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Rezumat 

Diabetul zaharat se distinge printre patologiile care agravează cursul infecției cu 

coronavirus și care provoacă cele mai severe complicații. Indiferent de pandemie, diabetul 

zaharat este o boală cronică gravă, iar riscul de deces la pacienții spitalizați cu COVID-19 

și concomitent cu diabet zaharat de tip 1 este de aproape trei ori mai mare decât la pacienții 

fără diabet. În articol sunt puse în discuție posibilele mecanisme de implicare a 

aminoacizilor liberi la patogeneza dezvoltării coronavirusului pe fondul diabetului zaharat. 

Este important să fie monitorizată starea metabolismului proteic în COVID-19 cu diferite 

grade de severitate, pe termen de șase luni de la dispariția simptomelor sale clinice. 
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Introducere 

Până în anul 2002, coronavirusurile erau considerate agenți patogeni, care cauzează 

boli în formă ușoară până la moderată ale tractului respirator superior. La sfârșitul anului 

2002, a fost diagnosticat β-coronavirusul SARS-CoV, care provoacă o infecție extrem 

de severă cu mortalitate ridicată. În 2002-2003 SARS-CoV a stat la baza a peste 8000 

de cazuri de boală înregistrate în 37 de țări ale lumii [3].  

Agentul patogen al COVID-19, denumit ca SARS-CoV-2, este un virus ARN, β 

coronavirus, cu diametrul de 60-140 nm. Din punct de vedere genetic SARS-CoV-2 are 

o asemănare cu SARS-CoV în proporţie de 79%. Dintre proteinele virale (S, M, E1, E2),

proteina structurală S are o importanță primordială asociată cu funcția de legare a 

enzimei de conversie a angiotensinogenului și cu rolul de receptor pentru intrarea în 

celula-gazdă. Coronavirusurile pătrund în celulă prin endocitoza receptorilor și prin 

fuziunea membranei mediate de receptor cu participarea glicoproteinelor superficiale S 

și hemaglutinin-esterază (HE). Genomul iese în citoplasmă și, fiind ARNm, 

direcționează sinteza proteinelor nestructurale, inclusiv RdRp-ul viral, care realizează 

sinteza antigenomului de lungime completă [10].  
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Principala complicație în COVID este afectarea alveolară difuză (inclusiv apariția 

membranelor hialine) cauzată de virus și de afecțiunea inflamatorie sistemică [3]. Ca 

răspuns la impactul unui astfel de factor dăunător exogen precum infecția virală, se 

dezvoltă inflamația, prin intermediul căreia organismul reacționează la moartea celulară 

sau la deteriorarea țesuturilor cu scopul de a iniția mecanisme reparatorii pentru a 

restabili structurile deteriorate. După expunerea la un factor distructiv, în celule apar 

modificări structurale și metabolice, care, în funcție de gradul de impact și de natura 

factorului dăunător, de tipul celulelor, de gradul de maturitate al acestora etc., duc la 

apoptoză sau necroză. Modificarea este însoțită de apariția unui complex de variații 

structurale, fizico-chimice, metabolice și funcționale atât în structurile deteriorate, cât și 

în jurul acestora. Dereglările metabolice reprezintă o consecință a modificărilor 

structurale și fizico-chimice, în special a funcției mitocondriilor și lizozomilor din celule. 

Acestea includ: activarea catabolismului proteinelor, lipidelor, glucidelor; inhibarea 

proceselor anabolice; intensificarea glicolizei aerobe și, mai ales, anaerobe; activarea 

respirației tisulare, urmată de inhibarea acesteia; intensificarea procesului de fosforilare 

oxidativă (însoțită de o creștere a sintezei macroergilor), urmată de o disociere (cu o 

creștere a deficitului de ATP); consolidarea procesului de producere a căldurii, urmată 

de o slăbire a acestuia; acumularea diverselor produse metabolice suboxidate 

(conținutului de lactat, piruvat, corpuri cetonice etc.) [6].  

Experții OMS au identificat boli care agravează cursul infecției cu coronavirus și 

dau cele mai severe complicații. În primul rând în grupul de risc sunt bolile 

cardiovasculare, iar în al doilea ‒ diabetul zaharat (DZ). Indiferent de pandemie, diabetul 

zaharat este o boală cronică severă. În anul 2017, incidența diabetului a fost de 9% în 

rândul populației adulte (cu vârsta peste 18 ani), iar conform prognozelor OMS, până în 

2030 numărul persoanelor cu diabet va crește la 552 milioane de persoane [5], ceea ce 

constituie aproximativ 10%. 

