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Rezumat
În articol sunt examinate modificările biochimice ce au loc în organism în timpul efortului 
fizic. Sunt descrise principalele mecanisme de reglare neuro-hormonală a activității 
musculare, modificările biochimice ce au loc în mușchii scheletici, creier, miocard, 
ficat, sânge și urină. Astfel, efortul fizic provoacă transformări ale diferitor funcții ale 
organismului, particularitățile și nivelul cărora depinde de intensitatea și caracterul 
efortului fizic.
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Introducere
În literatura de specialitate tot mai frecvent se menţionează rolul sanogen al 

practicării exerciţiului fizic care este un factor important în tratamentul hipertensiunii 
arteriale, în prevenirea herniilor de disc şi în ameliorarea activităţii cerebrale, în 
mobilizarea ventilaţiei pulmonare, tratarea obezităţii, dezvoltarea forţei şi supleţei 
fizice [1, 2, 47] etc. Efortul fizic dozat are un rol deosebit în fortificarea şi menţinerea 
sănătăţii. În acelaşi timp, prin mijloacele multiple pe care le are, educaţia fizică şi mai 
ales practicarea exerciţiului fizic dozat ajută la fortificarea potenţialului de sănătate 
şi la dezvoltarea fizică armonioasă a organismului uman, la perfecţionarea capacităţii 
motrice, la educarea calităţilor morale şi de voinţă.
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Orice efort fizic este însoțit de schimbarea vitezei proceselor metabolice din 
organism, apariția schimbărilor biochimice în mușchi, în organele interne și sânge 
[9, 15, 21, 31]. La baza tuturor modificărilor biochimice apărute în timpul efortului 
fizic stă schimbarea direcției metabolismului [34, 36, 37, 43]. În timpul exercitării 
efortului fizic, în organism sporește viteza proceselor catabolice însoțite de eliberarea 
energiei și de sinteza ATP-ului, cu reducerea simultană a ratei anabolismului, cu 
consumul unei cantități semnificative de ATP pentru asigurarea diverselor sinteze  
[9, 13, 14, 20, 22]. O astfel de schimbare a direcției metabolismului duce la îmbunătățirea 
asigurării cu energie a mușchilor, la creșterea intensității și duratei efortului fizic  
[17, 28]. Transformarea metabolismului în timpul activității musculare are loc sub 
influența reglării neuro-hormonale [17].

Principalele mecanisme neuro-hormonală de reglare a activității musculare. 
În timpul activității musculare sporește tonusul componentei simpatice a sistemului 
nervos autonom [12], ce inervează organele interne și mușchii. În plămâni, sub influența 
impulsurilor simpatice, frecvența respirației sporește și are loc dilatarea bronhiilor [35]. 
Ca urmare, crește ventilația pulmonară, ceea ce duce în cele din urmă la îmbunătățirea 
aprovizionării organismului cu oxigen. Sub influența sistemului nervos simpatic, de 
asemenea, crește frecvența ritmului cardiac, având ca rezultat creșterea vitezei fluxului 
sanguin și îmbunătățirea asigurării organelor, în special a mușchilor, cu oxigen și 
substanțe nutritive. Acest lucru contribuie și la dilatarea vaselor sanguine din mușchi 
sub influența impulsurilor simpatice.

O importanță deosebită pentru realizarea efortului muscular, de asemenea, are și 
intensificarea transpirației, cauzată de sistemul nervos simpatic. O astfel de influență 
vizează eliberarea organismului de energia termică în exces. Sub influența sistemului 
nervos simpatic scade aprovizionarea cu sânge a rinichilor, ceea ce duce la scăderea 
diurezei [16]. În intestin încetinește peristaltismul și, ca urmare scade viteza circulației 
sanguine, absorbția produselor digestive se diminuează [16]. Aceste modificări sunt 
favorabile pentru activitatea musculară, deoarece funcționarea rinichilor și intestinelor 
necesită un consum sporit de energie. În țesutul adipos impulsurile sistemului nervos 
simpatic determină creșterea permeabilității membranelor celulare, ceea ce duce la 
mobilizarea grăsimii, adică la eliberarea grăsimii din depou în sânge și la creșterea 
ulterioară a concentrației sale în plasma sanguină [16]. Deoarece grăsimea posedă 
rezerve energetice mari, creșterea conținutului său în sânge ar trebui considerată ca o 
schimbare favorabilă, orientată spre sporirea asigurării cu energie a mușchilor.

Hormonii joacă un rol foarte important în transformările din organism la efort 
fizic. În timpul activității musculare are loc secreția în sânge a multor hormoni [17]. 
Cu toate acestea, cea mai mare contribuție la schimbarea funcțională și biochimică a 
organismului o manifestă hormonii glandelor suprarenale.

Medulosuprarenala produce doi hormoni – adrenalina și noradrenalina, cu 
predominarea considerabilă a adrenalinei. Ambii hormoni sunt numiți adesea 
catecolamine [3, 23]. Secreția hormonilor medulari în sânge are loc în cazul diferitor 
emoții și de aceea adrenalina este numită hormonul emoțiilor sau hormonul stresului. 

Prin urmare, rolul biologic al adrenalinei este crearea condițiilor optime pentru 
executarea efortului muscular de intensitate și durată mare prin acțiunea asupra 
funcțiilor fiziologice și asupra metabolismului. Mecanismele de acțiune ale adrenalinei 
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și noradrenalinei sunt apropiate, deși există anumite diferențe [17]. Este interesant de 
menționat faptul că, efectele biologice cauzate de catecolamine sunt similare acțiunii 
sistemului nervos simpatic. Acest lucru este explicat prin faptul că, în terminațiile 
nervilor simpatici în calitate de mediator este eliberată noradrenalina.

