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Introducere

Sistarea aportului exogen de material energetic şi plastic impune restructurări 
adaptive în metabolismul de substanţe, stabilindu-l la un nivel nou de activitate. 
Privaţiunea de hrană în faza sa iniţială induce perturbări substanţiale în metabolismul 
proteic determinate de cerinţele augmentate în substrat pentru gluconeogeneză, ulterior, 
în perioada tardivă, se instalează mecanisme desăvârşite de conservare a proteinelor 
prin utilizarea lipidelor ca sursă energetică primară.

Studiile anterioare au revelat alteraţii prompte şi selective în concentraţiile 
aminoacizilor liberi din plasmă,  cat, muşchi şi alte ţesuturi şi organe induse de privaţiunea 
de hrană [6,  9, 14]. Evaluat prin prisma rolurilor aparte ale plasmei şi eritrocitelor în 
transportul şi schimbul interorganic de aminoacizi [7], pool-ul aminoacizilor din sânge 
poate   interpretat ca un indiciu integrativ al  uxului aminoacizilor liberi din organism 
şi al metabolismului azotic în general.  

Datele despre impactul privaţiunii de hrană asupra metabolismului proteic în 
ontogeneza tardivă sunt scunde [10, 11], iar particularităţile concentraţiei aminoacizilor 
liberi în sânge redate printr-un studiu realizat concomitent în plasmă şi în eritrocite nu 
sunt puse în evidenţă. Totodată cercetările realizate  anterior au remarcat particularităţi 
de vîrstă calitative şi cantitative ale pool-ului aminaocizilor din sânge [4, 5, 13, 15].

Scopul actualei cercetări a fost investigarea particularităţilor metabolice induse de 
privaţiunea de hrană la şobolani tineri şi senili prin studiul echilibrului aminoacizilor 
din plasmă şi eritrocite.

Materiale şi metode

Obiectul de studiu au servit şobolani albi, masculi – tineri (3 săptămâni) şi senili 
(24 luni), a aţi în condiţii de vivariu în conformitate cu prescripţiile Regulamentului 
de întreţinere a animalelor de laborator. Două grupe de şobolani, a câte 5 indivizi, au 
fost expuse privaţiunii alimentare timp de 48 de ore cu acces liber la apă. Şobolanii din 
loturile-martor au fost întreţinuţi în condiţii identice, cu regim alimentar corespunzător 
vârstei. Animalele au fost sacri cate prin decapitare, iar sângele (3 ml) a fost colectat 
pentru analiza concentraţiei aminoacizilor în plasmă şi eritrocite. Concentraţile 
individuale ale aminoacizilor liberi au fost deteminate prin metoda cromatogra ei 
de lichid cu schimb de ioni la analizatorul de aminoacizi AAA-339 (Praha, Cehia).  
Identi carea aminoacizilor s-a efectuat în baza calibratorului-etalon Amino Acid 
Standard Solution (SIGMA-ALDRICH CHEMIE, Gmbh), în calitate de standard intern 
s-a folosit norleucina ( BIO LA CHIMA TEST, Praha). 
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Analiza statistică a rezultatelor obţinute s-a realizat cu utilizarea t-criteriului 
Student. 

Rezultatele investigaţiilor

Analiza comparată a concentraţiilor aminoacizilor liberi din plasma şi eritrocitele 
şobolanilor în condiţii relativ confortogene a distins particularităţi de vârstă evidenţiate  
în ambele compartimente sanguine. 