Recent, a apărut o nouă ipoteză, care postulează o legătură bidirecțională între 

diabet și COVID-19, astfel încât nu numai prezența diabetului crește probabilitatea de a 

dezvolta o complicație COVID-19, dar la rândul său acest virus poate declanșa 

dezvoltarea DZ. Detectarea diabetului cu debut nou la pacienții cu COVID-19 poate fi 

asociată cu: prediabet nediagnosticat, diabet sau hiperglicemie preexistentă. De 

exemplu, sunt anumite grupuri de populație cu acces neregulat la serviciile de sănătate, 

inclusiv cele care trăiesc în zonele rurale îndepărtate, care sunt diagnosticați cu diabet 

numai atunci, când sunt testați și tratați pentru COVID-19 la spital. Acest acces limitat 

la serviciile de sănătate de rutină afectează negativ dinamica diabetului în cazul acestor 

persoane și a rezultatelor legate de starea sănătății în general. De fapt, COVID-19 poate 

scoate la iveală alte boli acute, de aceea este necesar ca clinicienii să măsoare nivelul 

glucozei din sânge sau să verifice prezența corpurilor cetonice la internarea pacienților 

noi. Unii autori [18] afirmă, că COVID-19 are efecte multiple asupra metabolismului 

glucozei, cauzând posibil DZ de tip 1, DZ de tip 2 sau un nou tip de diabet încă nedescris. 

Motivul principal pentru dezvoltarea diabetului de tip 1 este distrugerea celulelor β 

pancreatice producătoare și secretoare de insulină, precum și scăderea producției sau 

secreția insuficientă de insulină de către aceste celule. Aceasta poate fi cauzată de o 

infecție virală sau de o patologie autoimună rezultată dintr-o infecție virală [5]. 

Dezvoltarea DZ este asociată cu numeroase complicații și în primul rând, cu afectarea  

microvasculaturii, când este perturbată alimentarea cu sânge a celor mai mici vase, 

obezitatea. Pe fondul diabetului, se dezvoltă boli cardiovasculare, boli de rinichi etc. 
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Toate acestea agravează evoluția infecției cu coronavirus și îngreunează prognosticul. În 

plus, pacienții cu diabet sunt înșiși predispuși la boli infecțioase. Chiar și fără a lua în 

considerare pneumonia, diabeticii sunt internați cu boli respiratorii mult mai des, inclusiv 

pneumonia streptococică și gripa virală. Prin urmare, pneumonia covidă la pacienții cu 

DZ se încadrează pe un fundal foarte nefavorabil [15]. DZ poate fi provocat de o infecție 

virală care determină distrugerea celulelor β [5]. Aceste virusuri, numite virusuri β-

citotrope, includ variola, rubeola, rujeola, oreionul, citomegalovirusul, adenovirusul 

animal și coronavirusurile (Coronavirinае, Coronavirus) [10]. Pacienții cu COVID-19 

prezintă un risc mult mai mare de a dezvolta DZ, decât persoanele sănătoase, întrucât 

noul tip de infecție cu coronavirus provoacă dereglarea metabolismului glucozei în 

organism. Infecția cu coronavirus, cu un grad mare de probabilitate, crește rata 

mortalității pacienților cu diabet. Din statistici reiese, de la 20 la 30% din decesele 

survenite după infectarea cu coronavirus sunt persoane, care sufereau de DZ [15]. Riscul 

de deces la cei spitalizați cu COVID-19 și concomitent cu DZ de tip 1 a fost de aproape 

trei ori mai mare decât la pacienții fără diabet și aproape de două ori mai mare la pacienții 

cu coronavirus și DZ de tip 2 [16].  

