul total al aminoacizilor liberi, în comparație cu mierea de floarea-
soarelui – 80%  și mierea de tei – 72%.
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Analiza comparativă a activității antiradicalice a probelor de miere luate în studiu 
cu conținutul total al aminoacizilor cu proprietăți antioxidante a arătat o dependență 
mai mare dintre aceste valori la mierea de salcâm, care se deosebește printr-o activitate 
antiradicalică mai mare față de mierea de tei și mierea de floarea-soarelui (Fig. 2). 
Totodată, în mierea de salcâm conținutul polifenolilor este mai mic în comparație cu 
mierea de floarea-soarelui și cea de tei (Fig. 2), ceea ce indică că activitatea antiradicalică 
a acestui tip de miere este condiționată într-o măsură mai mare de paternul aminoacizilor 
cu proprietăți antioxidante. Pe de altă parte, mierea de floarea-soarelui are valori 
mai mici ale activității antiradicalice, însă conținutul aminoacizilor este mai mare.  
Aceasta denotă faptul că potențialul antioxidant al mierii se formează la acțiunea 
complexă a mai multor substanțe cu rol de captare și neutralizare a radicalilor liberi. 

Figura 2. Corelarea conţinutului aminoacizilor-antioxidanți (g/kg), conținutului 
polifenolilor (mgacid galic/g) cu activitatea antiradicalică (%) a probelor de miere studiate.

Astfel, datele obținute au relevat dependența mai mare dintre activitatea antiradicalică 
a mierii și conținutul aminoacizilor cu proprietăți antioxidante, comparativ cu conținutul 
total de polifenoli.

În scopul identificării contribuției fiecărui aminoacid în activitatea antiradicalică 
generală a probelor de miere studiate, a fost analizat conținutul în parte al fiecărui 
aminoacid cu rol antioxidant (Fig. 3, 4, 5). 

În mierea de salcâm dintre toți aminoacizii liberi predomină cantitativ (36%) 
aminoacidul prolina în comparaţie cu mierea de tei (16,4%) şi mierea de floarea 
soarelui (26,7%) (Fig. 3, 4, 5). Conţinutul mai mare al acestui aminoacid poate 
explica proprietatea antiradicalică înaltă a mierii de salcâm, stabilită în investigaţiile 
noastre, deoarece prolina este practic unicul aminoacid cu capacităţi pronunțate de 
captare și neutralizare a radicalilor liberi, şi care de rând cu alte substanţe contribuie 
la activitatea antioxidantă a mierii de albine. Corelația dintre activitatea antiradicalică 
a mierii de salcâm cu conținutul de prolină este mai mare comparativ cu conținutul de 
polifenoli [33], iar rezultate, care au stabilit această dependență au fost obținute și în  
alte cercetări [20].
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Figura 3. Conţinutul aminoacizilor cu proprietăți antioxidante în mierea de  
salcâm (g/kg).

Figura 4. Conţinutul aminoacizilor cu proprietăți antioxidante în mierea  
de tei (g/kg).

Pe de altă parte s-a demonstrat că activitatea antiradicalică mai mare a mierii de 
salcâm este condiționată nu numai de conţinutul înalt de prolină, dar și de acid ascorbic 
[17]. Prolina din miere în mare parte este secretată de către Apis mellifera în procesul de 
transformare a nectarului în miere [3], iar conținutul său variază în diferite tipuri de miere 
și corelează cu cantitatea aminoacizilor sumari prezenți în miere. De asemenea, prolina 
servește ca indicator al calității, iar în unele cazuri a maturității mierii [4]. Mecanismele 
prin care prolina acționează ca antioxidant vizează activitatea acestui aminoacid ca 
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chaperon-protector al enzimelor redox, proprietatea de chelare a metalelor și de captare 
a speciilor reactive de oxigen, în special a radicalilor singlet de oxigen (1O2) [28].  
Inelul ciclic al prolinei, pirolidina, are un potențial de ionizare scăzut, care, în 
mod eficient, inactivează 1O2, printr-un mecanism de transfer al sarcinii, în care 
oxigenul molecular revine la starea de triplet de bază (3O2) [18]. Totodată, unele 
investigații au relatat, că administrarea exogenă a prolinei contribuie la majorarea 
nivelului de glutation (un puternic antioxidant endogen) și la protecția acestuia de  
agenții oxidanți [12]. 