Tabelul 1 .Conţinutul aminoacizilor liberi în plasma şi eritrocitele şobolanilor tineri 
(3 săptămâni) privaţi de hrană timp de 48 de ore (µmol/100ml)

 Aminoacizii
Plasma Eritrocitele

Confort Privaţiunea 
de hrană 

Confort
Privaţiunea de 

hrană 

Acidul cisteinic 1,05±0,15 1,76±0,32 1,10±0,18 2,90±0,22*

Taurina 54,77±2,81 51,47±4,38 42,33±4,21 61,92±15,42

Acidul aspartic 5,52±0,78 4,44±1,15 91,78±34,28 34,81±9,93

Treonina 15,69±2,31 20,54±0,22* 10,09±3,21 32,69±12,60*

Serina 36,53±8,15 23,11±2,01* 32,70±5,67 41,75±21,10

Asparagina 7,34±1,35 7,91±0,62 7,83±2,74 19,71±6,53*

Acidul glutamic 18,40±1,89 19,57±1,66 23,10±6,86 53,12±18,57

Glutamina 72,93±9,69 59,83±11,31 39,35±20,01 33,71±3,88

Acidul α-aminoadipinic 0,86±0,08 0,86±0,18 1,55±0,51 1,04±0,36

Prolina 17,83±3,47 11,31±2,46 47,50±11,36 36,69±20,67

Glicina 54,80±4,59 58,81±9,37 63,71±7,06 96,67±35,18

Alanina 89,78±7,38 34,23±2,91* 62,63±14,84 40,19±18,66

Citrulina 19,25±2,62 14,66±2,82 15,42±4,11 10,55±3,47

Acidul α-aminobutiric 2,25±0,23 2,17±0,21 4,07±1,61 2,73±0,84

Valina 15,93±5,17 23,81±2,41 12,62±7,43 25,03±2,42

Cisteina 3,86±0,59 4,52±0,66 4,05±0,77 5,38±2,27

Metionina 3,62±0,16 6,11±1,43* 5,61±2,98 19,52±2,47*

Izoleucina 7,58±2,17 12,11±1,67* 11,33±6,05 14,53±2,05

Leucina 10,54±3,00 17,54±2,35* 12,64±6,98 30,73±4,43*

Tirozina 6,22±0,55 11,34±1,85* 12,41±2,62 14,85±2,14

Fenilalanina 5,11±1,18 12,59±2,00* 8,92±4,53 29,33±3,19*

Acidul γ-aminobutiric 0,75±0,18 0,61±0,09 1,86±0,99 4,31±0,84*

Ornitina 10,03±3,75 6,02±1,81 8,11±2,74 8,96±1,65

Lizina 12,65±4,32 44,48±7,70* 14,07±0,71 77,16±21,74*

1-metilhistidina 0,00 0,00 4,94±0,15 5,68±0,86

Histidina 5,13±0,33 11,75±2,80* 2,85±0,21 16,46±4,81*

Triptofanul 5,66±1,23 3,78±0,57 2,60±0,90 4,54±1,35

Arginina 48,62±10,28 16,35±3,37* 26,47±15,41 41,04±12,47
Notă: autenticitatea diferenţei * - P<0,05 comparativ cu indicii din lotul-martor.
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Acidul cisteinic şi citrulina în plasma animalelor tinere s-au depistat în concentraţii 
de 2,8 şi 1,8 ori, respectiv, mai mari decât la senili, iar valorile metioninei s-au înregistrat 
de 1,3 ori mai scăzute (P<0,05). În eritrocitele şobolanilor senili, spre deosebire de cei 
tineri, au fost depistate concentraţii mai înalte pentru  histidină, 1-metilhistidină de 3,2 
ori,  treonină de 2,3 ori,  asparagină, lizină de 2 ori, iar valorile citrulinei de 1,8 ori au 
prevalat în eritrocitele animalelor tinere (P<0,05). 

Privaţiunea de hrană de scurtă durată a determinat perturbări semni cative în 
conţinutul aminoacizilor liberi din sângele animalelor de diferită vârstă. Concentraţiile 
individuale ale unui şir de aminoaci au deviat autenctic de la valorile lotului-martor în 
ambele medii – plasmă şi eritrocite. 

În plasma şobolanilor tineri concentraţiile unui şir de aminoacizi esenţiali au fost 
mărite: lizina (cu 251%), fenilalanina (cu 146%), histidina (cu 129%), leucina (cu 84%), 
izoleucina (cu 79%), metionina (cu 69%), treonina (cu 31%), la fel şi tirozina (cu 82%) 
şi acidul cisteinic (cu 67%), iar în cantităţi diminuate s-au evidenţiat arginina (cu 66%), 
alanina (cu 62%), serina (cu 37%), triptofanul (cu 33%), (P<0,05; tabelul 1). 