Se presupune, că virusul SARS-CoV-2 dăunează grav celulelor insulelor 

pancreasului și contribuie la dezvoltarea sau agravarea diabetului. Riscul ridicat de 

infecție la pacienții cu diabet zaharat se explică prin imunitatea afectată de hiperglicemie 

și consecințele sale acute și cronice. În plus, nivelurile crescute de citokine cresc riscul 

de a dezvolta infecții severe. În plus, pe fondul sindromului respirator acut cauzat de 

SARS-CoV-2, înrăutățirea valorilor glicemiei este caracteristică atât diabeticilor, cât și 

celor non-diabetici. În Rusia, aproximativ 20% din populație au stadii pre-diabetice de 

DZ. În cazul dacă aceste persoane se infectează cu coronavirus, se poate aștepta la o 

creștere accentuată a numărului persoanelor cu diabet [15]. SARS-CoV-2 este capabil să 

pătrundă în alte organe responsabile de metabolismul glucozei în organism, de exemplu, 

intestinul subțire, țesuturile lipidice, ficatul și rinichii, unde virusul provoacă disfuncții 

metabolice și boli intestinale [16]. Ideea este, că coronavirusurile modifică activitatea 

enzimei de conversie a angiotensinei în diferite organe. Această enzimă reprezintă un 

receptor și un punct de intrare pentru unele coronavirusuri, inclusiv SARS și SARS-

CoV-2. Este prezent în aproape toate țesuturile corpului uman, cu toate acestea, un 

număr destul de mare a acestor receptori este localizat în partea endocrină a pancreasului 

[4]. ACE2 joacă un rol semnificativ în multe condiții patologice și fiziologice. S-a 

constatat, că șoarecii infectați cu virusul SARS-CoV au un deficit de ACE2. Absența 

ACE2, care asigură o funcție de protecție, duce la afecțiuni respiratorii patologice acute, 

contractilitate cardiacă scăzută, glomeruloscleroză și albuminurie. O funcție importantă 

non-peptidazică a ACE2 constă în participarea sa la transportul aminoacizilor, în special 

al triptofanului, prin peretele intestinului subțire. Triptofanul reglează secreția peptidelor 

antimicrobiene, care afectează compoziția microbiomului intestinal, ducând la disbioză 

și inflamație [14]. 

Importanța aminoacizilor pentru organism este determinată de faptul, că aceștia sunt 

utilizați pentru sinteza proteinelor, al căror metabolism ocupă un loc special în procesele 

schimbului de substanțe dintre organism și mediul extern. Proteinele sunt incluse în toate 

componentele structurale ale celulelor, țesuturilor și organelor, îndeplinesc funcții 

enzimatice, participă la transferul substanțelor prin membrane etc. Hormonii proteici 

joacă un rol important în coordonarea activității tuturor sistemelor celulare. Aminoacizii 

sunt implicați în biosinteza unui număr mare de alți compuși biologic activi care reglează 
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procesele metabolice din organism ‒ neurotransmițători, hormoni. Aminoacizii servesc 

ca donatori de azot în procesul de sinteză al tuturor compușilor neproteici care conțin 

azot SARS-CoV-2 ‒ nucleotide. Funcția energetică a aminoacizilor devine importantă și 

în unele condiții patologice. În același timp, natura modificărilor metabolismului 

aminoacizilor în timpul dezvoltării COVID-19 rămâne neexplorată pe deplin. 

Actualmente, este unanim acceptat, că leziunile oxidative ale mitocondriilor, inclusiv a 

ADN-ului lor, care se dezvoltă în timpul proceselor inflamatorii acute, constituie unul 

dintre principalele procese mutagene, care însoțește bolile degenerative, în special 

diabetul, bolile cardiovasculare și multe altele. După cum se cunoaște, metabolismul 

glucozei și menținerea toleranței sale normale sunt susținute de două sisteme de 

feedback: secreția de insulină de către celulele β, a cărei rată depinde de nivelul de 

glucoză din sângele care scaldă insulele pancreatice, și acțiunea insulinei la periferie. 

Astfel, hiperglicemia poate fi rezultatul unei secreții insuficiente de insulină, sau a unei 

scăderi a efectului biologic al insulinei, sau o consecință a eșecului ambelor procese. 

