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Rezumat
În articol sunt prezentate rezultatele influenței aminoacizilor imunoactivi și a 
imunoglobulinelor asupra sistemului imunitar al pacienților în perioada de diminuare a 
funcțiilor. În grupul de cercetare aminoacizii imunoactivi în plasmă au avut o dinamică 
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diferită, cea mai semnificativă fiind creșterea conținutului alaninei, valinei și argininei 
corespunzător cu 4; 5,8 și 7,3 µmol/L și scăderea concentrației serinei – 8,8 µmol/L 
comparativ cu norma fiziologică. Imunoglobulinele au avut o dinamică selectivă: 
IgM a diminuat cu 10,6 mg/dL comparativ cu norma fiziologică. Analiza influenței 
aminoacizilor asupra formării și stării imunității va permite extinderea bazei științifice 
pentru o reglare mai eficientă a statutului imunitar al organismului.
Cuvinte cheie: imunitate, aminoacizi, imunoglobuline, perioadă de diminuare.
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Introducere
Dereglarea funcției sistemului imunitar se consideră una din principalele cauze ale 

senescenței organismului [33, 42], iar procesul de senescență – reflectarea unei diminuări 
programate genetic a funcției imunitare [25]. Procesul de îmbătrânire poate fi definit ca 
degradarea progresivă a funcțiilor țesutului. Aceste modificări pot fi rezultatul pierderii 
funcțiilor celulare datorate scăderii diviziunii celulare și a capacității de replicare [1]. 

S-a stabilit că, odată cu vârsta, se observă o inhibare progresivă a tuturor părților 
sistemului imunitar, funcția homeostatică a acestuia scade, care este orientată în 
menținerea constantei antigenice a mediului intern al organismului, cu creșterea 
paralelă a tendințelor autoagresive [30, 34], ceea ce contribuie la creșterea incidenței 
neoplasmelor maligne, la scăderea rezistenței la infecții și la apariția mai frecventă a 
dereglărilor autoimune [26, 37, 41]. În timpul îmbătrânirii, conform unor surse [37], are 
loc o creștere clară a conținutului IgA și IgM, potrivit altora – o scădere a nivelului IgM 
și o creștere a nivelului IgG și IgA în sânge. Drept urmare, la vârstnici sunt dereglate 
mecanismele de eliminare a antigenului, iar protecția antimicrobiană este redusă [15, 21, 
24]. Un rol primordial în formarea imunității li se atribuie aminoacizilor. Aminoacizii 
imunoactivi au capacitatea de a accelera producția de T-limfocite și de a spori producerea 
anticorpilor specifici [27]. Din literatura de specialitate [33], se știe că valina, serina, 
cisteina, arginina stimulează și fortifică sistemul imunitar prin producerea anticorpilor; 
treonina, glicina sunt necesare pentru sinteza imunoglobulinelor și anticorpilor; acidul 
glutamic este foarte important pentru funcționarea celulelor mucoasei intestinului subțire 
și a celulelor sistemului imunitar; acidul aspartic este implicat în activitatea sistemului 
imunitar și în sinteza ADN-ului și ARN-ului. Astfel sarcina principală a studiului a fost 
determinarea dinamicii indicilor aminoacizilor imunoactivi și a imunoglobulinelor la 
persoanele în vârstă.

Materiale și metode
În studiu au fost incluși 32 de pacienți adulți cu vârsta cuprinsă între 69,80±10,01 

ani cu comorbidități compensate. A fost studiat conținutul aminoacizilor imunoactivi 
și concentrația imunoglobulinelor IgM, IgA și IgG în plasmă. Conţinutul aminoacizilor 
liberi s-a determinat prin metoda cromatografiei lichide cu schimb de ioni [32], iar 
concentrația imunoglobulinelor – prin metoda imunoturbidimetrică [11].

Rezultate și discuții
Aminoacizii sunt structura biochimică principală în sinteza proteinelor organismului 

uman: cele tisulare, a enzimelor, hormonilor, anticorpilor etc. În absența cel puțin a unui 
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aminoacid, construcția ulterioară a moleculei proteice devine imposibilă. Un interes 
deosebit îl are metabolismul aminoacizilor, care sunt implicați nemijlocit în reacții 
imune, sub formă de molecule individuale și nu ca parte a compușilor proteici. Acești 
aminoacizi fac parte dintr-un grup separat numit grupul aminoacizilor imunoactivi. Din 
aminoacizii imunoactivi fac parte: valina, treonina, triptofanul, acizii aspartic și glutamic, 
serina, alanina, cistieina și acidul γ-aminobutiric. Acidul γ-aminobutiric nu face parte 
din aminoacizii proteinogeni, dar are un rol important în organism – neuromediator [7]. 
În scopul studierea rolului aminoacizilor imunogeni asupra stării sistemului imunitar și 
dinamica acestora a fost examinată concentrația aminoacizilor imunoactivi în plasma 
sangvină la pacienții vârstnici. Conținutul acestora în plasma persoanelor vârstnice are 
caracter variabil (Tab. 1.).