În eritrocite concentraţiile aminoacizilor au crescut, în special pe contul  
aminoacizilor esenţiali: histidina, lizina, metionina, fenilalanina, treonina, leucina, 
valorile cărora s-au mărit respectiv cu 477, 448, 248, 229, 224 şi 143% în raport cu 
lotul-martor, de asemenea valori elevate s-au detectat pentru concentraţiile acidul 
cisteinic (cu 163%), ale asparaginei (cu 152%) şi acidului γ-aminobutiric (GABA), (cu 
132%), (P<0,05; tabelul 1).

Raportul aminoacizilor esenţiali către aminoacizii neesenţiali a crescut de 2,7 ori în 
plasmă şi de 3 ori – în eritrocite. Evaluarea principalelor grupe de aminoacizi a evidenţiat 
majorarea moderată a  conţinutului total al aminoacizilor aromatici în plasmă (cu 63%) 
şi mai semni cativ – în eritrocite (cu 103%), la fel şi aminoacizii cu catenă laterală 
rami cată (BCAA) ce au prevalat cu 57 şi 92%, respectiv în plasma şi eritrocitele 
lotului-martor (P<0,05). Privaţiunea de hrană a alterat gradientele eritrocite/plasmă ale 
unor aminoacizi esenţiali (arginina, histidina, lizina, metionina, treonina, fenilalanina, 
tirozina, leucina, izoleucina) şi neesenţiali (taurina, asparagina, serina, alanina, GABA 
şi acidul glutamic), iar cel al acidului aspartic – a diminuat (P<0,05).

Perturbările metabolismului aminoacizilor la şobolanii senili deprivaţi de hrană au 
antrenat în predominanţă concentraţiile aminoacizilor esenţiali din plasmă: lizina (cu 
217%), fenilalanina (cu 204%), izoleucina (cu 188%), leucina (cu 171%), histidina 
(cu 80%). De asemenea în concentraţii elevate s-au detectat tirozina (cu 105%) şi 
ornitina (cu 94%), iar concentraţii diminuate s-au determinat pentru arginină (cu 67%), 
alanină (cu 61%) şi citrulină (cu 33%), (P<0,05; tabelul 2).  Similar animalelor tinere, 
concentraţiile aminoacizilor în eritrocitele şobolanilor senili au crescut, caracterul 
modi cărilor  ind mai expansiv şi mai accentuat ceea ce a determinat o creştere expresivă 
a conţinutului total de aminoacizi în mediul respectiv (cu 110% raportat la lotul-martor) 
(P<0,05). Concentraţii înalte s-au stabilit pentru majoritatea aminoacizilor, în special 
pentru aminoacizii esenţiali: metionină (cu 983%), fenilalanină (cu 952%), leucină (cu 
882%), izoleucină (cu 604%), histidină (403%), lizină (cu 486%), valină (cu 279%), 
arginină (cu 261%), treonină (cu 168%) şi triptofan (cu 99%), pe când concentraţiile 
unor aminoacizi neesenţiali: tirozina (cu 153%), acidul glutamic (cu 152%), asparagina 
(cu 149%) şi în special a principalilor aminoacizi glicogeni: glicina (cu 61%), serina 



7

(cu 56%), alanina (cu 33%) s-au majorat mai puţin semni cativ, iar conţinutul acidului 
aspartic a diminuat (cu 41%). Cifre înalte în eritrocite s-au detectat de asemenea pentru 
GABA (cu 302%) şi ornitină (cu 130%), (P<0,05; tabelul 2). 

