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Rezumat
În lucrare se examinează legităţile modifi cării profi lului şi valorilor numerice ale
aminoacizilor mediatori sanguini la bolnavii cu hipotiroidie. S-a stabilit, că schimbarea
conţinutului aminoacizilor inhibitori şi excitatori în parte au caracter individual şi numai
a glicinei este direcţionată ascendent la toţi bolnavii. Pentru pacienţii cu hipotiroidie
este caracteristică predominarea sumei aminoacizilor inhibitori. Se propune ca indicator
suplimentar al hipotiroidiei - sporirea valorii numerice a glicinei şi a sumei aminoacizilor
inhibitori.
Cuvinte cheie: hipotiroidie, aminoacizi mediatori, metabolism, dereglări, indicator.
Depus la redacţie 10 februarie 2014
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adresa pentru corespondență: Vudu Lorina, Universitatea de Stat de Medicină și
Farmacie ”Nicolae Testemițanu”,  bd. Ștefan cel Mare, 165, MD – 2004 Chișinău,
Republica Moldova; e-mail: lorina_vudu@yahoo.com; tel. (+373 22) 73-71-42

Introducere
La examinarea detaliată a tabloului clinic al bolnavilor cu hipotiroidie, de rând

cu tulburările endocrine, cardiovasculare, gastrointestinale, se evidenţiază şi dereglări
neurologice şi neuropsihice: somatovegetative, psihoemoţionale de tip anxios şi
depresiv, dereglări ale activităţii intelectuale, ale statusului emoțional etc., care pot
să se menţină şi în condiţiile obţinerii stării de eutiroidie. Una din cauzele dezvoltării
acestor dereglări poate constitui dezechilibrul aminoacizilor mediatori - inhibitori şi
excitanţi, care participă la reglarea activităţii refl ectoare, reacţiilor comportamentale,
interrelaţiilor hipotalamo-hipofi zare, funcţiilor sistemelor cardiovascular şi respirator,
eliminării mediatorilor în creier, activităţii integrale a creierului etc.
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Un rol deosebit în manifestarea celor menționate și în menţinerea interrelaţiilor
proceselor de inhibiţie şi excitaţie, de rând cu acetilcolina şi noradrenalina, îl au
aminoacizii mediatori inhibitori şi excitanţi [8,14,15,19].

Către aminoacizii inhibitori se referă acidul γ-aminobutiric (GABA), glicina şi
taurina. Funcţia GABA se manifestă prin participarea la reglarea activităţii motorie,
la manifestarea comportamentului emoţional, la reglarea eliminării neuromediatorilor
atât în SNC, cât şi periferic [18,19, 20]. În acelaşi timp, GABA manifestă acţiuni cu
caracter vasodilativ, sedativ, miorelaxant, tranchilizant, analgezic etc. Taurina, ca
şi acidul γ-aminobutiric, glicina şi β-alanina inhibă activitatea neuronilor bulbului
rahidian [7, 9, 10, 14].

Către grupa de aminoacizi excitanţi sunt atribuite glutamina și asparagina. Aceşti
aminoacizi acţionează ca neuromediatori în diverse structuri ale creierului, deoarece
ei participă în transmiterea fl uxului senzorial aferent [1, 4, 6]. Sunt publicaţii referitor
la rolul aminoacizilor excitanţi în prevenirea stărilor convulsive [5], depresive [2],
dereglărilor neurodegenerative [11, 16, 17].

Лапин И.П. și Рыжов И.П. [12] au atribuit la grupa de aminoacizi excitanţi şi
triptofanul. Умрюхин П.Е. [19] a stabilit o legătură puternică între activitatea excitantă
şi toxică a glutamatului şi aspartatului. În prezent se consideră indiscutabilă participarea
aminoacizilor mediatori în reglarea funcţiilor sistemelor cardiovascular, respirator
și termoreglator, comportamentului, interrelaţiilor hipotalamo-hipofi zare, funcţiei
integrale a creierului, emoţiilor, memoriei etc. [14, 17].

Perturbările conţinutului de aminoacizi şi a derivaţilor lor prezintă una din cauzele
dezvoltării diferitor procese patologice, care se manifestă prin disfuncţiile sistemului
nervos şi contribuie la diagnosticarea unor boli şi sindroame neuropsihice [3, 11, 13].

