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Conform datelor Ministerului Ocrotirii Sănătăţii al Republicii Moldova  aproximativ 
85% din populaţia Moldovei locuieşte în regiuni cu carenţă de iod, aportul natural al 
iodului fiind de 40-60 μg/zi, pe când aportul necesar recomandat de Consiliumul de 
Control al Patologiilor Iododeficitare şi UNICEF constituie 150 μg/zi pentru adulţi şi 
200 μg/zi pentru femeile gravide [2,3,12,41,52].

Deficitul iodului la copii şi adolescenţi poate duce la apariţia guşei endemice, 
hipotireozei juvenile, dereglări în dezvoltarea intelectuală şi fizică, sensibilitate sporită 
la iradierea radioactivă. La femeile de vîrsta reproducerii – anemie, dereglarea funcţiei 
de reproducere, întreruperea sarcinii, naştere prematură, naşterea copilului cu cretinism 
endemic [8,20,57,60,86,92]. 

După părerea unor savanţi, în afară de deficitul iodului, sunt evidenţiaţi un şir 
de factori de mediu, care pot agrava manifestarea stării deficitului de iod (SDL) 
[11,62,63,73,86,101].

Un factor important pentru biosinteza hormonilor tiroidieni  este aportul sporit a 
ionului de rodanid (SCN-), care se conţine în produsele alimentare consumate (varză, 
ridiche, floarea soarelui, mărar ş.a.), fumul de ţigară [101,102,106,110,113].

În zonele cu deficit de iod, conţinutul sporit de tiocianat în organism poate fi un 
factor real de provocare sau agravare a hipotiroidismului  şi guşei [106,110,113].

 În ultimii ani a sporit interesul pentru plantele medicinale, printre care nucul ocupă 
un loc aparte în cadrul mijloacelor naturiste de tratament. În medicina tradiţională şi 
cea populară sunt utilizate anumite părţi a nucului (mugurii, frunzele, scoarţa ramurilor 
şi a rădăcinilor, fructele verzi şi cele coapte, coaja verde) care se întrebuinţează în 
scopuri terapeutice. Se consideră că cojile verzi de nucă sunt bogate în iod şi au un rol 
de stimulator tiroidian natural. Motiv pentru care am decis să studiem mai aprofundat 
această problemă sub aspect fiziologic [6,26,55,56,98].

Scopul lucrării este studierea  utilizării preparatului din Juglans regia în prevenirea 
dereglărilor iododeficitare provenite pe fondul administrării tiocianatului.

Materiale şi metode
Pentru elaborarea modelului experimental de hipotireoză, cercetările erau efectuate 

pe masculi tineri de şobolani albi.
În studiul experimental s-au folosit 24 masculi de şobolan alb cu masa de 110-130  

g, care zilnic, timp de 40 zile primeau tiocianat de potasiu  - KSCN ( I lot – 10 mg / 
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100g, II lot – 20 mg / 100g (masa corpului). Pentru dozarea precisă a preparatului, 
tiocianatul se administra sub formă de suspensie apoasă nemijlocit în stomac, cu ajutorul 
unei sonde  metalice subţiri. După elaborarea modelului experimental de hipotireoză  
şobolani albi  primeau extractul  de coji verzi de nuca zilnic, timp de 40 zile, peroral, în 
cantitate de 1ml (1 ml de extract conţine ≈ 0,30 μg de iod, după analizele investigate). 

Obţinerea extractului apos din coji verzi de nucă a fost efectuată conform tehnologiei 
care includea etapele de mărunţirea a materiei prime, extracţiei, filtraţiei şi separării 
soluţiei extractului apos [92].

Lotul de control includea 24 masculi de şobolan alb cu aceeaşi masă, înterţinuţi în 
condiţii de vivariu similare.

Determinarea numărului de eritrocite într-un mm3 se efectuiază cu ajutorul aparatului 
Eritrocitometru MF 4020. Determinarea numărului de leucocite într-un mm3 se 
efectuiază cu ajutorul camerei lui Goreaev. Determinarea conţinutului de hemoglobină 
în sînge se efectuiază după metoda lui Sahli. Pentru determinarea VSH se foloseşte 
dispozitivul lui Pancencov. Determinarea conţinutului glucozei în sînge se efectuiază cu 
ajutorul aparatului Glucozimetru ,,Accu-Chec” (Germania). Determinarea colesterinei 
totală în sînge s-a efectuat cu ajutorul metodei uscate analizor de biochimie VITROS 
250 (Ortho Clinical Diagnostics). Metoda de determinare a iodului în urină se bazează 
pe reacţia colorimetrică la ionul de iodid care este ca un catalizator a reacţiei dintre 
amina aromatică atoxică şi compusul oxigenat activ acid acetic. Starea morfologică a 
epiteliului tiroidian a fost examinată folosind metoda histologică, apreciind înălţimea 
epiteliului folicular, diametrul foliculelor şi diametrul nucleelor. Determinarea 
conţinutului hormonilor tiroidieni şi TSH în plasma sanguină a fost efectuată folosind 
metoda hemiluminiscentă.

