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Rezumat
Articolul prezintă rezultatele primelor studii privind elaborarea produselor inovative 
pentru combaterea și reducerea impactului pandemiei virusului SARS-CoV-2, care 
cauzează infecția COVID-19. Au fost elaborate trei formule de fitopreparate pe bază 
de materie primă de origine autohtonă sub formă de suplimente biologic active și s-a 
studiat influența acestora asupra metabolismului aminoacizilor și formarea potențialului 
antioxidant al organismului.
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Introducere
Există o mulțime de factori negativi (stres, bacterii și viruși, substanțe toxice, 

radiații ionizante etc.) care inhibă sistemele antioxidante ale organismului, manifestă 
proprietăți imunodepresive, dereglează procesele metabolice și provoacă disfuncții și 
patologii. Strategia cercetărilor științifice moderne în acest domeniu, în primul rând, este 
axată pe identificarea unor mijloace eficiente de corecție a homeostaziei dereglate [23].

Una dintre sursele promițătoare de fitopreparate sunt plantele medicinale, care 
conțin flavonoide și datorită varietății și diversității structurale mari, se află în prezent 
în centrul atenției cercetătorilor din domeniul farmaceuticii și medicinei. S-a stabilit, 
că flavonoizii sunt cea mai numeroasă clasă de compuși fenolici naturali, care se 
caracterizează prin diversitate, activitate sporită și versatilă, toxicitate și probabilitate 
scăzută a efectelor secundare. Gama largă a activității biologice a flavonoizilor este 
asociată cu varietatea structurilor lor chimice și cu diferite proprietăți fizico-chimice 
care rezultă din acestea. Se știe, că flavonoidele manifestă proprietăți antioxidante, 
imunomodulatoare, antivirale, antitumorale, angioprotectoare, hepatoprotectoare, 
coleretice, diuretice, neurotrope și alte proprietăți biologice importante [1, 12, 21, 23]. 
Pe lângă acțiunea antioxidantă sporită, acestea au capacitatea de a influența sistemul de 
sinteză al NO, hemostaza, metabolismul lipidelor, proteinelor și glucidelor, procesele 
inflamatorii și proliferarea celulară [1, 8, 22].

Trebuie remarcat faptul că, aceleași flavonoide pot manifesta atât proprietăți 
antioxidante, cât și prooxidante, ceea ce, aparent, este determinat de concentrația 
utilizată, condițiile de mediu și combinarea lor cu alte componente. Problema legăturii 
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cu proprietățile lor prooxidante rămâne insuficient studiată. Acest lucru ne obligă să 
fim precauți la utilizarea unor doze mari de flavonoide până la o atitudine clară față de 
activitatea lor prooxidantă [1, 16].

Există un punct de vedere potrivit căruia, un grad mic de stres oxidativ indus 
de flavonoizi activează protecția antioxidantă a organismului prin stimularea expresiei 
enzimelor antioxidante și, astfel, intensifică procesele de citoprotecție [5, 24].

Cele expuse mai sus au determinat scopul studiului – identificarea particularităților 
influenței suplimentelor biologic active elaborate cu o gamă largă de bioflavonoizi asupra 
fondului de aminoacizi din sânge ca criteriu universal pentru evaluarea metabolismului 
și a activității vitale a organismului.

Materiale și metode
Cercetările experimentale au fost efectuate pe șobolani albi de laborator, linia 

Wistar în vivariul Institutului de Fiziologie şi Sanocreatologie în conformitate cu 
directiva 86/609/CEE din 24 noiembrie 1986 privind protecţia animalelor utilizate în 
scopuri ştiinţifice experimentale.

Pentru experiment au fost formate patru loturi de șobolani, selectați conform 
principiului analogilor (după masa corporală, vârstă, sex și origine). Animalele din toate 
loturile au fost menținute în aceleași condiții de întreținere și îngrijire, cu acces liber 
la apă, alimentate cu rație standard. Loturilor 1, 2 și 3, adăugător la rația alimentară, li 
s-au administrat suplimente biologic active care conțineau bioflavonoizi cu proprietăți 
fizico-chimice diferite. 

Componența suplimentului alimentar (nr. 1) din lotul 1 conține extracte uscate din 
plante vegetale cu conținut de bioflavonoizi cu potențial antiinflamator și antioxidant, 
activitate antibacteriană și antiseptică, efect de detoxifiere. 