Cele expuse mai sus, precum şi studierea insufi cientă a metabolismului
aminoacizilor în dependenţă de funcţia glandei tiroide la bolnavii cu hipotiroidie,
au determinat necesitatea cercetării conţinutului de aminoacizi mediatori în sânge la
pacienţii susmenţionaţi.

Materiale şi metode
Au fost studiate profi lul şi valorile modifi cării aminoacizilor mediatori - inhibitori

(γ-aminobutiric, glicina şi taurina) şi excitanţi (glutamina şi asparagina) la 24 pacienţi
cu hipotiroidie primară pe fondal de tiroidită autoimună și 12 persoane fără patologii
tiroidiene și alte dereglări. Concentrația aminoacizilor s-a studiat în parte la fi ecare
pacient și persoană din grupa de control, apoi conform specifi cului modifi cării similare
a valorii numerice a tuturor aminoacizilor, pacienții cu hipotiroidie au fost distribuiți în 3
grupe: I-a grupă a fost alcătuită din bolnavi, la care conținutul majorității aminoacizilor
relativ sporea, a II-a grupă a fost constituită din pacienți, la care vectorul modifi cării
concentrației relativ a mai multor aminoacizi avea caracter descendent, iar a III-a grupă
a fost formată din bolnavi, la care conținutul aminoacizilor preponderent avea caracter
individual.

Probele de sânge au fost colectate dimineaţa, după un post alimentar de 12-13 ore.
Mostrele de sânge au fost studiate prin metoda cromatografi ei lichide la analizatorul
de aminoacizi AAA339M. Rezultatele au fost prelucrate statistic şi determinată
veridicitatea lor în conformitate cu criteriul Student.
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Rezultate şi discuţii
Analiza comparativă prealabilă a profi lului de aminoacizi şi a valorilor modifi cării

lor la fi ecare pacient în parte, a evidenţiat existenţa a 3 grupe de modifi cări ale
metabolismului aminoacizilor, ceea ce ne-a determinat, ca analiza profi lului de
aminoacizi mediatori să fi e efectuată conform fi ecărei grupe în parte. A fost evidențiată
o grupă de  pacienţi, la care pool-ul total de aminoacizi relativ sporeşte, o grupă de
pacienţi, la care conţinutul acestora scade şi o grupă, la care modifi carea conținutului
aminoacizilor are caracter individual. Conținutul aminoacizilor mediatori la pacienţii
cu hipotiroidie este refl ectat în tabelul 1.

Analiza conţinutului fi ecărui din aminoacizii inhibitori şi excitanţi în parte
mărturiseşte, că vectorul modifi cării concentraţiei taurinei, GABA şi glutaminei la
toţi pacienţii cu hipotiroidie are caracter individual, pe când a asparaginei nu suportă
schimbări esenţiale şi numai a glicinei are caracter ascendent la toate trei grupe de
pacienţi cu hipotiroidie. Aşadar, majorarea conţinutului de glicină poate fi  considerată
ca test specifi c hipotiroidiei. Sporirea conţinutului glicinei, probabil, este cauzată atât
de intensifi carea sintezei ei, cât şi de diminuarea dezaminării ei în acid glioxalic. Mai
mult ca atât, glicina îndeplineşte un rol semnifi cativ în metabolismul organismului,
participând la organizarea structurii terţiare şi cuaternare a proteinelor, la biosinteza
porfi rinelor, purinelor, multiplilor aminoacizi şi substanţe fi ziologic active, la stimularea
sintezei hormonului somatotrop. Glicina este donator al aminogrupei în procesul de
sinteză a hemoglobinei, glutationului, creatinei, betaninei etc.

Tabelul 1. Conţinutul aminoacizilor mediatori în plasma sanguină la pacienţii cu
hipotiroidie.

Aminoacizii, mcmol/100ml
Control

Vectorul modifi cării conținutului aminoacizilor

Ascendent,
I grupă

Descendent,
II grupă

Nedirecţionat,
III grupă

Inhibitori

γ-aminobutiric 0,2814±0,0518 0,5518±0,1669* 0,5864±0,2433* 0,2906±0,1110
glicina 17,4829±2,5875 32,0674±11,7076* 23,5834±5,1760* 25,4235±2,1693*

taurina 5,9821±1,0349 10,2754±1,9847* 3,3156±0,8443* 5,1322±1,1406

Σ 23,7464±4,3654 42,8946±9,9333* 27,4854±5,4616 30,8463±2,9110*

Excitanţi
glutamina 39,1263±5,5951 49,5525±13,4537* 18,5191±2,8600* 17,1459±4,9314*

asparagina 7,9683±1,5777 6,1901±1,6933 6,8358±1,0804 9,4617±2,4973

Σ 26,8043±5,1981 37,4330±5,7589* 19,6698±9,0040 11,9934±1,3026*

Inhibitori/excitanţi 0,89±0,11 1,15±0,18* 1,55±0,44* 2,60±0,36*

Notă: *P<0,05 comparativ cu indicii din grupa de control.