Cele mai importante mecanisme de acțiune ale acestor hormoni sunt următoarele. 
Ajungând cu sângele în plămâni, catecolaminele duplică acțiunea impulsurilor 
simpatice. Ele, de asemenea, provoacă creșterea frecvenței respirației și dilatarea 
bronhiilor, ceea ce duce la creșterea ventilației pulmonare și la îmbunătățirea asigurării 
organismului cu oxigen [41]. Sub influența adrenalinei, crește semnificativ frecvența 
ritmului cardiac, intensitatea sa, ceea ce contribuie la o creștere și mai mare a vitezei 
circulației sanguine [17, 41]. O altă schimbare importantă în organism provocată de 
adrenalină este redistribuirea sângelui în patul vascular. Sub influența adrenalinei 
se dilată vasele sanguine ale organelor implicate în asigurarea activității musculare 
(mușchii scheletici, creier, miocard, plămâni, ficat), și, în același timp, se îngustează 
vasele organelor, care nu iau parte direct în asigurarea funcționării mușchilor (rinichii, 
tractul gastrointestinal, pielea etc.). Ca urmare a unei astfel de acțiune se îmbunătățește 
semnificativ fluxul sanguin la nivelul mușchilor și organelor interne legate de exercitarea 
efortului muscular.

În ficat, sub influența adrenalinei este accelerată descompunerea glicogenului 
până la glucoză, care apoi nimerește în sânge. În rezultat apare hiperglicemia 
emoțională (sporirea conținutului de glucoză în sânge), care contribuie la o 
aprovizionare mai bună cu glucoză, ca sursă de energie, a organelor funcționale [9, 21].  
La sportivi, hiperglicemia poate apărea chiar înainte de începerea lucrului muscular. 
În țesutul adipos, catecolaminele activează enzima lipaza, ceea ce duce la accelerarea 
descompunerii grăsimii în glicerină și acizi grași [30]. Produsele de dezintegrare 
a grăsimilor obținute, nimeresc relativ ușor în ficat, mușchii scheletici și miocard.  
În mușchii scheletici și miocard, glicerina și acizii grași sunt utilizați ca sursă de energie 
[18]. În ficat, glucoza poate fi sintetizată din glicerină (gluconeogeneza), iar acizii grași 
sunt transformați în corpuri cetone (cetogeneză). Mai detaliat, aceste transformări vor fi  
descrise în continuare.

O altă și foarte importantă țintă a catecolaminelor sunt mușchii scheletici.  
Sub influența adrenalinei, în mușchi crește descompunerea glicogenului, dar glucoza 
liberă nu se formează [32, 48]. În funcție de caracterul efortului, glicogenul este 
transformat fie în acid lactic (la efort intens), fie în dioxid de carbon și apă (la efort 
cu intensitate moderată). În orice caz, datorită scindării accelerate a glicogenului, se 
îmbunătățește asigurarea cu energie a efortului muscular.

Stratul cortical (cortexul) al glandelor suprarenale produce hormoni steroizi 
numiți corticosteroizi [17]. După acțiunea biologică, corticosteroizii sunt împărțiți în 
glucocorticoizi și mineralocorticoizi. Pentru reglarea metabolismului în timpul executării 
efortului fizic, un rol deosebit îl joacă glucocorticoizii, dintre care principalii sunt 
cortizolul, cortizonul și corticosteronul [17, 40]. Glucocorticoizii inhibă hexochinaza 
– enzima ce catalizează transformarea glucozei în glucozo-6-fosfat. Cu această reacție 
încep toate transformările glucozei în organism. De aceea, glucocorticoizii inhibă 
orice utilizare a glucozei de către celulele organismului, ceea ce duce la acumularea 
ei în sânge. Putem presupune că excepție de la această regulă o face creierul, în care 
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glucocorticoizii, aparent, nu nimeresc din cauza barierei hemato-encefalice [29, 39]. 
Creierul se află într-o poziție mai avantajoasă în comparație cu alte organe, deoarece 
un astfel de mecanism de reglare permite utilizarea glucozei din sânge în primul rând 
pentru alimentarea celulelor nervoase și menținerea un timp îndelungat a unui nivel 
suficient de glucoză în sânge. Acest lucru are o importanță mare pentru creier, deoarece 
celulele nervoase utilizează în principal glucoza ca sursă de energie.

Glucocorticoizii inhibă procesele anabolice, în principal sinteza proteinelor [30]. 
La prima vedere, pentru organism, un astfel de mecanism de acțiune ar trebui să fie 
nefavorabil, deoarece proteinele îndeplinesc multiple funcții vitale. Cu toate acestea, 
dacă se ia în considerare faptul că sinteza proteinelor este un proces cu consum de 
energie, ce utilizează o cantitate semnificativă de ATP (numai pentru includerea în 
molecula proteică a unui aminoacid se utilizează cel puțin trei molecule de ATP) 
și, prin urmare, este un concurent al contracției și relaxării musculare în utilizarea  
ATP-ului, atunci devine clar că inhibarea sintezei proteinelor în timpul efortului 
fizic face posibilă îmbunătățirea asigurării cu energie a activității musculare. Un alt 
mecanism de acțiune al glucocorticoizilor este stimularea gluconeogenezei – sinteza 
glucozei din non-glucide. În timpul efortului fizic gluconeogeneza are loc în ficat. 
De obicei, glucoza este sintetizată din aminoacizi, glicerină și acid lactic. Cu ajutorul 
acestui proces este posibilă menținerea concentrației necesare de glucoză în sânge, ceea 
ce este foarte important pentru nutriția creierului [32, 45].