Tabelul 2. Conţinutul aminoacizilor liberi în plasma şi eritrocitele şobolanilor senili, 
privaţi de hrană timp de 48 de ore (µol/100ml)

 Aminoacizii
Plasma Eritrocitele

Confort
Privaţiunea 

de hrană 
Confort

Privaţiunea de 
hrană

Acidul cisteinic 0,37±0,18 0,95±0,33 1,08±0,05 1,79±0,34

Taurina 63,99±7,68 76,77±8,08 65,68±10,72 65,47±4,95

Acidul aspartic 4,13±1,04 4,91±0,84 122,09±15,12 72,19±2,40*

Treonina 21,04±3,75 26,70±5,58 23,51±4,57 63,12±0,70*

Serina 30,79±4,01 29,93±5,74 42,51±4,49 66,60±5,68*

Asparagina 7,08±1,49 10,05±0,54 14,82±1,97 41,13±6,08*

Acidul glutamic 14,72±1,91 17,17±0,70 42,47±4,75 107,05±17,47*

Glutamina 72,59±9,61 65,93±0,37 100,76±1,41 94,32±27,25

Acidul α-aminoadipinic 0,85±0,36 0,92±0,12 1,79±0,11 1,85±0,06

Prolina 13,54±4,18 9,09±1,77 53,84±1,54 73,83±13,03

Glicina 43,82±8,40 38,89±2,29 60,05±9,36 96,73±8,18*

Alanina 113,73±9,04 52,89±1,67* 88,12±6,42 117,15±8,03*

Citrulina 10,57±0,95 6,98±1,07* 9,07±1,10 11,21±0,58

Acidul α-aminobutiric 1,73±0,29 2,36±0,12 3,72±0,59 7,74±0,73*

Valina 11,34±0,65 22,91±5,93 19,62±1,12 74,38±7,90*

Cisteina 4,61±0,81 5,85±1,40 6,07±1,16 8,58±0,91

Metionina 4,48±0,38 5,77±0,70 8,26±0,55 89,53±11,87*

Izoleucina 5,08±0,47 14,68±4,68* 9,72±1,09 68,44±1,24*

Leucina 7,60±0,60 20,64±3,59* 14,22±2,29 139,74±3,60*

Tirozina 7,93±0,72 16,27±3,82* 16,05±1,81 40,68±10,26*

Fenilalanina 4,82±0,41 14,70±3,49* 13,08±3,27 137,66±24,47*

Acidul γ-aminobutiric 0,82±0,19 1,15±0,35 1,46±0,14 5,87±0,88*

Ornitina 6,25±3,32 12,15±3,87 6,43±1,46 14,85±3,52*

Lizina 19,43±1,24 61,63±4,42* 24,35±3,14 118,30±8,01*

1-metilhistidina 0,00 0,00 15,83±4,09 9,50±1,93

Histidina 5,86±0,94 10,55±1,57* 9,10±1,68 45,78±6,10*

Triptofanul 4,34±0,86 3,08±1,01 2,56±0,29 5,11±0,23*

Arginina 65,49±11,24 21,76±2,42* 30,68±5,71 110,97±8,68*

Notă: autenticitatea diferenţei * - P<0,05 comparativ cu indicii din lotul-martor.

Raportul aminoacizilor esenţiali către aminoacizii neesenţiali a crescut de 3 ori în 
plasmă şi de 4 ori – în eritrocite. 
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Conţinutul sumar al BCAA s-a majorat în plasmă (cu 142%) şi mult mai semni cativ 
– în eritrocite (cu 549%). Acelaşi tablou s-a urmărit şi pentru aminoacizii aromatici, 
depistaţi în valori elevate în ambele medii (cu 99 şi 479%, respectiv în plasmă şi 
eritrocite) (P<0,05).

Gradientele eritrocite/plasmă pentru majoritatea aminoacizilor au deviat semni cativ 
în direcţia creşterii, de menţionat în special arginina, metionina, leucina (0,47-5,10; 
1,83-15,52 şi 1,87-6,77, respectiv (P<0,05)) şi numai gradientele eritrocite/plasmă ale 
acidului aspartic şi 1-metilhistidinei au diminuat (29,56-14,70 şi 15,83-9,50, respectiv 
(P<0,05).