Componența suplimentului alimentar biologic activ (nr. 2) din lotul 2 conține 
extracte uscate din plante vegetale ce conțin un complex de bioflavonoizi cu potențial 
antioxidant și efect de detoxifiere. Posedă proprietăți antibacteriene, analgezice, 
antiinflamatoare și antiseptice.

Suplimentul biologic activ (nr. 3) administrat șobolanilor din lotul 3 conține 
extracte uscate din plante vegetale ce conțin un complex de bioflavonoizi cu potențial 
antioxidant, posedă activitate antiseptică și efect de detoxifiere. Posedă proprietăți 
antibacteriene, analgezice și antiinflamatoare. Are efect tonic digestiv și diuretic natural.

Determinarea conținutului aminoacizilor în serul sangvin s-a efectuat prin 
metoda cromatografiei lichide cu schimb de ioni la analizatorul de aminoacizi AAA-
339M (Cehia) [6]. Analiza statistică a rezultatelor obţinute s-a realizat cu utilizarea 
t-criteriului Student.

Rezultate și discuții
În legătură cu pandemia totală de coronavirus Covid-19, problema elaborării 

substanțelor biologic active cu efect imunomodulator, care stimulează potențialul 
antioxidant al organismului devine deosebit de acută. Unul dintre factorii care posedă 
activitate antivirală împotriva coronavirusului este concentrația de glutation redus 
în organism, care reprezintă, în principal, potențialul antioxidant al organismului. O 
abordare promițătoare pentru rezolvarea acestei probleme este elaborarea formulelor 
fitocompozițiilor din plante medicinale de origine locală. Pentru soluționarea acestei 
probleme, au fost elaborate trei variante de fitocompoziții sub formă de suplimente 
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biologic active, care au fost testate pe animale model. Rezultatele influenței 
suplimentelor biologic active asupra metabolismului intermediar al aminoacizilor sunt 
prezentate sub formă de concentrații ale aminoacizilor liberi în serul și eritrocitele din 
sângele animalelor experimentale. 

Conținutul aminoacizilor liberi din serul sangvin este prezentat în tabelul 1.
Tabelul 1. Conţinutul aminoacizilor liberi în serul sangvin (μmol/100ml).

Aminoacizi Lotul 1
(n=5)

Lotul 2
(n=5)

Lotul 3
(n=5)

Lotul martor
(n=5)

Acidul cisteinic 5,32±0,34*** 8,00±1,10*** 6,16±1,51** 3,04±0,20
Taurina 34,81±1,05* 36,03±0,81* 34,75±3,63 38,27±1,27
Acidul aspartic 14,99±3,31* 13,11±0,63*** 9,92±0,80 10,02±0,70
Treonina 14,39±0,63* 14,16±1,85 10,68±0,81** 13,15±0,67
Serina 28,23±4,39 22,74±1,18 19,39±1,96* 24,09±0,88
Asparagina 15,74±1,24*** 13,86±0,70** 11,06±0,82 10,12±1,55
Acidul glutamic 14,91±2,68* 13,98±0,95** 10,65±0,47* 11,60±0,53
Glutamina 53,20±8,25** 45,05±1,45*** 35,27±1,44 35,88±2,13
Ac.α-aminoadip. 1,25±0,18* 1,58±0,14* 1,59±0,14 1,56±0,20
Prolina 7,05±0,63** 8,89±0,44 10,34±0,68 9,3±1,11
Glicina 36,99±2,12*** 31,81±2,81** 30,07±1,19*** 24,29±1,18
Alanina 26,44±4,25 26,91±1,54* 25,31±1,55 23,39±1,76
Citrulina 1,75±0,26** 1,28±0,22*** 2,03±0,24*** 2,55±0,38
Ac.α-aminobutiric 1,46±0,20*** 0,99±0,16** 1,92±0,30** 2,67±0,33
Valina 8,24±0,44*** 8,47±1,05*** 5,56±0,88 4,51±0,62
Cisteina 3,77±0,50 4,04±0,26 3,90±0,43 3,47±0,67
Metionina 1,93±0,18 2,60±0,22** 1,82±0,24 2,09±0,22
Izoleucina 2,69±0,25 3,22±0,31* 2,45±0,39 2,39±0,47
Leucina 11,45±0,87** 9,71±2,43* 6,85±0,75 5,84±1,10
Tirozina 3,18±0,26** 2,99±0,18** 3,14±0,30** 2,24±0,33
Fenilalanina 4,24±0,28*** 3,72±0,36** 3,55±0,53** 2,07±0,58
Ac.γ-aminobutiric 0,65±0,09* 0,90±0,06 0,87±0,13 0,90±0,20
Ornitina 486±0,38** 4,52±0,51* 3,78±0,64 3,48±0,66
Lizina 22,12±1,67*** 17,77±4,14 19,68±0,85** 16,55±1,27
Histidina 5,11±0,38*** 4,36±1,35 3,22±0,72 3,47±0,39
Arginina 11,80±0,88 14,38±1,57 14,60±1,52* 11,83±2,30
∑AL 336,59±24,19** 315,05±12,83** 278,58±11,95 268,78±19,30
∑AL neesenţiali 204,51±23,75** 183,37±3,77** 159,07±5,94 154,39±9,82
∑AL esenţiali 81,98±3,14** 78,38±9,94* 68,41±1,92 61,92±7,40
∑AL imunoactivi 127,37±16,42* 118,15±3,29** 97,36±4,43 101,25±6,66
∑AL glicogeni 129,28±14,78** 117,19±7,58** 100,94±4,39 99,45±5,41
∑AL cetogeni 43,69±2,28*** 37,41±6,95* 35,67±1,41** 29,09±3,74
∑AL proteinog. 286,49±23,97** 261,75±12,97** 227,48±7,55 216,31±16,55
∑AL cu sulf 45,84±0,64 50,67±1,70* 46,63±5,45 46,87±2,01
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Indicele Fisher 3,017±0,13 3,20±0,57 2,46±0,01*** 2,97±0,17
Indicele C 2,21±0,17*** 1,44±0,11** 2,06±0,21*** 0,98±0,16
Indicele P 2,02±0,40 2,09±0,11* 1,75±0,04** 2,77±0,53
Tirozină/fenilalanină 0,75±0,06** 0,81±0,03** 0,86±0,01** 1,10±0,13
Inhibitori/excitatori 2,49±0,44* 2,54±0,19** 3,15±0,24 2,94±0,05