Tabelul 1. Conținutul aminoacizilor imunoactivi (µmol/L) în plasma persoanelor 
vârstnice cu comorbidități compensate.

Aminoacid Grupul de studiu, 
n=32

Valori minime de referință 
pentru adulți

Valina 97,8±21,8 92
Treonina 70,6±22,3 73
Acidul glutamic 88,1±0,8 92
Acidul aspartic 1,8±0,9 1
Serina 51,2±12,6 60
Glicina 120,2±18,4 122
Alanina 186,4±19,2 177
Cisteina 0,7±0,08 0,8
Arginina 22,3±0,7 15

În structura imunoglobulinelor se găsesc toți aminoacizii imunoactivi [6, 29]. 
Concentrațiile imunoglobulinelor sunt prezentate în Tabelul 2. IgA îndepărtează 
cantitățile mici de antigene, provenite din alimente sau antigenele solubile ale 
microorganismelor, absorbite în circulația generală, având rol important în lupta 
împotriva bacteriilor din mucoase. Funcția esențială a IgG este neutralizarea toxinelor 
bacteriene, activarea sistemului complement și liza celulelor bacteriene și a particulelor 
virale, dar îndeplinește și rol opsonizant. IgM este principala opsonină imunoglobulinică 
a serului, fiind foarte eficientă în reacția de apărare de bacterieni și toxine.

Tabelul 2. Indicii imunoglobulinelor în plasma (mg/dL) persoanelor vârstnice cu 
comorbidități compensate.

Clasa 
imunoglobulinei Valoarea indicilor testați Valori minime de referință 

pentru adulți
IgM 29,4±10,1 40
IgG 694,8±19,4 700
IgA 61,7±14,7 70

Imunitatea reprezintă un sistem de protecție al organismului împotriva influențelor 
străine nefavorabile (virusuri, bacterii, microbi etc.). Cea mai critică perioadă de 
formare a statutului imun la vârstnici este vârsta de 60–74 ani, când funcțiile de protecție 
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ale imunității înnăscute scad brusc și sporește frecvența înregistrării neutropeniei, 
deficienței de apărare fagocitică și IgA pe fondalul colonizării intense a mucoaselor de 
către microorganisme [24, 43].

Hiperimunoglobulinemia se pretinde ca fiind o caracteristică a vârstnicilor  
[14, 16]. În general, rezultate științifice atestă că nivelurile serice ale IgG și IgA cresc 
odată cu vârsta, în timp ce nivelul IgM rămâne neschimbat [3, 13, 19, 18, 20]. 

Totodată, în baza rezultatelor noastre și celor din literatură, putem afirma că există 
o creștere a IgG și IgA respectiv cu 10 și 8,3 mg/dL, în timp ce nivelul IgM a scăzut 
cu 10,6 mg/dL. 

Sansoni și colab. [17] au realizat un studiu care a arătat că odată cu procesul de 
îmbătrânire există o creștere a concentrației IgG. El explică aceasta prin faptul, că acest 
proces ar putea fi asociat cu longevitatea, deoarece bătrânii au avut un număr mai mare 
de infecții bacteriene și virale decât persoanele tinere.

Valorile scăzute ale anticorpilor nu ar însemna capacitatea imunitară depresivă, 
dar poate fi rezultatul echilibrului dintre declanșatorii antigenici și mecanismele care 
controlează nivelul imunoglobulinei [2]. 

Nivelul scăzut al imunoglobulinei IgM la persoanele vârstnice, posibil poate fi 
explicat prin cercetările științifice efectuate de Tagonski, prin care demonstrează că 
aceasta poate fi consecința reducerii noilor anticorpi în procesul de îmbătrânire a 
sistemului imunitar datorită scăderii capacității proliferative a celulelor B [23].

Acizii aspartic și glutamic, de exemplu, accelerează transformarea precursorilor 
celulelor T imune în măduva osoasă. Deopotrivă cu triptofanul, stimulează imunitatea 
timus-dependentă.