Luând în considerare importanţa glicinei în metabolismul organismului, nu este
exclus, că sporirea conținutului acestui aminoacid are caracter adaptiv, prin ce se
diminuează unele consecinţe negative ale reducerii secreţiei glandei tiroide.

Analiza valorilor aminoacizilor inhibitori (taurina, glicina şi γ-aminobutiric) în
I-a grupă a arătat creșterea acestora, în grupa a II-a – creșterea glicinei şi a acidului
γ-aminobutiric și scăderea taurinei, pe când în grupa a III-a - cantitatea glicinei, ca şi
la celelalte grupe de pacienţi sporeşte, iar a taurinei şi a γ-aminobutiric se menţine la
nivelul controlului.
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Analiza sumei totale a aminoacizilor inhibitori pe grupe de pacienţi mărturiseşte
despre sporirea acestora la grupele, la care fondalul de aminoacizi se extinde şi la cea
cu caracter individual, cât şi despre menţinerea cantităţii aminoacizilor inhibitori la
grupa cu modifi cări descendente a pool-ului de aminoacizi.

Cercetările conţinutului aminoacizilor excitanţi în parte au permis de a stabili, că
asparagina nu suferă schimbări esenţiale nici la o grupă de pacienţi cu hipotiroidie, iar
nivelul glutaminei scade la grupele II și III şi creşte la grupa I.

Studierea sumei aminoacizilor, ce constituie grupa funcţională de aminoacizi
excitanţi, a depistat sporirea acesteia în I-a grupă de pacienţi, micşorarea în grupa a
III-a, și menținerea pool-ului de aminoacizi excitanţi relativ la nivelul controlului în
grupa a II-a.

În scopul determinării proceselor nervoase dominante cu caracter inhibitor sau
excitator la diverse grupe de pacienţi cu hipotiroidie, a fost estimat indexul corelaţiei
aminoacizilor inhibitori/excitatori. În rezultatul calculării acestui indice s-a remarcat
sporirea lui la pacienţii din I-a grupă până la 1,15±0,18 (p<0,05), în grupa a II-a -  până
la 1,55±0,44 (p<0,05), iar la pacienţi din grupa a III-a - până la 2,60±0,36 (p<0,05). În
control acest indice alcătuiește 0,89±0,11.

Aşadar, la pacienţii cu hipotiroidie primară predomină procesele neurofi ziologice
inhibitoare. Luând în considerare participarea aminoacizilor mediatori în reglarea
activităţii refl ectoare a organismului, interrelaţiilor hipotalamo-hopifi zare, sistemelor
cardio-vasculare şi respirator, somnului şi veghii, a funcţiei integrale a creierului, a
comportării etc., se poate conchide, că dereglările profi lului şi valorilor aminoacizilor
mediatori în mare măsură determină apariţia diverselor disfuncţii ale sistemului nervos
central şi periferic şi contribuie la dezvoltarea unor modifi cări psihice.

Predominarea în componenţa aminoacizilor mediatori a sumei aminoacizilor
inhibitori şi ca urmare a proceselor nervoase inhibitoare dezvăluie cauza manifestării
la pacienţii cu hipotiroidie a dereglărilor activităţii motorii, refl exelor tendinoase,
statutului emoţional, a bradifreniei, somnolenţei, diminuării memoriei, polineuropatiei,
depresiei etc.

Concluzii
La pacienţii cu hipotiroidie se estimează dereglări atât ale profi lului, cât şi ale1.

conținutului aminoacizilor mediatori sanguini.
Modifi carea conţinutului aminoacizilor mediatori în parte la pacienţii cu2.

hipotiroidie are caracter individual şi numai a glicinei vectorul are caracter ascendent
la toţi bolnavii.

Pentru pacienţii cu hipotiroidie este caracteristică predominarea aminoacizilor3.
inhibitori comparativ cu cei excitanți.

Sporirea conținutului glicinei şi a sumei aminoacizilor inhibitori pot servi ca4.
indicatori specifi ci nozologici ai hipotiroidiei.
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