Rezultatele investigaţiilor

Pentru examinarea unor indici hematologici la şobolanii albi de laborator ne-am 
propus drept scop de a studia numărul de eritrocite, leucocite, viteza de sedimentare a 
hematiilor,  cantitatea de hemoglobină şi nivelul de glucoză la animale.

Rezultatele experienţelor efectuate pe şobolanii albi de laborator au stabilit că 
administrarea tiocianatului de potasiu (KSCN) în cantitate de 10 mg/100g corp greutate, 
timp de 20 zile duce la o micşorare a numărului de globule roşii în sîngele periferic 
cu 4% în comparaţie cu lotul martor, administrarea KSCN timp de 40 zile duce la o 
micşorare  a numărului de eritrocite în sînge cu 13% (P< 0,05).

În caz de administrare a tiocianatului de potasiu în doză de 20 mg/100g corp 
greutate, timp de 20 zile, numărului de eritrocite în sîngele periferic se micşorează 
cu 10 %, iar administrarea KSCN timp de 40 zile duce la o micşorare  numărului de 
eritrocite în sînge cu 13% în comparaţie cu lotul martor (P< 0,05).

La determinarea conţinutului de hemoglobină se observă în lotul experimental 
o anemie puternic pronunţată la sfîrşitul experimentului. Aşa dar, administrarea 
tiocianatului de potasiu în cantitate de 10 mg/100g corp greutate , timp de 20 zile 
duce la o micşorare a cantităţii de hemoglobină în sînge cu 5% în comparaţie cu lotul 
martor, pe cînd administrarea KSCN timp de 40 zile duce la o micşorare a cantităţii de 
hemoglobină în sînge cu 16% (P< 0,05).

În cazul administrării tiocianatului de potasiu în doză de 20 mg/100g, timp de 20 
zile, cantitatea de hemoglobină în sînge se micşorează cu 8 %, administrarea KSCN 
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timp de 40 zile duce la o micşorare a cantităţii de hemoglobină în sînge cu 18% în 
comparaţie cu lotul martor (P< 0,05).

În lotul experimental unde se efectuiază  administrarea KSCN timp de 20 zile  (în 
doză 10 mg/100g corp greutate ) viteza de sedimentare a hematiilor (VSH) la şobolani 
treptat se majorează de 1,3 ori în comparaţie cu lotul martor, dar administrarea KSCN 
timp de 40 zile duce la o majorare a  vitezei de sedimentare a hematiilor de 3,9 ori  
comparativ cu norma.

În cazul administrării tiocianatului de potasiu în doză de 20 mg/100g corp 
greutate , timp de 20 zile, VSH-ul la şobolanii experimentali se majorează de 1,9 ori, 
dar  administrarea KSCN timp de 40 zile duce la o majorare a VSH-lui  de 5,8 ori în 
comparaţie cu lotul martor.

În experimentul nostru majorarea VSH-ului, paralel cu diminuarea numărului totat 
de eritrocite în sînge, este cauza apariţiei dezechilibrului dintre albuminele şi globulinele 
din plasmă şi a vîscozităţii scăzute a sîngelui la şobolani. Putem menţiona că în cazul 
dat are loc schimbarea patologică în sinteza proteinelor plasmatice. 

Analiza rezultatelor obţinute a demonstrat  că administrarea tiocianatului de potasiu 
în cantitate de 10 mg/100g corp greutate, timp de 20 zile duce la o majorare  numărului 
de leucocite în sîngele periferic cu 15% în comparaţie cu lotul martor, administrarea 
KSCN timp de 40 zile duce la o majorare a  numărului de leucocite în sînge cu 22% 
(P< 0,05).

În caz de administrare tiocianatului de potasiu în doză de 20 mg/100g corp 
greutate, timp de 20 zile, numărul de leucocite în sângele periferic se măreşte cu 26 
%, administrarea KSCN timp de 40 zile duce la o majorare a numărului de leucocite în 
sânge cu 47% în comparaţie cu lotul martor (P< 0,05).

Aşa cum se observă din rezultatele experimentului, administrarea în continuu a 
soluţiei de tiocianat de potasiu (în două loturi experimentale) determină apariţia 
leucocitozei puternic pronunţată la şobolani albi pe fonul anemiei.