Modificările biochimice în mușchii scheletici. În timpul lucrului fizic în mușchi au 
loc schimbări profunde, în primul rând datorită intensificării proceselor de resinteză a 
ATP-ului. Utilizarea creatinfosfatului ca sursă de energie duce la scăderea concentrației 
sale în celulele musculare și acumularea de creatină în acestea [21, 46, 49]. Practic, în 
timpul efectuării oricărui efort pentru producerea ATP-ului se utilizează glicogenul 
muscular [52]. Prin urmare, concentrația sa în mușchi scade indiferent de caracterul 
efortului fizic. În cazul efectuării efortului intens în mușchi se observă o scădere rapidă 
a depozitelor de glicogen și formarea simultană și acumularea acidului lactic [32, 46]. 
Datorită acumulării acidului lactic, aciditatea din interiorul celulelor musculare crește 
(pH-ul scade). Sporirea conținutului de acid lactic în celulele musculare provoacă, de 
asemenea, creșterea presiunii osmotice în acestea, ca rezultat în miocite din capilare și 
spațiile intercelulare nimerește apa și se dezvoltă „umflarea” mușchilor [22, 27].

Activitatea musculară îndelungată de intensitate redusă cauzează o ușoară scădere 
a concentrației glicogenului în mușchi. În acest caz, descompunerea glicogenului se 
efectuează aerob, cu consum de oxigen [20, 26, 42, 48]. Produsele finale ale acestei 
degradări – dioxidul de carbon și apa – sunt eliminate din celulele musculare în sânge. 
Prin urmare, după efectuarea unui efort fizic moderat, în mușchi se depistează o scădere 
a conținutului de glicogen fără acumularea acidului lactic [38]. O altă schimbare 
importantă care apare în mușchi la efort fizic este viteza sporită a descompunerii 
proteinelor [10, 11]. Descompunerea proteinelor, în special este accelerată de efectuarea 
efortului fizic intens, fiind afectate în primul rând proteinele contractile care intră în 
compoziția miofibrilelor [10, 51]. Datorită descompunerii proteinelor din celulele 
musculare, crește conținutul de aminoacizi liberi și a produselor de scindare ulterioară 
– cetoacizii și amoniacul [6, 51]. O altă modificare caracteristică cauzată de activitatea 
musculară este reducerea activității enzimelor celulelor musculare. Una din cauzele 
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scăderii activității enzimatice poate fi aciditatea sporită, provocată de acumularea 
acidului lactic în mușchi.

Astfel, activitatea musculară poate duce la deteriorări ale structurilor intracelulare 
– miofibrile, mitocondrii, diverse biomembrane [4]. Deci, deteriorarea membranelor 
reticulului sarcoplasmic duce la întreruperea impulsului nervos în cisterne care conțin 
ioni de calciu. Dereglarea integrității sarcolemei (membrana celulelor musculare) este 
însoțită de pierderea multor substanțe importante din mușchi, inclusiv enzimele, care, 
prin sarcolema deteriorată, trec din celulele musculare în limfă și sânge. Deteriorarea 
membranelor afectează în mod negativ activitatea enzimelor imobilizate, adică enzimele 
înglobate în membrane. Aceste enzime pot funcționa pe deplin numai dacă există 
o membrană integrală, intactă. De exemplu, în cazul efortului fizic se poate reduce 
activitatea pompei de calciu – a enzimei încorporate în membrana cisternelor și care 
asigură transportul ionilor de calciu din sarcoplasmă în interiorul cisternelor. Un alt 
exemplu: la activitate fizică prelungită, se diminuează activitatea enzimelor respirației 
tisulare localizate în membrana interioară a mitocondriilor.

Modificările biochimice în creier. În timpul activității musculare în motoneuronii 
cortexului cerebral are loc formarea și transmiterea ulterioară a impulsului nervului 
motor [50]. Ambele procese – formarea și transmiterea unui impuls nervos – sunt 
efectuate cu consumul de energie al moleculelor de ATP. Formarea ATP-ului în celulele 
nervoase are loc aerob, prin fosforilare oxidativă. Prin urmare, la activitate musculară 
sporește consumul de oxigen al creierului din fluxul sanguin. O altă caracteristică a 
metabolismului energetic în neuroni este faptul că, substratul principal al oxidării 
este glucoza, care ajunge odată cu fluxul sanguin [18, 32, 46]. În legătură cu o astfel 
de asigurare cu energie a celulelor nervoase, orice dereglare a asigurării cu oxigen a 
creierului sau cu glucoză, duce inevitabil la scăderea activității sale funcționale, ceea 
ce la sportivi se poate manifesta sub formă de vertij sau lipotimie.