Rezistența la insulină poate fi cauzată de o mutație a genei receptorului de insulină. În 

plus față de mecanismele receptorilor, există un număr semnificativ de mecanisme post-

receptor implicate atât în geneza rezistenței la insulină, cât și în mecanismele de 

dezvoltare a diabetului. Inițierea transmiterii semnalului hormonal de insulină începe cu 

fosforilarea subunității receptorului de insulină, care este efectuată de către tirozin 

kinază. Această fosforilare și apoi autofosforilarea susținută a receptorului de insulină 

sunt necesare pentru etapele ulterioare în acțiunea post-receptoră a insulinei și, în special, 

pentru activarea și translocarea transportorilor de glucoză. Mutațiile din subunitatea beta 

a receptorului duc la scăderea tirozin kinazei stimulată de insulină a receptorului. Și, în 

cele din urmă, mutațiile glutaminei sunt însoțite de o degradare accelerată a receptorului 

de insulină [7]. Modificările metabolismului proteinelor în DZ se caracterizează printr-

o predominanță accentuată a proceselor de scindare a proteinelor asupra intensității 

biosintezei lor. Intensificarea proteolizei este, într-o anumită măsură, de natură 

compensatorie, deoarece contribuie la menținerea proceselor metabolismului energetic, 

în special, la o creștere a puterii metabolice a ciclului acizilor tricarboxilici. Creșterea 

proteolizei duce la: apariția hiperaminoacidemiei, echilibrul negativ al azotului, 

creșterea secreției de uree. Creșterea catabolismului proteinelor este caracteristică în 

special mușchilor. Cele menționate se referă în primul rând la aminoacizi glicogeni 

(alanina, asparagina, acidul aspartic, glicina, acidul glutamic, glutamina, prolina, serina, 

cisteina, arginina, histidina, valina, metionina, treonina), în procesul metabolismului 

cărora se formează glucoza [11]. Acești aminoacizi pot fi considerați ca potențiali 

precursori ai glucozei și glicogenului. De exemplu, oxaloacetatul, derivat din acidul 

aspartic, este un produs intermediar atât al ciclului citratului, cât și al gluconeogenezei. 

Aminoacidul glicogen alanina reprezintă aproximativ 30% din totalul aminoacizilor care 

pătrund în ficat. Acest lucru se datorează faptului, că atunci când proteinele musculare 

sunt descompuse, se formează aminoacizi, mulți dintre care sunt transformați în piruvat 

sau mai întâi în oxaloacetat, și apoi în piruvat. Ultimul este convertit în alanină, 

dobândind o grupare amină de la alți aminoacizi. Alanina din mușchi este transportată 

de sânge în ficat, unde este din nou transformată în piruvat, care este parțial oxidat și 

parțial implicat în gluconeogeneză. Întregul ciclu glucoză-alanină nu mărește cantitatea 

de glucoză din mușchi, dar rezolvă problemele transportării azotului aminic din mușchi 

în ficat și previne acidoza lactică. Resturile de aminoacizi glicogeni lipsiți de azot sunt 

implicate în gluconeogeneză, ceea ce sporește și mai mult hiperglicemia. În procesul de 
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conversie a proteinelor în carbohidrați, se formează amoniac, uree și alte produse de 

descompunere. În acest sens, în cazul DZ netratat sau decompensat, apare hiperazotemia 

cu hiperazoturie ulterioară, care se datorează creșterii formării amoniacului atât în ficat, 

cât și în rinichi din glutamină. Amoniacul rezultat se implică în ciclul ornitinei, ceea ce 

duce la creșterea concentrației de uree în sânge și, respectiv, în urină [12].  

În prezent, a fost creat un model pentru dezvoltarea tulburărilor metabolice în DZ. 

Modelul se bazează pe două grupuri de procese paralele care sunt activate în timpul 

dezvoltării bolii: o cascadă de reacții biochimice asociate cu sinteza speciilor reactive de 

oxigen (SRO) și o cascadă de procese fiziopatologice care duc treptat la dereglarea 

microcirculației sangvine și la inducerea ischemiei în țesuturile pacientului. Autorii au 

elucidat efectul interacțiunii dintre cele două subsisteme menționate mai sus. Datorită 

feedback-urilor pozitive, apare o intensificare autocatalitică consecventă în timp a 

acestora, care are un efect distructiv asupra organismului, este independent de semnalul 

de insulină și de concentrația de glucoză din sânge [9].  