Notă: diferenţa dintre lotul martor și celelalte loturi (*p≤0,05 – statistic semnificativ, **p≤0,01 – 
statistic distinct semnificativ, ***p≤0,005 – statistic foarte semnificativ).

Analiza rezultatelor cercetărilor prezentate în tabelul 1 demonstrează, că 
utilizarea suplimentelor biologic active elaborate are o influență semnificativă asupra 
metabolismului aminoacizilor șobolanilor. S-a observat o sporire veridică a fondului de 
aminoacizi liberi (∑AL) în toate loturile experimentale comparativ cu lotul martor. Cea 
mai veridică creștere a concentrației aminoacizilor liberi (de 1,25 ori) a fost observată 
în lotul 1, la animalele cărora li s-a administrat fitocompoziția cu numărul 1. Modificări 
mai puțin pronunțate ale concentrației aminoacizilor liberi în comparație cu loturile 
experimentale 1 și 2 au fost observate în lotul experimental 3. Acest lucru atestă despre 
influența diferită a suplimentelor biologic active studiate asupra caracterului sporirii 
proceselor anabolice, ceea ce este menționat și în literatura de specialitate [9, 18]. 

Cel mai semnificativ crește conținutul acidului cisteinic (de 1,7-2,7 ori), valinei 
(de 1,8 ori), leucinei (de 1,02 ori) și fenilalaninei (de 2 ori).

În același timp, conținutul aminoacizilor liberi scade semnificativ în toate loturile 
experimentale: taurina (de 1-1,1 ori), citrulina (de 1,4 ori), acidul α-aminobutiric 
(1,8-2 ori).

Conținutul sumar al grupelor funcționale de aminoacizi liberi a sporit în serul 
sangvin al șobolanilor din loturile 1 și 2 de 1,2-1,3 ori. Astfel, conținutul sumar al 
aminoacizilor liberi imunoactivi a crescut veridic la șobolanii din loturile experimentale 
1 și 2, ceea ce confirmă indirect activitatea imunomodulatoare a suplimentelor 
alimentare biologic active studiate și este în concordanță cu datele din literatură [23].

Analiza indicilor Fisher, C, P a demonstrat o modificare veridică a acestora sub 
influența suplimentelor alimentare biologic active utilizate în experiment.

Astfel, modificarea indicelui Fisher sub influența suplimentelor alimentare 
studiate a identificat modificarea multidirecțională a acestuia (o scădere veridică în 
lotul 3 de 1,2 ori, în timp ce în loturile 1 și 2 s-a observat o ușoară creștere a acestuia), 
ceea ce confirmă posibila prezență a efectului hepatoprotector al flavonoidelor [10, 21].