În mierea de tei a fost stabilită o cantitate mai mare de serină (Fig. 4). Proprietățile 
antioxidante ale serinei sunt determinate de gruparea funcțională a acesteia din 
radicalul lateral. Serina, asemenea prolinei, acționează ca agent de chelare a metalelor.  
Însă, activitatea antioxidantă a serinei este mai mult asociată cu efectul protector pe care 
îl mediază în organismele stresate, în special la declanșarea stresului oxidativ [19].

Figura 5. Conţinutul aminoacizilor cu proprietăți antioxidante în mierea de  
floarea-soarelui (g/kg).

Ca și în mierea de salcâm, în mierea de floarea-soarelui cantitativ predomină prolina. 
Însă, în mierea de floarea-soarelui a fost constatat un conținut mai mare (aproximativ 
de două ori) a acidului glutamic în comparație cu mierea de salcâm şi de tei (Fig.5). 
Acidul glutamic de rând cu acidul aspartic (care are un conținut ridicat în mierea de 
floarea-soarelui și de salcâm), datorită sarcinii sumare negative și respectiv a excesului 
de electroni, manifestă activitate de inactivare a radicalilor liberi. Acești aminoacizi 
pot dona atomii lor de H la un pH neutru, ceea ce determină aportul lor în activitatea 
antioxidantă a produselor [31]. 

De asemenea, în mierea de floarea-soarelui a fost constatată o cantitate mai mare de 
fenilalanină, aminoacid esenţial, care de asemenea contribuie la potențialul antioxidant 
al mierii. Fenilalanina are un rol semnificativ în captarea (neutralizarea) H2O2, iar acest 
lucru poate fi atribuit sensibilității inelului său aromatic la oxidare [31]. S-a stabilit 
că aminoacizii aromatici – tirozina, fenilalanina și triptofanul sunt factorii-cheie în 
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determinarea proprietăților antioxidante ale produselor în care se conțin, în particular 
datorită grupării fenil (inelului benzoic) din structura sa [29]. De asemenea, a fost 
relatat efectul de sinergism în interacțiunea tirozinei și triptofanului la interacțiunea cu 
radicalii de peroxid [29]. 

Atât în mierea de floarea-soarelui, cât și în cea de salcâm s-a constatat un 
conținut semnificativ de lizină și arginină. În investigarea activității antioxidante 
a acestor aminoacizi s-a relevat că, deși ei au putere de reducere mică, activitatea 
de chelare a ionilor de fer și de captare a radicalilor este destul de înaltă [36].  
Unele studii au relatat că arginina are activitate mai mare de captare a radicalilor liberi 
[5], iar lizina – activitate de chelare a metalelor [32]. 

Totodată, aminoacizii metionina, cisteina și histidina, deși sunt în cantități 
nesemnificative în probele de miere studiate, contribuie la activitatea antiradicalică 
sumară a mierii, datorită activității redox a lor, în special față de radicalii peroxid.  
Mai mult, s-a stabilit că cisteina și metionina au o capacitate înaltă de a reduce ionii 
de fer, datorită grupelor sulfhidrice, care sunt predispuse la oxidare de către speciile 
reactive și duc la formarea produselor stabile de oxidare: cistina și respectiv sulfoxid 
metionina [11, 14, 10]. A fost demonstrat că gruparea tiol a cisteinei reacționează ca un 
agent puternic redox, ce condiționează reducerea ionilor de fer. Histidina poate reacționa 
și ca donor și ca acceptor de H la valori fiziologice ale pH-ului, ceea ce favorizează 
activitatea antioxidantă în anumite condiții [7]. De asemenea, a fost demonstrat că 
tirozina, triptofanul, metionina, cisteina și histidina manifestă activitate redox înaltă 
față de radicalii peroxid, iar tirozina, triptofanul și cisteina și față de radicalii cation,  
în special datorită excesului de electroni [7].