Modificările biochimice în miocard. În timpul activității musculare, are loc 
o intensificare și accelerare a contracțiilor cardiace, care necesită o cantitate mai 
mare de energie în comparație cu starea de odihnă. Cu toate acestea, asigurarea cu 
energie a mușchiului cardiac se datorează, în principal, resintezei aerobe a ATP-ului.  
Căile anaerobe de resinteză a ATP-ului se declanșează doar la efort fizic intens (ritmul 
cardiac mai mare de 200 de bătăi pe minut) [44]. Posibilitățile mari de aprovizionare 
aerobă cu energie în miocard sunt datorate particularității structurii acestui mușchi. 
Spre deosebire de mușchii scheletici, în mușchiul cardiac există o rețea mai dezvoltată 
și mai densă de capilare, care permite de a extrage din fluxul sanguin mai mult oxigen și 
substraturi ale oxidării. În plus, în celulele miocardice există mai multe mitocondrii ce 
conțin enzime ale respirației tisulare. Ca surse de energie, miocardul folosește diferite 
substanțe care sunt livrate de sânge: glucoză, acizi grași, corpuri cetone, glicerină  
[18, 32, 46]. Rezervele proprii de glicogen practic nu sunt utilizate.  
Acestea sunt necesare pentru aprovizionarea cu energie a miocardului la efortul de 
epuizare [18, 32].

În timpul efortului fizic intens, însoțit de creșterea concentrației de acid lactic în 
sânge, miocardul extrage acidul lactic și îl oxidează până la dioxid de carbon și apă. 
La oxidarea unei molecule de acid lactic se sintetizează până la 18 molecule de ATP. 
Capacitatea miocardului de a oxida acidul lactic are o importanță biologică mare. 
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Utilizarea acidului lactic ca sursă de energie permite întreținerea îndelungată în sânge 
a concentrației necesare de glucoză, ceea ce este foarte important pentru bioenergetica 
celulelor nervoase, pentru care glucoza este aproape singurul substrat de oxidare. 
Oxidarea acidului lactic în mușchiul inimii contribuie, de asemenea, la normalizarea 
echilibrului acido-bazic, deoarece concentrația acestui acid în sânge scade [25].

Modificările biochimice în ficat. La efort se activează funcțiile hepatice, 
direcționate, în principal, spre îmbunătățirea asigurării mușchilor cu surse de energie 
extramusculare, transportate de sânge.

Sub influența adrenalinei, crește viteza glucogenezei – descompunerea 
glicogenului cu formarea glucozei libere. Glucoza formată trece din celulele hepatice 
în fluxul sanguin, ceea ce duce la creșterea concentrației sale în sânge – hiperglicemie.  
În același timp, conținutul de glicogen scade. Cea mai mare viteză a glucogenezei 
în ficat este observată la începutul efortului, când depozitele de glicogen sunt încă  
sporite [32, 46].

În timpul activității fizice, celulele hepatice extrag în mod activ grăsimile și acizii 
grași din sânge, conținutul cărora crește datorită mobilizării grăsimii din depoul 
acestora. Nimerind în celulele hepatice, grăsimea este imediat supusă hidrolizei, 
transformându-se în glicerină și acizi grași. Ulterior, acizii grași sunt descompuși 
prin β-oxidare până la acetil-CoA, din care apoi, se formează corpurile cetone – 
acizii acetoacetic și β-hidroxibutiric [25]. Sinteza corpurilor cetone este numită, 
în mod obișnuit, cetogeneză. Corpurile cetone sunt surse importante de energie.  
Odată cu fluxul sanguin, acestea sunt transferate din ficat în organele vitale – miocard 
și mușchii scheletici. În aceste organe corpurile cetone sunt transformate din nou în 
acetil-CoA, care imediat este oxidată aerob în ciclul Krebs până la dioxid de carbon și 
apă, cu eliberarea unei cantități mari de energie.

Un alt proces biochimic care are loc în ficat în timpul activității fizice este 
gluconeogeneza [25]. S-a menționat deja că acest proces este inițiat de glucocorticoizi. 
Datorită gluconeogenezei în celulele hepatice, din glicerină, aminoacizi și acidul lactic 
este sintetizată glucoza. Acest proces are loc cu cheltuieli de energie ale ATP-ului [18]. 
De obicei, gluconeogeneza are loc în timpul unei activități îndelungate, ceea ce duce la 
scăderea concentrației de glucoză în sânge. Datorită acestui proces organismul reușește 
să mențină un nivel necesar de glucoză.

În timpul efortului fizic, se intensifică descompunerea proteinelor musculare, ce 
duce la formarea aminoacizilor liberi, care sunt în continuare dezaminați, eliminând 
NH3. Amoniacul este un produs toxic celular, neutralizarea căruia are loc în ficat cu 
transformarea în uree [5]. Sinteza ureei necesită o cantitate semnificativă de energie.  
La efort fizic până la epuizare, care nu corespunde stării funcționale a organismului, 
ficatul este incapabil să neutralizeze amoniacul, ducând la scăderea activității vitale.

Modificările biochimice în sânge. Schimbările compoziției chimice a sângelui 
sunt o reflectare a modificărilor biochimice care apar în activitatea musculară în diverse 
organe interne, mușchi scheletici și miocard. Prin urmare, pe baza analizei compoziției 
chimice a sângelui, este posibilă evaluarea proceselor biochimice care apar în timpul 
activității fizice. Aceasta are o importanță practică mare, deoarece din toate țesuturile 
organismului, sângele este cel mai accesibil pentru cercetare. Modificările biochimice 
în sânge, într-o mare măsură, depind de natura efortului, și, prin urmare, analiza lor 
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trebuie efectuată, ținând cont de intensitatea și durata efortului [8]. La efectuarea 
activității musculare, în sânge se constată, adesea, următoarele modificări:

1. Creșterea concentrației de proteine în plasma sanguină. Acest lucru se întâmplă 
din două motive. În primul rând, transpirația sporită duce la scăderea conținutului de 
apă în plasma sanguină și, în consecință, la creșterea vâscozității acestuia, ca urmare, 
crește concentrația tuturor componentelor plasmatice, inclusiv a proteinelor. În al 
doilea rând, datorită deteriorării membranelor celulare, proteinele intracelulare sunt 
eliberate în plasma sanguină. Cu toate acestea, la un efort fizic îndelungat, este posibilă 
reducerea concentrației proteinelor plasmatice [21]. În acest caz, o parte din proteinele 
fluxului sanguin trec în urină, iar cealaltă parte este utilizată ca sursă de energie.