Discuţii

Pool-ul aminoacizilor liberi din organism este alcătuit din trei surse dintre care cea 
exogenă este esenţială, urmată de aminoacizii rezultaţi din catabolismul proteinelor 
proprii ale organismului şi sintetiza de novo a aminoacizilor neesenţiali. 

 Sistarea aportului de material energetic şi plastic determină restructurări adaptive 
prompte în metabolismul azotic, ce iniţial stimulează e uxul aminoacizilor din muşchi 
cu orientarea lui spre organele splanhnice, predominant spre  cat [14]. Privaţiunea 
alimentară de asemenea reduce intensitatea proteosintezei, diminuează clearance-ul 
renal al aminoacizilor ce, în  nal, se re ectă asupra aminoacidemiei [1, 14].

În plasma ambelor grupe de şobolanilor expuşi deprivării de hrană s-a marcat 
creşterea concentraţiei principalilor aminoacizi esenţiali, în special al celor ce din 
lipsa enzimelor speci ce, lizina, fenilalanina, nu se metabolizează la nivelul ţesutului 
muscular, eliberându-se în concentraţii elevate în sânge. Notabil este că concentraţiile 
acestor aminoacizi în eritrocite, în special la animalele senile, au atins o creştere mult 
mai semni cativă, comparativ cu plasma.

Particularităţile modi cării concentraţiilor aminoacizilor din eritrocite induse de 
privaţiunea alimentară au fost marcante prin intensivitate şi expansivitate. Concentraţia 
totală a aminoacizilor liberi în eritrocitele şobolanilor senili a crescut cu 110%, rezultată 
din majorarea concentraţiilor a 18 aminoacizi, iar modi cările evidenţiate la tineri au 
fost bidirecţionate şi au implicat concentraţiile a 9 aminoacizi. Deviaţiile gradientelor 
concentraţiilor eritrocite/plasmă pentru majoritatea aminoacizilor, cu excepţia acidului 
aspartic, au fost în direcţia creşterii cu accent pe lotul animalelor senile. 

Eritrocitele, la fel ca şi plasma, realizează transportul interorganic de aminoacizi 
[3, 7, 8].  Rolul respectiv al eritrocitelor conform unor investigaţii  [12] s-a dovedit a 
  elevat în privaţiunea alimentară timp de 60 ore, acelaşi lucru sugerează rezultatele 
noastre, care suplimentar au scos în evidenţă speci cul de vârstă al modi cărilor 
concentraţiei aminoacizilor liberi în deprivare de hrană de scurtă durată. Majorarea 
drastică a concentraţiei aminoacizilor din eritrocitele şobolanilor de 24 luni este, 
probabil, determinată de orientarea predominant catabolică a vectorului metabolismului 
azotic la organismele bătrâne [16] şi agravat în condiţii de deprivare de hrană.

Astfel, analiza comparată a modi cărilor concentraţiilor aminoacizilor esenţiali în 
plasmă şi în eritrocite evaluate în conformitate cu datele literaturii sugerează mobilizarea 
 uxului aminoacizilor esenţiali din ţesuturile periferice indusă de privaţiunea de hrană 
de 48 ore cu intensi carea catabolismului tisular mai accentuat manifestat la senili. În 
ambele grupe de şobolani expuşi privaţiunii de hrană s-au remarcat concentraţii crescute 
ale BCAA, mai semni cativ la senili şi în special în eritrocite. Creşterea conţinutului 
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BCAA din plasmă în restricţie alimentară este considerat un mecanism adaptogen 
satisfăcător deoarece în condiţiile de citului energetic şi plastic se eliberează intens din 
ţesuturi, transaminându-se în alanină şi glutamină care se includ ulterior în procesul 
de gluconeogeneză. Studii anterioare au stabilit că, concentraţiile elevate ale BCAA în 
plasmă în condiţiile privaţiunii alimentare rezultă parţial din diminuarea catabolismului 
lor, particular în muşchii scheletici şi cardiac şi din creşterea e uxului net al BCAA din 
 cat [2].