Este evident faptul, că aminoacizii liberi sau din componența proteinelor și 
peptidelor din diferite produse reprezintă „ținte” fiziologice ale oxidanților care conduc 
la formarea produselor de oxidare stabile și instabile, iar viteza de transfer a radicalilor 
liberi la aminoacizi și stabilitatea produselor de reacție pot influența substanțial 
potențialul aminoacizilor ca antioxidanți [10]. Mecanismele ce explică activitatea 
de captare sau neutralizare a radicalilor de către aminoacizi constau din proprietatea 
acestora de a dona protoni sau electroni de H, în special din gruparea fenolică a Tyr, 
indolică a Trp și sulfhidrilică a Cys [11, 14, 26]. Astfel, aminoacizii ce conțin gruparea 
tiol, tioeterică, aminică suplimentară, fenolică și indolică au activitate antioxidantă mai 
pronunțată [16].

Dependența mai mare a activității antiradicalice a mierii de conținutul aminoacizilor 
liberi față de concentrația polifenolilor, poate fi condiționată de faptul că aminoacizii, 
în special cei cu proprietăți antioxidante, cel mai probabil interacționează sinergistic cu 
alte substanțe în captarea și neutralizarea radicalilor liberi, constituind, astfel, factorii 
determinatori ai activității antioxidante a produselor în care se conțin. 

Se poate de afirmat că produsele sanogene în bază de miere pot fi obținute prin 
modelarea dirijată a conținutului constituenților, în special a celor cu proprietăți 
antioxidante și acțiune sanogenă. 

Concluzii
S-a stabilit că dependența dintre activitatea antiradicalică a mostrelor de miere 

luate în studiu cu conținutul aminoacizilor liberi este mai mare față de cea relatată în 
raport cu conținutul de polifenoli, date care corelează cu informația din literatura de 
specialitate. 
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Dependența dintre activitatea antiradicalică și conținutul aminoacizilor liberi cu 
proprietăți antioxidante relevante a fost mai mare la mierea de salcâm. 

Prolina este cel mai abundent aminoacid din probele de miere investigate, ce posedă 
activitate antioxidantă pronunțată și contribuie, de rând cu alte tipuri de substanțe, la 
formarea potențialului antiradicalic al mierii. 

Capacitățile antioxidante ale aminoacizilor sunt determinate de particularitățile 
structurale (grupele funcționale) ale acestora, care se implică în reacțiile de oxido-
reducere, favorizând formarea produșilor stabili și neutralizarea radicalilor liberi.

Conținutul și compoziția aminoacizilor liberi pot servi ca indicatori ai capacității 
antioxidante a mierii și pot fi utilizați la elaborarea produselor sanogene cu conținut 
predeterminat și acțiune direcționată.

 Lucrarea a fost efectuată în cadrul proiectului de cercetări științifice fundamentale 
15.817.04.01F „Sănătatea psihică, exteriorizarea ei, teste și tehnologie de estimare, dezvoltarea 
sistemului de clasificare a acesteia” și direcției științifice „Mecanismele constituirii, menținerii 
și fortificării dirijate a sănătății somatice și psihice, dezvoltarea sanocreatologiei”.

Bibliografie
Alzahrani H.A., Boukra L., Bellik Y., Abdellah F., Bakhotmah B.A., Kolayli S., Sahin 1. 

H. Evaluation of the antioxidant activity of three varieties of honey from different botanical and 
geographical origins // Glob J Health Sci., 2012, 4(6), p. 191-196.

Beretta G., Granata P., Ferrero M., Orioli M., Facino R.M2. . Standardization of 
antioxidant properties of honey by a combination of spectrophotometric / fluorimetric assays 
and chemometrics // Anal. Chim. Acta, 2005, 533, p.185-191. 

Bergner K.G., Hahn H3. . Zum phenylalaningehalt von honigen // Z. Ernahrungswiss, 
1972, 11, p. 47-54.