2. Schimbarea concentrației de glucoză în sânge în timpul activității fizice 
este variabilă. La începutul activității, de regulă, nivelul glucozei în sânge crește.  
Acest lucru se explică prin faptul că, la începutul activității, în ficat, există rezerve 
mari de glicogen și glucogeneza are o viteză mare [7]. Pe de altă parte, la începutul 
activității, mușchii au, de asemenea, rezerve semnificative de glicogen, pe care le 
folosesc pentru asigurarea proprie cu energie și, prin urmare, nu extrag glucoza din 
fluxul sanguin. Pe măsura realizării activității fizice, conținutul de glicogen scade atât 
în ficat, cât și în mușchi. În acest sens, ficatul direcționează mult mai puțină glucoză 
în sânge, iar mușchii, dimpotrivă, încep să utilizeze într-o măsură mai mare glucoza 
din sânge pentru obținerea energiei. În cazul efortului prelungit, se observă adesea 
scăderea concentrației de glucoză în sânge (hipoglicemie), care se datorează epuizării 
depozitelor de glicogen atât în ficat, cât și în mușchi.

3. Creșterea concentrației acidului lactic în sânge are loc aproape în orice activitate 
sportivă, însă gradul de creștere a concentrației acidului lactic depinde în mare 
măsură de natura activității efectuate și de capacitatea atletului. Cea mai mare creștere 
a nivelului de acid lactic în sânge [8] este observată la exercitarea efortului fizic în 
zona de intensitate submaximală, deoarece în acest caz, principala sursă de energie 
pentru mușchi este glicoliza anaerobă, ce duce la formarea și acumularea acidului 
lactic. În starea de repaus, înainte de efort, conținutul de acid lactic în sânge este egal  
cu 1-2 mmol/l (0,1-0,2 g/l). După efortul „până la epuizare” în zona de intensitate 
submaximală la sportivii cu calificare medie, concentrația acidului lactic în 
sânge crește până la 8-10 mmol/l, la cei cu calificare înaltă această sporire poate 
ajunge până la 18-20 mmol/l și mai mare. În literatura de specialitate sunt descrise 
cazuri de sporire a acidului lactic în sânge la sportivii foarte bine antrenați până la  
30-32 mmol/l [7]. La efectuarea analizei sângelui de determinare a conținutului 
acidului lactic, trebuie luat în considerare faptul că creșterea concentrației acestuia în 
sânge nu are loc imediat, dar în câteva minute după finisarea activității musculare [12].  
De aceea, prelevarea probelor de sânge trebuie efectuată la aproximativ 5 minute 
după finisarea efortului. La prelevarea sângelui peste o perioadă mai mare de timp, 
concentrația acidului lactic scade, deoarece o parte din ea va fi extrasă din sânge de  
către celulele miocardului și ficatului.

4. Modificarea indicelui de hidrogen (pH). Acidul lactic, care se formează în timpul 
efortului intens, este un acid puternic, iar trecerea acestuia în fluxul sanguin ar trebui 
să ducă la creșterea acidității sângelui. Cu toate acestea, primele cantități de acid lactic, 
care difuzează din mușchi în fluxul sanguin, sunt neutralizate de sistemele tampon 

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

61

ale sângelui [7, 33]. Ulterior, pe măsura epuizării  capacității sistemelor tampon, 
se observă sporirea acidității sângelui, apare așa numita acidoză necompensată.  
În repaus, pH-ul sângelui venos este de 7,35-7,36. La activitate musculară, ca urmare 
a acumulării acidului lactic în sânge, valoarea pH-ului scade. La efectuarea exercițiilor 
fizice de intensitate submaximală, pH-ul scade la sportivii cu calificare medie până  
la 7,1-7,2 [12], în timp ce la sportivii profesioniști reducerea indicelui de hidrogen 
poate fi până la 6,8.

5. Creșterea concentrației acizilor grași liberi și a corpurilor cetone se observă în 
timpul activității musculare prelungite datorită mobilizării grăsimilor din depozite 
și a cetogenezei ulterioare în ficat [48]. Creșterea concentrației corpurilor cetone  
(acizii acetoacetic și β-hidroxibutiric) determină, de asemenea, creșterea acidității și 
scăderea pH-ului sanguin.

6. Schimbarea concentrației ureei. În cazul efortului fizic pe termen scurt, 
concentrația ureei în sânge crește nesemnificativ, iar la efort fizic îndelungat, nivelul 
ureei în sânge sporește de 4-5 ori. Cauza creșterii ureei în sânge este sporirea 
catabolismului proteic sub influența efortului fizic intens [3]. Degradarea proteinelor, 
la rândul lor, duce la acumularea aminoacizilor liberi, la descompunerea cărora se 
formează amoniac în cantități mari. În ficat, cea mai mare parte a amoniacului format este  
transformată în uree.