Rezultatele experimentelor efectuate pe şobolanii albi de laborator au demonstrat 
că în cazul admisiei în exces a tiocianatului de potasiu (KSCN) în organism, conţinutul 
glucozei în sînge treptat se măreşte, şi după 40 de zile de administrare a  preparatului 
(în doză 10 mg/100g corp greutate ) este mai mare cu 28% în comparaţie cu norma. 
Administrarea KSCN, în doză de 20 mg/100g corp greutate, timp de 40 zile duce la 
creşterea conţinutului glucozei în sînge  cu 59% în comparaţie cu lotul martor              (P< 
0,05). Aceste date ne arată că tiocianatul influenţează negativ nivelul glicemiei la 
şobolanii albi de laborator, provocând o hiperglicemie pronunţată.

Rezultatele experimentelor au arătat că administrarea tiocianatului de potasiu în 
cantitate de 10 mg/100g corp greutate , timp de 20 zile duce la o micşorare a cantităţii 
de colesterina totală în sînge cu 4,5 % în comparaţie cu lotul martor, administrarea 
KSCN timp de 40 zile duce la o micşorare a cantităţii de colesterină totală în sânge cu 
11 % (P< 0,05).

În caz de administrare a tiocianatului de potasiu în doză de 20 mg/100g corp 
greutate, timp de 20 zile, cantitatea de colesterina totală în sînge se micşorează cu     9 
%, administrarea KSCN timp de 40 zile duce la o micşorare a  cantităţii  de colesterina 
totală în sînge cu 16,7 % în comparaţie cu lotul martor (P< 0,05).

Analiza excreţiei renale a iodului la şobolanii de laborator arătă că la lotul martor 



38

nivelul iodului nu depăşeşte 300 mg/l, ce caracterizează starea normală a organismului 
animal, în loturile experimentale acest indice depăşeşte 300 mg/l, şi caracterizează 
starea patologică a tiroidei.

Analiza concentraţiei în plasma sangvină a hormonilor tiroidieni iodaţi a demonstrat 
că tiocianatul micşorează sinteza şi secreţia lor. Diminuarea concentraţiei tiroxinei (Т4)  
şi triiodtironinei (Т3) corelează cu doza şi durata acţiunii tiocianatului.

Concentraţia tiroxinei în plasma sangvină a şobolanilor în a cincea zi după 
administrarea tiocianatului nu se modifică substanţial. Aceasta se datorează faptului că 
glanda tiroidă acumulează rezerve suficient de mari de tireoglobulină iodată în lumenul 
foliculelor şi poate secreta hormoni tiroidieni în circuitul sangvin chiar după stoparea 
procesului de organificare a iodului la acţiunea tiocianatului. 

Administrarea în continuu  a soluţiei de KSCN în doza de 10 mg/100g corp greutate, 
determină  în zilele următoare apariţia tendinţei de micşorare a concentraţiei tiroxinei în 
plasma sangvină.  Concentraţia T4 în plasma sangvină se reduce în a 20-cea zi cu 12,6% 
în raport cu lotul martor. Administrarea KSCN timp de 40 zile duce la micşorarea 
concentraţiei de T4 în plasmă cu 27 % (P< 0,05). 

Administrarea tiocianatului de potasiu în doză de 20 mg/100g corp greutate timp de 
20 zile, duce la diminuarea concentraţiei tiroxinei în plasmă cu 18,7 %, dar administrarea 
KSCN timp de 40 zile provoacă micşorarea  concentraţiei T4 în plasma sangvină cu 30 
% în comparaţie cu lotul martor (P< 0,05).

Rezultatele experimentului arată că, o oarecare creştere a concentraţiei T3 în plasmă 
se observă în a 5-cea zi din contul conversiei T4 în T3 în ţesuturile periferice sub acţiunea  
5′- deiodinazei. În zilele următoare însă conţinutul de T3 treptat se micşorează şi în a 
20-cea zi conţinutul ei în plasma sangvină la şobolanii albi de laborator este cu 3 % mai 
mică comparativ cu norma (doza de 10 mg/100g corp greutate), administrarea KSCN 
timp de 40 zile duce la micşorarea concentraţiei de T3 în plasmă cu 17 % (P< 0,05).

Administrarea KSCN în doză de 20 mg/100g, timp de 20 zile, duce la diminuare 
concentraţiei T3 în plasmă cu 5,4 %, dar administrarea KSCN timp de 40 zile provoacă 
micşorarea  concentraţiei T4 în plasma sangvină cu 24 % în comparaţie cu lotul martor 
(P< 0,05).