Indicele C (indicator al proceselor inflamatorii) sporește de 1,5-2 ori, ceea ce 
este în concordanță cu datele privind efectul flavonoidelor asupra proceselor oxidative 
metabolice [1].

Totodată, indicele tirozină/fenilalanină scade veridic de 1,27-1,47 ori, ceea ce 
indică, probabil, intensificarea sintezei hormonilor glandei tiroide [20].

Raportul cantitativ al conținutului aminoacizilor inhibitori și excitatori în serul 
sangvin oferă informații despre starea proceselor nervoase dominante – de excitație sau 
inhibiție [2, 14]. Indicele aminoacizilor liberi inhibitori/excitatori scade veridic de 1,2 
ori în loturile 1 și 2, ceea ce indică o oarecare intensificare a proceselor tonice, atunci, 
când se utilizează suplimentele biologic active nr. 1 și 2.

Rezultatele influenței suplimentelor alimentare biologic active asupra concentrației 
aminoacizilor liberi în eritrocite sunt prezentate în tabelul 2.
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Tabelul 2. Conţinutul aminoacizilor liberi în eritrocite (µmol/100 mg)

Aminoacizi Lotul 1
(n=5)

Lotul 2
(n=5)

Lotul 3
(n=5)

Lotul martor
(n=5)

Acidul cisteinic 7,07±0,91 5,55±0,24** 10,14±0,59*** 7,05±0,84
Taurina 38,15±15,45 41,78±3,98** 34,64±2,57 32,09±2,72
Acidul aspartic 11,08±2,77 6,50±1,68*** 14,76±5,87 11,50±0,74
Treonina 14,52±2,98* 14,20±1,18*** 15,001±1,04** 18,40±1,02
Serina 25,97±2,23*** 30,59±1,66*** 33,01±3,03* 37,45±1,97
Asparagina 11,12±3,36 9,72±1,04*** 12,58±0,99 13,65±1,01
Acidul glutamic 34,04±11,89 33,77±2,65*** 29,74±0,80*** 43,83±2,43
Glutamina 26,55±6,96 43,18±6,71** 33,14±2,71** 26,64±2,02
Prolina 46,16±14,00* 49,15±7,38** 53,95±11,15* 66,72±6,63
Glicina 41,51±12,91 43,26±6,41** 45,82±7,27* 55,99±1,77
Alanina 35,43±14,59 38,69±4,83** 37,05±2,33** 50,95±1,67
Citrulina 2,29±1,10* 2,33±0,68 2,08±0,20** 2,90±0,46
Ac.α-aminobutiric 2,27±1,17 2,05±0,73* 2,42±0,56 2,93±0,59
Valina 7,45±1,76 6,46±0,55 8,28±1,56 7,11±0,70
Cisteina 4,95±0,57 8,53±0,72 6,08±0,78* 7,54±0,79
Metionina 3,49±0,86*** 2,71±0,20*** 3,58±0,16** 4,06±0,21
Izoleucina 4,22±1,52 2,92±0,37 3,07±0,44 3,03±0,15
Leucina 14,12±3,04 11,46±1,08** 16,0±0,50** 14,12±0,65
Tirozina 5,79±2,18 7,61±1,01 5,49±0,57 5,98±0,62
Fenilalanina 4,68±1,47 5,78±1,07 5,37±0,60 4,75±0,48
Ac.γ-aminobutiric 2,65±0,81 3,28±0,62** 1,94±0,23 1,66±0,18
Ornitina 4,20±1,12* 5,06±0,34** 5,16±0,23** 6,29±0,66
Lizina 23,44±10,35** 29,61±6,67 26,77±1,08*** 33,41±1,14
Histidina 4,90±0,94 4,46±0,39 4,82±0,19 4,61±0,35
Arginina 21,16±4,24 24,18±2,14 21,09±0,95 22,76±2,07
∑AL 397,25±120,54 432,85±46,29 431,99±37,87* 485,44±20,18
∑AL neesenţiali 242,63±73,77 271,01±29,55** 271,60±31,86* 320,25±11,45
∑AL esenţiali 97,98±26,58* 101,78±11,44 104,00±3,01* 112,26±4,95
∑AL imunoactivi 147,23±39,64 151,75±10,68*** 158,43±12,11*** 192,09±2,76
∑AL glicogeni 135,98±37,86* 139,71±12,14*** 153,92±18,81* 181,39±5,94
∑AL cetogeni 52,25±18,25* 57,38±8,86 56,72±2,68* 61,29±2,75
∑AL proteinog. 340,62±100,11 372,79±39,92* 375,60±33,99* 432,50±16,40
∑AL cu sulf 53,66±17,44 58,58±5,10* 54,44±4,07 50,75±3,00
ΣEsen/Σnees 0,41±0,03 0,38±0,02* 0,39±0,03 0,35±0,01
Carnozină 20,18±6,14** 22,90±1,89 24,49±2,27 24,60±3,24
Glutation oxid. 21,78±7,86 23,08±2,92** 25,26±4,97* 32,32±2,78
Eritrocite/ser 1,21±0,42* 1,37±0,12*** 1,56±0,19* 1,81±0,05