 Modificările biochimice în urină. Exercitarea exercițiilor fizice duce, de asemenea, 
la schimbări semnificative în compoziția chimică a urinei și afectează semnificativ 
proprietățile fizico-chimice ale acesteia. După finalizarea activității musculare, cel 
mai caracteristic este apariția în urină a substanțelor chimice care sunt practic absente 
în starea de repaus. Acești compuși sunt deseori numiți componente patologice, 
deoarece apar în urină nu numai după efort fizic, ci și în cazul multor boli. La sportivi, 
după efectuarea antrenamentului sau activităților competitive, în urină, se identifică 
următoarele componente patologice:

1. Eliminarea proteinelor. La o persoană sănătoasă, care nu practică sportul, nu se 
elimină mai mult de 100 mg de proteine pe zi. Astfel, în cantitatea de urină prelevată 
pentru analiză înainte de antrenament, proteinele nu sunt detectate. După efectuarea 
activității musculare, se observă o excreție semnificativă a proteinelor în urină [3, 5]. 
Acest fenomen se numește proteinurie. O proteinurie pronunțată se observă, în special, 
după eforturi excesive care nu corespund stării funcționale a atletului. Cauzele probabile 
ale proteinuriei este leziunea membranelor renale, care are loc sub influența unor 
eforturi musculare, precum și apariția în sânge, în timpul efortului fizic, a produselor 
de degradare a proteinelor tisulare – diferitor polipeptide, care trec ușor prin filtrul renal 
din fluxul sanguin în urină [5].

2. Excreția glucozei. În cantitățile de urină colectate înainte de antrenament, glucoza 
este practic absentă. După terminarea efortului, în urina sportivilor se observă adesea o 
cantitate semnificativă de glucoză (glucozurie) [7], care poate fi condiționată de două 
cauze principale. În primul rând, după cum s-a observat deja, în timpul exercitiilor 
fizice sporește nivelul glucozei în sânge (hiperglicemie) și poate depăși pragul renal, 
astfel încât o parte din glucoză nu va fi supusă reabsorbției în tubulii nefronului și 
va rămâne în urină. În al doilea rând, datorită deteriorării membranelor renale, se 
dereglează nemijlocit procesul de absorbție inversă a glucozei în rinichi, ceea ce duce, 
de asemenea, la dezvoltarea glucozuriei [7].
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3. Formarea de corpuri cetone. Înainte de efort, corpurile cetonice nu sunt detectate 
în urină. După efort fizic, odată cu urina pot fi observate corpuri cetone în cantități mari 
– acizii acetoacetic și β-hidroxibutiric, precum și produsul descompunerii lor – acetona. 
Acest fenomen se numește cetonurie sau acetonurie. Cauzele cetonuriei sunt similare 
cu cele care cauzează glucozuria [7, 20]. Aceasta reprezintă sporirea concentrației 
sanguine a corpurilor cetone (hipercetonemie) și scăderea funcției de reabsorbție a 
rinichilor la activitate musculară.

4. Sinteza acidului lactic. Apariția acidului lactic în urină se observă de obicei după 
efort, inclusiv la exerciții de intensitate submaximală. Fiecare astfel de exercițiu duce la 
creșterea bruscă a concentrației de acid lactic în sânge și la trecerea ulterioară a acestuia 
din fluxul sanguin în urină. Astfel, acidul lactic se acumulează în urină. În legătură cu 
aceasta, conform secreției acidului lactic cu urină poate fi evaluată contribuția generală 
a căii glicolitice de resinteză a ATP-ului în asigurarea cu energie a tuturor activităților 
efectuate de atlet [20, 22]. 

Pe lângă influența asupra compoziției chimice, activitățile fizice duc și la 
schimbarea proprietăților fizico-chimice ale urinei. Cele mai semnificative modificări 
fiind următoarele:

5. Creșterea densității. Datorită creșterii rolului căilor extrarenale de eliminare 
a apei din organism (prin piele odată cu transpirația, prin plămâni – cu aerul 
expirat) volumul urinei (diureza) după antrenament sau competiție, de obicei scade.  
Aceasta, la rândul său, se reflectă asupra densității. Acest indicator după efort 
adesea sporește. În medie, densitatea urinei înainte de efort fluctuează între limitele  
1,010-1,025 g/ml. După antrenament, acest indice poate fi egal cu 1,030-1,035 g/ml  
și chiar mai mare [22, 24]. Una dintre cauzele creșterii densității urinare este, după 
cum s-a menționat mai sus, sporirea pierderii apei extrarenale, ceea ce duce la creșterea 
concentrației substanțelor dizolvate în urină. O altă cauză a creșterii densității urinei 
după efort fizic poate fi apariția în urină a substanțelor care lipsesc în starea de repaus 
(proteine, glucoză, corpuri cetone, acid lactic etc.).

6. Creșterea acidității. Datorită eliminării acidului lactic după antrenament 
odată cu urina, precum și a corpurilor cetone, care, de asemenea sunt acizi,  
pH-ul urinei scade. Înainte de efort la o alimentație normală, pH-ul urinei este de 5-6. 
După activitatea fizică, mai ales în cazul efortului intens, pH-ul urinei poate fi cuprins 
între 4-5, ceea ce corespunde creșterii concentrației aproximativ de zece ori a ionilor de  
hidrogen în urină [24]. 