Analiza privind acțiunea glicinei indică la faptul, că deficiența acestui aminoacid 

este un factor pro-inflamator semnificativ, care contribuie la manifestarea bolii și 

agravează cursul acesteia. Printr-o serie de studii clinice, a fost demonstrată capacitatea 

glicinei de a normaliza parametrii biochimici ai sângelui pacienților cu DZ, de a preveni 

și inversa complicațiile diabetice [19]. Acest model de dezvoltare a diabetului a arătat 

posibilitatea utilizării unui metabolit natural, activ din punct de vedere farmacologic ‒ 

al glicinei în calitate de  mijloc de inhibare a dezvoltării diabetului. În ciuda faptului că 

glicina este un aminoacid neesențial, în cazul persoanelor cu diabet, deja în stadiile 

incipiente ale bolii, se observă adesea o scădere a concentrației de glicină în sânge, care 

poate agrava și mai mult evoluția bolii. S-a demonstrat că glicina este un potențial 

blocant al ciclurilor-cheie autocatalitice, inclusiv procesele biochimice și 

fiziopatologice. Analiza acțiunii glicinei, efectuată pe baza modelului elaborat este pe 

deplin compatibilă cu rezultatele studiilor clinice, în care glicina s-a manifestat ca un 

medicament eficient, care îmbunătățește parametrii biochimici ai sângelui pacienților cu 

diabet și previne dezvoltarea complicațiilor diabetice. Pe baza rezultatelor obținute și a 

analizei acțiunii biologice a glicinei, a fost posibil de a demonstra, că acest aminoacid 

este un blocant atât al cascadei biochimice a reacțiilor asociate cu sinteza SRO, cât și a 

proceselor de afectare a microcirculației, în urma căreia glicina ar trebui să slăbească în 

mod eficient principalul ciclu autocatalitic în diabet. De asemenea trebuie de remarcat, 

că deficitul de glicină în sine poate provoca leziuni ale mitocondriilor, iar aportul 

acesteia restabilește funcția lor. Aceste date indică la faptul, că glicina normalizează 

funcționarea mitocondriilor și reduce sinteza SRO a acestora, precum și previne 

apoptoza dependentă de mitocondrii. Capacitatea glicinei de a normaliza funcția 

mitocondrială este, de asemenea, importantă, deoarece ratele ridicate de respirație 

mitocondrială asigură o sensibilitate ridicată la insulină și împiedică dezvoltarea DZ de 

tip 2 [17]. Glicina are o cinetică rapidă de acțiune și nu necesită transport în celulă, iar 

efectul protector maxim al glicinei se realizează atunci când concentrația sa extracelulară 

este de aproximativ 2 mM. Cele enumerate indică la faptul, că acțiunea citoprotectoare 

a glicinei, posibil, este realizată printr-o formă specială a receptorului glicinei, a cărei 

activare previne deteriorarea și permeabilitatea patologică a membranelor celulare în 

timpul ischemiei. Suplimentarea cu glicină și cisteină crește, de asemenea, rata de sinteză 

a glutationului și compensează deficiența acestuia în DZ [20]. Astfel, glicina previne 

stadiul terminal de dezvoltare al stresului oxidativ, care duce la apoptoza (sau necroza) 
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celulelor [9]. Astfel, au fost identificate legăturile-cheie în modificările metabolice în 

diabet, care sunt ținte potențiale pentru acțiunea medicamentelor, inclusiv a 

aminoacidului glicina. 

Conform unui șir de investigații experimentale și clinice, se observă o scădere a 

nivelului de L-arginină în DZ [1]. A fost dovedită o biodisponibilitate semnificativ mai 

scăzută a L-argininei la persoanele cu DZ de tip 2, comparativ cu cele sănătoase. Stresul 

oxidativ, care apare ca răspuns la hiperglicemie și rezistența la insulină, este considerat 

unul dintre factorii-cheie în scăderea vasodilatației NO-dependente. Activitatea excesivă 

a arginazei, observată în DZ, duce la epuizarea conținutului de L-arginină din plasma 

sanguină și, ca urmare, la o deficiență relativă de L-arginină disponibilă pentru NO 

sintază.  

De asemenea, s-a constatat, că unii aminoacizi, în special glutamina, afectează 

semnificativ acțiunea insulinei prin modularea absorbției glucozei. Desensibilizarea 

observată în aceste cazuri este o consecință a formării produselor metabolice ale 

hexozaminelor (șuntul hexozaminic). Glutamina și enzima fructoză-6-fosfat 

aminotransferază sunt necesare pentru conversia fructozei-6-fosfat în glucozamină-6-

fosfat și pentru funcționarea normală a acestui șunt [7].  