Concomitent menţionăm concentraţiile alaninei diminuate în plasma tuturor 
şobolanilor, mai accentuat la tineri, asociate cu concentraţii nemodi cate în eritrocite, 
ceea ce prin lumina a rmaţiei lui Elwin [7] denotă aportul diminuat de alanină de la 
ţesuturile periferice spre  cat, pe când sinteza de novo a alaninei în  cat rămânând 
nealterată. Semni cativ pentru animalele tinere deasemenea a fost diminuarea 
concentraţiei serinei în plasmă, un important aminoacid glicogen, la fel ca şi alanina, 
ce indică prezenţa unui de cit energetic, care la şobolanii tineri a fost mai exprimat.

Merită de a   menţionate concentraţiile scăzute ale argininei şi citrulinei din plasmă, 
ultima  ind depistată în concetraţii reduse numai la şobolanii senili. Remarcabil de 
asemenea au fost concentraţiile elevate ale ureei, care de 1,8 şi 3,7 ori respectiv, la tineri 
şi senili depăşeau valorile plasmei din lotul-martor. Orientarea predominant catabolică 
a metabolismului proteic în condiţiile privaţiunii de hrană sugerează reducerea sintezei 
endogene a argininei prin axa renală-intestinală, concomitent intensi cându-se 
catabolizarea ei în ciclul ornitinic. Concentraţiile plasmatice diminuate ale principalilor 
aminoacizi participanţi în ureageneză, arginina şi citrulina, în plasma şobolanilor senili 
asociate de valori înalt crescute ale ureei presupune la şobolanii senili prezenţa unui 
dezechilibru adaptiv în activitatea ciclului ornitinic. 

Astfel, efectele privaţiunii de hrană asupra metabolismului azotic au comportat 
particularităţi de vârstă re ectate prin modi cări autentice ale echilibrului aminoacizilor 
din plasmă şi eritrocite. 
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ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ КРОВОТОКА В ВЕРХНЕЙ 
ЧАСТИ ТЕЛА ПОСРЕДСТВОМ  ВЫПОЛНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ 

СТАТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ

Фрунзе Р.И.

Институт физиологии и санокреатологии АНМ

Современное состояние изученности вопроса

С развитием санокреатологии особую актуальность приобрела проблема раз-
работки методов формирования, целенаправленного изменения и поддержания 
функций различных органов и систем [15]. В предыдущей статье [14] была до-
казана возможность целенаправленной модификации микроциркуляции в биоло-
гически активной зоне с помощью форсированного глубокого дыхания (бхастри-
ки). Естественно было бы попытаться найти и другие возможности целенаправ-
ленного влияния на кровоток в различных частях тела, в частности, используя 
выполнение различных статических позиций тела. Физиологический эффект и 
возможный саногенный потенциал статических упражнений - тема повышенного 
интереса для исследователей, как в области медицины, так и физиологии: Mukerji 
C.S. и Spiegelhoff N. [21] показали, как выполнение асан (статических упражне-
ний) может изменять температуру различных частей тела; Минвалеев Р.С. [5-8] 
исследовал особенности изменения внутрисердечного и интрамурального крово-
тока при практике различных  асан Хатха Йоги, а также влияние Bhudjangasana 
на уровень стероидных гормонов (кортизола, тестостерона, дегидроэпиандро-
стерона и альдостерона в сыворотки крови); Крапивина Е.А. [3] доказала, что 
выполнение различных асан вызывает повышение содержания тироксина в кро-
ви на 7-10% после реализации Bhudjangasana и на 10-15% - после Sarvangasana, 
Virasana и др.; Manjunatha S. и Vempati R.P. [17] обнаружили, что выполнение раз-
личных асан (Dhanurasana, Matsyasana, Halasana и Vajrasana) вызываeт снижение 
концентрации инсулина в крови, что свидетельствует о сенсибилизации клеток 
поджелудочной железы; Malhotra V. et.al. [20] выявили благоприятное влияние 