Sistemul digestiv aduce o contribuție semnificativă la formarea și menținerea 
activității funcționale a sistemului imunitar, concentrația cea mai semnificativă a 
celulelor imunocompetente se găsește în intestin [12, 28, 40, 44]. De aceea este foarte 
important de a face cercetări în ceea ce privește microbiota în dependență de vârstă.

Procesul de senescență este însoțit de imunodepresie. Un rol important în menținerea 
imunității îl are conținutul de aminoacizi imunoactivi care se modifică semnificativ, 
diferențiat și selectiv, ce nu a fost studiat pe deplin până acum. 

Numeroase studii demonstrează că, în cazul insuficienței sau excesului aminoacizilor 
în organism, se observă dereglarea stării generale a organismului și, în primul rând, 
diminuează protecția imună [9]. Prin urmare, este foarte important controlul cantității 
acestora și respectarea limitelor recomandate. Valorile glicinei, acidului glutamic și 
serinei au scăzut corespunzător cu 1,8; 3,9 și 8,8 µmol/L. În schimb, valorile acidului 
aspartic și alaninei au crescut respectiv cu 0,8 și 9,4 µmol/L. Aceste schimbări sunt 
în concordanță cu datele existente din literatură [22]. Acidul glutamic stimulează 
procesul de regenerare, în special a celulelor intestinului subțire și participă în procesele 
imune [36], iar scăderea conținutului acestuia, posibil, provoacă scăderea imunității la 
persoanele în vârstă. 

Aceste modificări ale concentrației aminoacizilor indică scăderea capacității 
de a utiliza pe deplin aminoacizii, atât pentru producerea de energie, cât și pentru 
sinteza macromoleculelor proteice, afectând dezvoltarea proceselor reparative din 
organism. Aminoacizii liberi sunt un grup mare de compuși care, de rând cu funcțiile 
energetice și plastice, datorită structurii lor chimice, pot participa la reglarea multor 
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reacții enzimatice, inclusiv procesele de transfer intercelular și transmembranar  
în organism [29].

Scăderea conținutului aminoacizilor neesențiali poate indica dereglări ale 
metabolismului glucidic, care este principalul furnizor al scheletului de carbon din 
structura aminoacizilor neesențiali. Scăderea valorilor acestora duce la dereglări în 
biosinteza proteinelor [31].

Un rol deosebit îl dețin aminoacizii esențiali care nu se sintetizează în organism 
și trebuie să fie consumați în cantități necesare. La aminoacizii esențiali se atribuie: 
arginina, valina, histidina, izoleucina, leucina, lizina, metionina, treonina, triptofanul 
și fenilalanina.

Valina, fiind un aminoacid esențial are un rol important în sinteza și formarea 
anticorpilor. Analiza sângelui pacienților vârstnici a demonstrat că conținutul valinei în 
plasma acestora constituie 97,8±21,8 µmol/L și depășește valoarea minimă de referință 
cu 5,8 µmol/L. Insuficiența valinei duce la dereglări funcționale nu numai în sistemul 
imunitar, dar și la dereglări hormonale serioase, în primul rând în funcționarea glandei 
tiroide și suprarenalelor. Cantități sporite ale valinei se găsesc în carnea de porc și de 
pasăre, icre, soia, leguminoase, ouă, brânză, nuci, pește și produse de mare [7].

Treonina participă în procesele de creștere tisulară, activează sistemul imunitar, 
elimină toxinele, îmbunătățește activitatea tractului gastrointestinal, fiind necesar  
pentru dezvoltarea normală a organismului. Conținutul treoninei în plasma sangvină a 
pacienților vârstnici constituie 70,6±22,3 µmol/L sau este cu 2,4 µmol/L mai diminuat 
decât valoarea minimă recomandată. Deficitul treoninei scade activitatea sistemului 
imunitar, provoacă întârzierea creșterii și scăderea masei corporale. Un conținut bogat 
de treonină se găsește în icre, soia și alte leguminoase, nuci, semințe, brânză, cașcaval, 
carne, ouă, pește și produse de mare [7].

Conținutul argininei în plasma sangvină a pacienților vârstnici constituie 22,3±0,7 
µmol/L sau este cu 7,3 µmol/L mai sporit decât nivelul minim recomandat. Arginina este 
un aminoacid esențial, care în anumită concentrație favorizează răspândirea virusurilor. 
Ținând sub control consumul acesteia, se pot monitoriza bolile virale. Un conținut sporit 
de arginină se găsește în nuci, semințe, grâu, cereale și ciocolată. Excluderea dietei cu 
un conținut de arginină ajută organismul de a rezista la virus și de a-l depăși [9]. În 
cantități rezonabile arginina fortifică sistemul imunitar [8].