Oamenii de știință au arătat, că o creștere a nivelurilor serice a cinci aminoacizi ‒ 

izoleucina, leucina, valina, tirozina și fenilanalina este în mod clar asociată cu 

dezvoltarea DZ de tip 2, iar măsurarea combinației acestor cinci aminoacizi, în 

comparație cu fiecare individual, este un factor de risc fiabil pentru dezvoltarea DZ de 

tip 2 în viitor. Măsurarea nivelului acestor aminoacizi în sângele unui număr considerabil 

de pacienți poate permite de a identifica indivizi cu risc crescut de a dezvolta DZ de tip 

2 și de a iniția măsuri preventive timpurii. Cercetările sugerează că tulburările 

metabolice, care duc în cele din urmă la DZ de tip 2 pot exista cu mulți ani înainte de 

diagnosticarea bolii, similar și rezistența la insulină, care se dezvoltă cu mult înainte ca 

nivelul glicemiei să crească la nivelul diabetului [21]. 

Taurina are un efect inhibitor asupra angiotensinei (AT) II [5, 8] și demonstrează 

un efect asemănător insulinei, care este mediat prin interacțiunea cu receptorul de 

insulină atunci când se leagă competitiv cu subunitatea receptorului de insulină. Se 

presupune că scăderea nivelului glicemiei, dependentă de taurină la pacienții cu DZ de 

tip 2 poate fi asociată cu efectul protector al taurinei asupra celulelor β. Dieta de 30 de 

zile, îmbogățită cu taurină a șoarecilor sănătoși este însoțită de un efect reglator asupra 

genelor, responsabile de secreția de insulină stimulată de glucoză. Astfel, rezultatele 

studiilor bazate pe dovezi despre rolul fiziologic al taurinei, denotă, că acest aminoacid 

este indicat pentru corectarea tulburărilor metabolice și a protecției organelor 

organismului în terapia complexă a pacienților cu DZ de tip 2 [13].  

Prezența unei concentrații suficient de mari de GABA în pancreas a fost stabilită 

acum mai bine de câteva decenii [8]. Studiile imunologice ulterioare, privind studiul 

relației dintre glutamat decarboxilază (GAD) a pancreasului și dezvoltarea diabetului 

insulino-dependent au provocat un interes crescut pentru rolul fiziologic al GABA în 

această glandă. În prezent, se consideră, că GAD este una dintre cele mai importante 

ținte pentru antigen în dezvoltarea proceselor autoimune în pancreas, posibil datorită 

identității secvențelor de aminoacizi ale GAD și a virusului Coxsackie, care este asociat 

epidemiologic cu dezvoltarea diabetului insulino-dependent. Există informații despre 

modificările nivelului de insulină, glucagon, somatostatină și peptidă C în sângele 

oamenilor și animalelor după administrarea de GABA Unii autori consideră, că efectul 
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său in vivo asupra secreției de hormonii pancreatici poate fi mediat prin sistemul nervos 

central (SNC). O serie de lucrări sunt dedicate studierii posibilității de utilizare 

terapeutică a GABA și a medicamentelor care modifică activitatea sistemului său în 

mecanismele de corectare a funcției pancreatice [8].  

Este necesar de a concentra atenția asupra ideii că relația dintre metabolismul 

glucozei și a aminoacizilor se manifestă la nivelul formării și utilizării ATP [7]. Această 

dependență se manifestă prin faptul că, odată cu scăderea conținutului de carbohidrați 

din rația alimentară, rata de sinteză a proteinelor scade din cauza asigurării insuficiente 

de energie al procesului anabolic. În acest caz, cantitatea de includere a aminoacizilor în 

proteine scade și are loc acumularea lor în sânge ‒ se dezvoltă hiperaminoacidemia. 

Dimpotrivă, în cazul nutriției cu conținut scăzut de proteine sau cu discrepanța sa 

calitativă, se observă o scădere a ratei sintezei proteinelor din cauza aportului insuficient 

de substrat. În aceste cazuri, consumul de ATP pentru sinteza proteinelor scade, iar în 

consecință – scade  rata de formare a ATP în sistemul de glicoliză. Inhibarea absorbției 

glucozei duce la acumularea acesteia în sânge (hiperglicemie) și la creșterea secreției de 

insulină (hiperinsulinemie), ceea ce înseamnă apariția hiperlipidemiei. Astfel, conform 

acestui model [6]. [7], metabolismul proteinelor este un reglator al utilizării energiei 

glucozei pentru procesul anabolic în perioada de absorbție. Prin urmare, o scădere a 

sintezei proteinelor pare să fie un motiv important pentru dezvoltarea hiperglicemiei. 