Concluzii
Profunzimea schimbărilor biochimice apărute în mușchi, în organele interne, în 

sânge și în urină depinde de intensitatea și durata efortului fizic. Cu cât intensitatea 
efortului este mai mare și cu cât durează mai mult, cu atât sunt mai profunde și 
mai semnificative schimbările biochimice în organism. Atingând un anumit nivel, 
schimbările biochimice pot avea un impact negativ asupra posibilității de efectuare a 
activității fizice, provocând starea de oboseală a organismului. Studiind modificările ce 
au loc în procesele biochimice și dinamica indicilor metabolismului, se poate estima 
starea organismului după efectuarea efortului fizic.

Bibliografie
1. Barnea E. Siluetă, sănătate, frumuseţe. Bucureşti: Editura All, 2007, 144 p.

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

63

2. Columban E. Exerciţiul fizic şi sănătatea. Chişinău, 2008, 182 p.
3. Garaeva O. Caracterul modificării conţinutului aminoacizilor liberi în sânge şi urină la 

sportivii înotători în condiţii stresogene. Autoref. tezei de dr. șt. biol. Chişinău, 2008. 25 p.
4. Башарина О. Б. и др. Влияние однократной интенсивной физической нагрузки на 

показатели про/антиоксидантного состояния крыс. // Современные проблемы физической 
культуры и спорта. Мат-лы конф. Санкт-Петербург, 2008. т. 2, c. 225-226.

5. Березов Т. Т. Коровкин Б. Ф. Биологическая химия: Учебник. 3-е изд. М.: Медицина, 
1998. 704 с.

6. Биктимирова А. А., Рылова Н. В., Сухоруков В. С. Особенности обмена аминокислот 
у юных спортсменов. // Российский вестник перинатологии и педиатрии, 2016, том 61,  
№ 5, с. 183-186.

7. Брель Ю. И. Взаимодействие и адаптация систем энергообеспечения 
скелетных мышц при физических нагрузках. В: Проблемы здоровья и экологии, 2014,  
№ 3 (41), с. 47-52.

8. Бутова О. А., Масалов С. В. Адаптация к физическим нагрузкам: анаэробный 
метаболизм мышечной ткани. B: Вестник Нижегородского университета  
им. Н.И. Лобачевского, 2011, № 1, c. 123-128.

9. Волков Н. И. и др. Биохимия мышечной деятельности. К.: Олимпийская литература, 
2000. 504 с.

10. Воробьева В. М. и др. Роль факторов питания при интенсивных физических 
нагрузках спортсменов. В: Вопросы питания, 2011, № 1, с. 70-77. 

11. Гольберг Н. Д., Рогозкин В. А. Гипертрофия скелетных мышц и питание 
спортсменов. В: Вестник спортивной науки, 2014, № 6, с. 31-35.

12. Дроздов Д. Н., Кравцов А. В. Влияние физической нагрузки на показатели 
периферической крови человека. B: Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага 
ўніверсітэта імя І. П. Шамякіна, 2015, № 1 (45), c. 23-28.

13. Землина Е. М., Степанова Т. А. Биохимические изменения в организме 
студентов при физических нагрузках. В: Таврический научный обозреватель, 2016,  
№ 11 (16), c. 30-32.

14. Исаев А. П. и др. Интегративная система биоэлементов, белков, иммунологической 
резистентности, ферментативной и гормональной активности спортсменов в условиях 
развития локально региональной мышечной выносливости. B: Теория и практика 
физической культуры, 2014, № 1, c. 73–79.

15. Караулова Л. К., Красноперова Н. А., Расулов М. М. Физиология: учебное пособие 
для студ. высш. учеб. заведений. М.: Академия, 2009. 384 с.

16. Кузнецов А. П. и др. Эндокринная регуляция желудочной секреции при действии 
мышечного напряжения. В: Вестник ЮУрГУ. Серия «Образование, здравоохранение, 
физическая культура». 2014, том 14, № 1, с. 96-101.

17. Лопатина А. Б. Теоретические аспекты изменения биохимических показателей 
крови организма спортсменов как показатель адаптационных процессов. В: Педагогико-
психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта, 
2014, том 31, № 2, с. 117-122.

18. Мартинчик А. Н., Маев И. В., Янушевич О. О. Общая нутрициология.  
М.: МЕДпресс-информ, 2005. 392 с.

19. Мегерян С. Д., Масленникова О. М. Состояние эндокринной системы у 
юношей, занимающихся спортом. B: Саратовский научно-медицинский журнал 2014,  
том 10, № 4, с. 902–904.

20. Михайлов С. С. Спортивная биохимия Учебник для вузов и колледжей физической 
культуры. 2-е изд., М.: Советский спорт, 2004. 220 с.

21. Мохан Р., Глессон М., Гринхафф П. Биохимия мышечной деятельности и 

Fiziologia şi Sanocreatologia Fiziologia şi Sanocreatologia



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

64

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

физической тренировки. Киев: Олимпийская литература, 2001. 296 с.
22. Никулин Б. А., Родионова И. И. Биохимический контроль в спорте. Научно-

методическое пособие. М.: Советский спорт, 2011. 232 c.
23. Павлов С.Е. Адаптация. М., «Паруса», 2000. 282 с.
24. Полулященко Т. Л. Биохимический метод контроля функционального состояния 

организма юных велосипедистов на этапе начальной подготовки. B: Фізичне виховання, 
спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: збірник наукових праць Волинського 
національного університету імені Лесі Українки, № 4 (20), 2012, c. 457-460.

25. Рафф Г. Секреты физиологии. Пер. с англ. М. – СПб.: БИНОМ – Невский  
диалект, 2001. 448 с.