Leucina activează sistemul de protecție complement-antivirus, precum și factorii 
imunității umorale care împiedică pătrunderea virusului în celulă.

Lizina contribuie la formarea răspunsului imun umoral, stimulează activitatea 
fagocitară a neutrofilelor. Serotonina și precursorul acesteia, aminoacidul triptofan 
reglează imunitatea în celulele intestinului, asigurând rezistența totală a organismului.

L-lizina și frunza de măslin sunt foarte efective în lupta cu virușii. L-lizina, ca 
aminoacid esențial, constituie o sursă efectivă împotriva virusului Herpes. Lizina 
constituie o sursă profilactică, capabilă să trateze infecțiile active. S-a demonstrat că, 
în combinație cu zincul, lizina înlătură aproape toate simptomele virusului Herpes în 
decurs de șase zile. Lizina împiedică și oprește toate virusurile herpetice, ceea ce este 
foarte important, deoarece această familie de viruși constituie cauza diferitor simptome 
și boli cronice, de care suferă milioane de persoane din întreaga lume.

Lizina ajută la menținerea sistemului imunitar prin formarea anticorpilor, reține 
răspândirea virușilor, sporește eficacitatea activităților anti-cancer și participă la 
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numeroase reacții biochimice în organism. Produsele cu un conținut bogat în lizină 
sunt produsele lactate, cașcavalul, carnea și peștele [9].

Un rol important în fortificarea imunității organismului îl au tioaminoacizii 
metionina și cisteina. Ei stimulează activitatea limfocitelor, imunitatea celulară și 
umorală. Metionina și cisteina posedă acțiune antioxidantă pronunțată, protejând 
celulele organismului de radicalii liberi. Sunt capabile să neutralizeze metalele toxice 
și metaboliții și, astfel asigură detoxificarea organismului [6].

Funcțiile metioninei ca aminoacid esențial sunt foarte variate. Activând leucocitele și 
limfocitele, aceasta influențează pozitiv asupra particularităților antivirale, antitumorale 
și antiinflamatorii ale acestora.

În afară de aminoacizii esențiali menționați, în procesul de formare a imunității 
organismului influențează semnificativ un șir întreg de alți aminoacizi. Astfel, o influență 
pozitivă în formarea anticorpilor o are derivatul glutaminei – acidul γ-aminobutiric.

Baza asigurării organismului cu aminoacizi imunoactivi necesari o constituie 
alimentația variată și completă în diferite perioade de vârstă, iar pentru perioada de 
diminuare, aceasta capătă o valoare deosebită.

Cea mai bună soluție de rezolvare a problemei este respectarea alimentației 
sanogene care ia în considerare statutul metabolic al organismului.

Necesitatea unui anumit set de aminoacizi obligă înaintarea cerințelor sporite 
componentei proteice a rației. Luând în considerare vârsta înaintată și starea funcțională 
a tuturor sistemelor fiziologice vitale ale pacienților, componenta proteică a rației 
trebuie să fie în cantități mici.

În rezultatul consumului hranei proteice trebuie să se țină cont de faptul că cel mai 
rapid se absorb aminoacizii din proteinele din ouă, pește, brânză și carne slabă. Iar 
pentru o asimilare mai bună a substanțelor folositoare este necesară combinarea corectă 
a produselor în rația alimentară. 

Astfel, studierea influenței aminoacizilor asupra formării și menținerii imunității 
va extinde baza științifică, ceea ce permite un control mai eficient al stării sistemului 
imunitar al organismului.

Concluzii
1. În grupul de cercetare aminoacizii imunoactivi în plasmă au avut o dinamică 

diferită, cea mai semnificativă fiind creșterea conținutului alaninei, valinei și argininei 
corespunzător cu 4; 5,8 și 7,3 µmol/L și scăderea concentrației serinei 8,8 µmol/L, 
comparativ cu norma fiziologică.

2. Imunoglobulinele au avut o dinamică selectivă: IgG și IgA s-au schimbat  
neesențial, iar IgM a scăzut cu 10,6 mg/dL, comparativ cu norma fiziologică. 

3. Cercetarea aminoacizilor imunoactivi în dependență de vârstă, de microbiotă, 
alimentație, grup de vârstă, de constituție necesită studii și pe viitor.

4. Corecția prin alimentație sanogenă va fi efectuată în dependență de tipul 
metabolismului, constituție, grupul de vârstă.
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