Notă: diferenţa dintre lotul martor și celelalte loturi (*p≤0,05 – statistic semnificativ, 
**p≤0,01 – statistic distinct semnificativ, ***p≤0,005 – statistic foarte semnificativ).
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Analiza datelor din tabelul 2 demonstrează că fondul aminoacizilor din eritrocite 
în toate loturile experimentale ca urmare a utilizării suplimentelor alimentare tinde să 
scadă, ceea ce poate indica o anumită intensificare a absorbției aminoacizilor liberi 
de către țesuturi, datorită intensificării metabolismului [13]. Cel mai semnificativ sunt 
reduse concentrațiile ornitinei, serinei, prolinei, alaninei și lizinei.

În același timp, conținutul aminoacizilor liberi în toate loturile experimentale a fost 
sporit: taurina de 1,2-1,3 ori, acidul γ-aminobutiric de 1,2-2 ori. În plus, au loc modificări 
specifice ale conținutului aminoacizilor liberi în loturile experimentale separat.

Datele din literatură fac posibilă luarea în considerare a nivelului glutationului, 
precum și a concentrației carnozinei în eritrocite ca indicator integral al stării proceselor 
adaptative ale organismului, stării de tensiune a sistemelor funcționale ale organismului 
și a potențialului său antioxidant ca răspuns la diferite acțiuni endogene și exogene [19].

Trebuie remarcat faptul că, conținutul glutationului oxidat în toate loturile 
experimentale a fost veridic redus comparativ cu lotul martor. Într-adevăr, s-a constatat 
că administrarea cursului de flavonoide sub formă de suplimente biologic active are 
o influență stimulatoare asupra sistemului glutationic, nivelului enzimelor implicate 
în generarea glutationului redus (NADP+- reductază) și, respectiv sporește conținutul 
glutationului redus, care este implicat în mecanismele de creștere a rezistenței 
nespecifice a organismului la factorii extremi de mediu [10, 11, 15, 21].

Conținutul carnozinei este veridic redus (20,18±6,14 µmol/100 mg) (p≤0,01) 
în lotul 1 în comparație cu lotul martor (24,60±3,24 µmol/100 mg). Deoarece a fost 
identificată activitatea imunoreglatoare a carnozinei (în concentrații mici și medii, 
carnozina constituie un stimulator al activității imunologice), precum și conținutul 
redus al aminoacizilor liberi imunoactivi în eritrocitele loturilor 1-3, se poate presupune 
utilizarea intensivă de către țesuturi a acestor componente ale profilului aminoacidic 
eritrocitar [3, 4, 7].

În cele din urmă, raportul ∑AL eritrocite/∑AL ser în loturile experimentale a 
fost mai mic de 1,2-1,5 ori. Scăderea acestui coeficient poate indica o creștere a 
saturației eritrocitelor cu aminoacizi liberi sub influența suplimentelor biologic active 
comparativ cu lotul de control.

Concluzii
1. Concentrația aminoacizilor liberi în sângele şobolanilor corelează cu 

suplimentele biologic active administrate.
2. Utilizarea suplimentelor biologic active cercetate provoacă modificări veridice 

ale profilului aminoacizilor atât în serul sangvin, cât și în eritrocitele șobolanilor. Cele 
mai semnificative modificări au fost evidențiate în lotul șobolanilor ce li s-a administrat  
fitocompoziția nr.1 (lotul 1 al șobolanilor). 

3. Formulele de fitopreparate pe bază de materie primă de origine autohtonă sub 
formă de suplimente biologic active pot fi utilizate pentru combaterea și reducerea 
impactului pandemiei virusului SARS-CoV-2.
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