26. Рахманов Р. С. И др. Оценка некоторых биохимических показателей системы 
энергообеспечения организма при значительных физических нагрузках. В: Медицинский 
альманах, 2015, № 1 (36), с. 141-143.

27. Рыбина И., Ширковец Е., Нехвядович А. Лабораторные маркеры адаптации 
организма биатлонистов высокой квалификации к тренировочным нагрузкам. В: Наука в 
олимпийском спорте, № 2, 2017, с. 28-33.

28. Солодков А. С, Сологуб Е. Б. Физиология человека. Общая. Спортивная. 
Возрастная. Изд. 2-е, испр. и доп., М.: Олимпия Пресс, 2005. 528 c.

29. Фудин Н. А. и др. Утомление человека при статической и динамической 
физической нагрузке и механизмы адаптации. B: Вестник новых медицинских технологий. 
Электронное издание, 2015, № 1, c. 1-10.

30. Фурдуй Ф. И. и др. Гормоны как индукторы и регуляторы метаболических, 
пролиферативных и физиологических процессов, определяющих состояние здоровья.  
În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii, 2011, № 3 (315), с. 4-15.

31. Adami P. et al. The role of physical activity in the prevention and treatment of chronic 
diseases. In: La clinica terapeutica, 2010, vol. 161 (6), p. 537-541.

32. Adopo E. et al. Respective oxidation of exogenous glucose and fructose given in the 
same drink during exercise. In: Journal of applied physiology, 1994, vol. 76, p. 1014-1019.

33. Baker J. et al. Interaction among skeletal muscle metabolic energy systems during 
intense exercise. In: Journal of nutrition and metabolism, 2010, p. 3-17.

34. Banfi G. Metabolic markers in sports medicine In: Advances of clinical chemistry, 
2012, nr. 56, p. 1-54.

35. Beneke R., Leithäuser R., Ochentel O. Blood lactate diagnostics in exercise testing 
and training. Centre for Sport and Exercise Science. In: Journal of sports physiology and 
performance, 2011, vol. 6, p. 8-24.

36. Brancaccio P. Biochemical markers of muscular damage In: Clinical chemistry and 
laboratory medicine, 2010, nr. 48 (6), p. 757-767.

37. Brancaccio P. Serum enzyme monitoring in sports medicine In: Clinics in sports 
medicine, 2008, nr. 27 (1), p. 1-18. 

38. Casey A. et al. Metabolic response of type I and II muscle fibers during repeated 
bouts of maximal exercise in humans. In: American journal of physiology, 1996, vol. 271,  
nr. 1. p. 38-43.

39. Coffey V., Hawley J. The molecular bases of training adaptation. In: Sports medicine, 
2007. vol. 37 (9), p. 737.

40. De Vincentis S. et al. Регулярная интенсивная физическая нагрузка изменяет 
гормональный статус спортсменок волейбольного спорта. B: Проблемы эндокринологии. 
2016, vol. 62 (5), c. 36-37.

41. Fletcher G. et al. Exercise standards for testing and training: a statement for healthcare 
professionals. In: Circulation, 2001, vol. 104, p. 1694-1740.

42. Gastin P. Energy system interaction and relative contribution during maximal exercise. 

Fiziologia şi Sanocreatologia Fiziologia şi Biochimia Plantelor



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

65

In: Sports medicine, 2001, vol. 31, nr. 10, p. 725-741.
43. Gleeson M. Biochemical and immunological markers of overtraining. In: Journal of 

sports science and medicine, 2002, nr. 1, p. 31-41.
44. Iwasaki K. et al. Dose-response relationship of the cardiovascular adaptation to 

endurance training in healthy adults: how much training for what benefit? In: Journal of applied 
physiology (1985), 2003, vol. 95 (4), p. 1575-1583. 

45. Koch A., Pereira R., Machado M. The creatine kinase response to resistance exercise. 
In: Journal of musculoskeletal and neuronal interactions, 2014, nr. 14 (1), p. 68-77.

46. Leijssen D. et al. Oxidation of exogenous [13C]galactose and [13C]glucose during 
exercise. In: Journal of applied physiology, 1995, vol. 79, p. 720-725. 

47. Morton D. et al. The Complete Health Improvement Program (CHIP) And Reduction 
of Chronic Disease Risk Factors in Canada. In: Can. J. Diet. Pract. Res., 2014 Summer;  
nr. 75(1), p. 72-77.

48. Sahlin K., Tonkonogi M., Soderlund K. Energy supply and muscle fatigue in humans. 
In: Acta physiologica Scandinavica, 1998, vol. 3, p. 261-267.

49. Siegler J. et al. Active and passive recovery and acid-base kinetics following multiple 
bouts of intense exercise to exhaustion. In: International journal of sport nutrition and exercise 
metabolism, 2006, vol. 16, p. 92-107.

50. Taylor J., Gandevia S. A comparison of central aspects of fatigue in submaximal and 
maximal voluntary contractions. In: Journal of applied physiology, 2008, v. 104, № 2, p. 542.

51. Tersiz G. et al. Resistance exercise in muscle mass correlates with p70S6 phosphorylation 
in human subjects. In: European journal of applied physiology, 2008, vol. 102, p. 145-152.

52. Westerblad H., Bruton J., Katz A. Skeletal muscle: energy metabolism, fiber types, 
fatigue and adaptability. In: Experimental cell research, 2010, vol. 18, p. 93-99.

Fiziologia şi Sanocreatologia Fiziologia şi Biochimia Plantelor