Dimpotrivă, accelerarea sintezei proteinelor prin creșterea proteinelor în dietă sau 

introducerea leucinei ca aminoacid anabolizant, duce la creșterea toleranței la glucoză și 

la scăderea nivelului glicemiei. Creșterea secreției de insulină se observă în cazul 

administrării unei diete bogată în proteine [19]. Astfel, dereglarea tuturor tipurilor de 

metabolism în DZ duce la scăderea rezistenței organismului la infecții și la slăbirea 

proprietăților imune ale organismului. 

Pentru infecția COVID-19 este caracteristică hipertransaminazemia [3]. Acest lucru 

determină o creștere a concentrației de aminoacizi liberi în sânge. Deficitul de insulină 

la diabetici în situația infectării cu coronavirus duce la o scădere suplimentară a ratei de 

sinteză a proteinelor și la o creștere a scindării acestora. Catabolismul proteic crescut 

determină atrofia mușchilor striați, ceea ce afectează în mod direct funcționarea 

sistemului respirator. Dacă în sângele unei persoane sănătoase, conținutul de 

hemoglobină glicozilată nu depășește 4-5% din conținutul total, atunci la un pacient cu 

diabet, nivelul său este crescut de 2-3 ori. Prin urmare, în această boală, conținutul de 

hemoglobină scade nu numai din cauza dereglării mecanismelor de formare a acesteia, 

ci se modifică și proprietățile sale funcționale, ceea ce este esențial în dezvoltarea 

hipoxiei tisulare. În cazul persoanelor bolnave de diabet și infectate cu coronavirus are 

loc un cerc vicios de dezvoltare a patologiilor biochimice. 

Analiza efectuată a literaturii de specialitate ne permite să concluzionăm despre 

rolul important al metabolismului aminoacizilor în formarea diabetului zaharat în 

contextul pandemiei COVID-19. Prin urmare, este important să se monitorizeze starea 

metabolismului proteic, în special a aminoacizilor, nu numai în cazurile severe, ci și în 

cele cu severitate moderată sau ușoară a evoluției bolii în termen de șase luni de la 

dispariția simptomelor sale clinice. Modificarea nivelurilor de aminoacizi glicogeni pe 

fondul unei creșteri a concentrației totale de aminoacizi liberi în sânge și urină în 

combinație cu o concentrație crescută de uree în sânge și urină, poate fi un indicator al 

dezvoltării ulterioare a prediabetului și a fazei timpuri de diabet zaharat la pacienții cu 

COVID-19 după dispariția simptomelor clinice. Analiza aminoacizilor liberi este, de 
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asemenea, foarte informativă, deoarece permite evaluarea prezenței și a nivelului 

procesului inflamator prin indicele C (raportul dintre concentrațiile molare de 

fenilalanină și metionină). În procesele inflamatorii, acest indice crește datorită creșterii 

predominante a concentrației de fenilalanină, ceea ce face posibilă diagnosticarea acestor 

procese înainte de manifestarea semnelor clinice. În plus, indicele P (raportul dintre 

nivelul glutaminei și suma concentrațiilor de aminoacizi cu lanț ramificat) face posibilă 

evaluarea gradului de deteriorare al pancreasului în inflamația acută [2]. În cele din urmă, 

prin analiza aminoacizilor liberi, este posibil de a determina nivelul de activitate al 

sistemului antioxidant (glutation) și potențialul de adaptare al organismului (carnozina). 

Concluzii 

1. Metabolismul aminoacizilor liberi joacă un rol important în dezvoltarea DZ la

persoanele infectate cu COVID-19. 

2. Modificarea nivelului de aminoacizi glicogeni pe fondul creșterii concentrației

totale a aminoacizilor liberi, ureei în sânge și urină poate fi un indicator al dezvoltării 

ulterioare a prediabetului și a stadiilor incipiente ale diabetului la pacienții cu COVID-

19 după dispariția simptomelor clinice. 

3. Analiza conținutului de aminoacizi liberi din sânge permite: evaluarea prezenței

și nivelului procesului inflamator (indicele C), gradului de deteriorare al pancreasului 

(indicele P), precum și nivelului de activitate al sistemului antioxidant (glutation) și 

potențialului de adaptare al organismului (carnozină) înainte de manifestarea 

simptomelor clinice. 
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