Bogdanov S., Martin P4. . Honey authenticity: a review // Mitt. Lebensm. Hyg. 2002, 93, 
p. 232-254. 

Böger R.H., Bode-Böger S.M., Mügge A., et al.5.  Supplementation of hypercholesterolaemic 
rabbits with L-arginine reduces the vascular release of superoxide anions and restores NO 
production // Atherosclerosis, 1995, 117, p. 273-284.

Brand-Williams W., Cuvelier M., Berset C6. . Use of a free radical method to evaluated 
antioxidant activity // Lebensmittel-Wissenschaft und Technologie, 26, 1995, p. 25-30.

Chen H.M., Muramoto K., Yamauchi F., Fujimoto K., Nokihara K.7.  Antioxidant 
properties of histidine-containing peptides designed from peptide fragments found in the digests 
of a soybean protein // J. Agric. Food Chem., 1998, 46, p. 49-53.

Codex Alimentarius8. : Draft revised standard for honey (at 10 step of the Codex 
procedure) // Alinorm 01/25, 2001, p. 19-26.

Council Directive9.  2001/110/EC of 20 December 2001 relating to honey // Official 
Journal of European Communities L.10. 2002, p. 47-52.

Davies M.J.10.  The oxidative environment and protein damage // Biochim. Biophys. 
Acta, 2005, 1703, p. 93-109.

Elias R.J., Kellerby S.S., Decker E.A11. . Antioxidant activity of proteins and peptides  
// Crit. Rev. Food Sci. Nutr., 2008, 48, p. 430-441.

Finkel T., Holbrook N.J12. . Oxidants, oxidative stress and the biology of ageing // Nature, 
2000, 408, p. 239-247.

Gonzales Paramas A.M., Gomez Barez J.A. Cordon Marcos C., Garcia-Villanova R.J., 13. 
Sanchez Sanchez J. HPLC- fluorimetric method for analysis of amino acids in products of the 
hive (honey and bee-pollen) // Food Chemistry, 2006, 95, p. 148-156.

Fiziologia şi Sanocreatologia Fiziologia şi Sanocreatologia



Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(336) 2018 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(336) 2018

44

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(336) 2018 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(336) 2018

Hernández-Ledesma B., Dávalos A., Bartolomé B., Amigo L.14.  Preparation of antioxidant 
enzymatic hydrolysates from lactalbumin and lactoglobulin. Identification of active peptides by 
HPLC-MS/MS // J. Agric. Food Chem., 2005, 53, p. 588-593.

Huang D., Ou B., Prior R.L.15.  The chemistry behind antioxidant capacity assays  
// J. Agric. Food Chem., 2005, 53, p. 1841-1856.

Hwang H-S., Winkler-Moser J.K16. . Antioxidant activity of amino acids in soybean oil at 
frying temperature: Structural effects and synergism with tocopherols // Food Chemistry, 2017, 
Vol. 221, p. 1168-1177.

Lee Suan Chua, Norul Liza A. Rahaman, Nur Ardawati Adnan Ti Tjih Eddie Tan17. . 
Antioxidant activity of three honey samples in relation with their biochemical components  
// Journal of Anal. Methods in Chemistry, 2013, Article ID313798, 8 pages.

Liang X., Zhang L., Natarajan S.K., Becker D.F18. . Proline mechanisms of stress survival 
// Antioxidants & Redox Signaling, 2013, Vol.19 (9), p. 998-1011.

Maralani M.N., Movahedian A., Haghjooy Javanmard Sh19. . Antioxidant and 
cytoprotective effects of L-serine on human endothelial cells // Res Pharm Sci., 2012,  
7(4), p. 209-215.

Meda A., Lamien C. E., Romito M., Millogo J., Nacoulma O. G20. . Determination of 
total phenolic, flavonoid and proline contents in Burkina Fasan honey, as well as their radical 
scavenging activity // Food Chem., 2005, 91, p. 571-577.

Moore S., Spackman D.H., Stein W21. . Chromatography of amino acids on sulfonated 
polystyrene resins. // Anal. Chem., 1958, Vol.30 (1), p.1185-1190.

Perez R.A., Iglesias M.T., Pueyo E., Gonzalez M., Lorenzo C22. . Amino acid composition 
and antioxidant capacity of Spanish honeys // J. Agric. Food Chem., 2007, 55, p. 360-365.

Perna A., Simonetti A., Gambacorta E.I.I23. . Antioxidant properties, polyphenol content 
and colorimetric characteristics of different floral origin honeys from different areas of southern 
Italy // Journal of Life Sciences, 2013, 7, p. 428-436.

Pownall T.L., Udenigwe C.C., Aluko R.E24. . Amino acid composition and antioxidant 
properties of pea seed (Pisum sativum L.) enzymatic protein hydrolysate fractions // J. Agric. 
Food Chem., 2010, 58, p. 4712-4718.

Roy K., Mitra I.25.  Advances in quantitative structure-activity relationship models of 
antioxidants // Expert Opin. Drug Discov., 2009, 4, p. 1157-1175.

Saito K., Jin D.H., Ogawa T., Muramoto K., Hatakeyama E., Yasuhara T., Nokihara 26. 
K. Antioxidative properties of tripeptide libraries prepared by the combinatorial chemistry  
// J. Agric. Food Chem., 2003, 51, p. 3668-3674.

Saxena S., Gautam S., Sharma A27. . Physical, biochemical and antioxidant properties of 
some Indian honeys // Food Chem., 2010, 118 (2), p. 391-397.

Sharma S.S., Schat H., Vooijs R28. . In vitro alleviation of heavy metal-induced enzyme 
inhibition by proline // Phytochemistry, 1998, 9, p. 1531-1535.

Torkova A., Koroleva O., Khrameeva E., Fedorova T., Tsentalovich M29. . Structure-
functional study of tyrosine and methionine dipeptides: an approach to antioxidant activity 
prediction // Int. J. Mol. Sci., 2015, 16, p.25353-25376.

Triantis T.M., Yannakopoulou E., Nikokavoura A., Dimotikali D., Papadopoulos K30. . 
Chemiluminescent studies on the antioxidant activity of amino Acids // Analytic Chimica Acta, 
2007, 591, p. 106-111.

Udenigwe C.C., Aluko R.E31. . Chemometric analysis of the amino acid requirements of 
antioxidant food protein hydrolysates // Int. J. Mol. Sci., 2011, 12, p. 3148-3161.

Van C.D., Gross E.32.  Effect of histidine and certain other amino acids on the absorption 
of iron-59 by rats // J Nutr., 1969, 99, p. 68-74.

Vrabie V., Ciochină V., Derjanschi V., Novac M33. . Corelația conținutului polifenolilor 
cu activitatea antiradicalică a propolisului, polenului și mierii // Buletinul AȘM. Științele vieții, 
2017, 333(3), p. 43-54.

Fiziologia şi Sanocreatologia Fiziologia şi Sanocreatologia



Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(336) 2018 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(336) 2018Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(336) 2018 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 3(336) 2018

45

Wang L., Yang J., Wang Y., Zhang J., Gao Y., Yuan J., Su A., Ju X34. . Study on antioxidant 
activity and amino acid analysis of rapeseed protein hydrolysates //International Journal of Food 
Properties, 2016, 19(9), p. 1899-1911.

Wu H. C., Shiau C. Y., Chen H. M., Chiou, T. K.35.  Antioxidant activities of carnosine, 
anserine, some free amino acids and their combination //J. Food Drug Anal., 2003,  
11, p. 148-153. 

Xu P., Zheng Y., Zhu X., Li S., Zhou C36. . L-lysine and L-arginine inhibit the oxidation of 
lipids and proteins of emulsion sausage by chelating iron ion and scavenging radical. //Asian-
Australasian Journal of Animal Sciences (AJAS), 2018, 31(6), p. 905-913.

Лакин Г.Ф37. . Биометрия. Учебное пособие для биол. спец. вузов. 4-е изд. М: 
Высшая школа, 1990. - 352 с. 

Fiziologia şi Sanocreatologia Fiziologia şi Sanocreatologia