Administrarea în continuu  a soluţiei de KSCN în doza de 10 mg/100g corp greutate, 
determină  apariţia tendinţei de majorare a concentraţiei TSH în plasma sangvină.  
Concentraţia TSH în plasma sangvină se măreşte, şi în a 20-cea zi este de 2,1 ori mai 
mare în raport cu lotul martor. Administrarea KSCN timp de 40 zile duce la sporirea 
concentraţiei de TSH în plasmă de 3,7 ori  comparativ cu normă.

În caz de administrare a tiocianatului de potasiu în doză de 20 mg/100g corp 
greutate, timp de 20 zile, TSH la şobolani experimentali se majorează de 3,6 ori, dar  
administrarea KSCN timp de 40 zile duce la o majorare  VSH  de 6,3 ori în comparaţie 
cu lotul martor.

După administrarea timp de 40 zile a soluţiei de KSCN în doză de 20 mg/100g 
corp greutate, am extirpat glanda tiroidă pentru cercetarea histologică a stării epiteliului 
folicular.

Analiza histologică a tiroidei la şobolanii supuşi acţiunii tiocianatului exogen a 
arătat că acţiunea îndelungată a tiocianatului timp de 40 zile a contribuit la mărirea 
diametrului foliculelor cu 10,47 % în raport cu norma, pe cînd înălţimea epiteliului 



39

folicular s-a dimunuat cu 13,41% şi diametrul nucleilor tireocitelor s-a micşorat cu 
6%. 

Cercetarea secţiunilor histologice a glandei tiroide în normă au arătat că foliculii 
parenchimului tiroidian au o formă rotungită sau ovală, cu un diametru mediu de  60,2 
μm, cu un coloid dens, parţial vacuolizat, înălţimea epiteliului cubic fiind de   8,2 μm.

După acţiunea tiocianatului pe parcursul a 40 de zile, foliculii capătă o formă mai 
rotungită, cu un diametru mai mare comparativ cu norma (66,5 μm), epiteliul folicular 
apare unistratificat şi plat, (cu înălţimea de 7,1 μm), coloidul este mai resorbit.

Caracteristic pentru această serie de experimente este aspectul celulelor-A. Marea 
lor majoritate au nucleele cu 6% mai mici, comparativ cu norma, relativ hipercrome, 
cromatina are un aspect omogen şi doar rareori se evidenţiază nucleolii. Citoplazma 
tireocitelor la fel este fie omogenă, fie slab vacuolizată cu o coloraţie slab oxifilă. Acest 
aspect al tireocitelor indirect denotă o diminuare a activităţii lor proteosintetice în 
comparaţie cu normă.

Analiza datelor experimentale a arătat că administrarea prelungită a tiocianatului 
induce modificări funcţionale în activitatea glandei tiroide, care caracterizează starea 
de hipotireoză: schimbarea caracterului epiteliului tireocitelor, resorbţia coloidului 
folicular, micşorarea concentraţiei hormonilor tiroidieni iodaţi în plasma sangvină.

 Aşa dar, la animalele care timp îndelungat au primit tiocianat, s-au atestat unele 
semne caracteristice pentru starea de hipotireodism.

În rezultatul experimentelor efectuate pe şobolanii albi de laborator, supuşi  acţiunii  
tiocianatului am stabilit, că administrarea extractului  din coji verzi de nucă timp de 40 
zile ( în lotul III), produce o mărire a numărului de globuli roşii în singe cu 35%  în 
comparaţie cu lotul II (impactul tiocianatului), şi este aproape egal cu norma.

La determinarea cantităţii de hemoglobină s-a observat la şobolanii din lotul III 
creşterea nivelului cu 20 % în comparaţie cu şobolanii din  lotul II unde s-a observat o 
anemie bine pronunţată, în raport cu lotul martor  (P < 0,05).

Viteza de sedimentare a hematiilor la şobolanii din lotul III s-a normalizat şi este  
de 3,8 ori mai redusă în comparaţie cu lotul experimental II (P < 0,05).

În cazul administrării extractului  din coji verzi de nucă timp de 40 zile, la lotul 
III, numărul de leucocite în sângele periferic se restabileşte şi se reduce cu 25 %, în 
comparaţie cu lotul II,  unde s-a observat o leucocitoză pronunţată (P< 0,05).

Rezultatele experimentelor efectuate pe şobolanii albi de laborator au stabilit că în 
cazul administrării în organism a extractului  din coji verzi de nucă timp de 40 zile, la 
lotul III, conţinutul glucozei în sînge nu se schimbă esenţial, şi este aproape acelaşi ca 
şi la lotul II. La lotul III se păstrează hiperglicemia.

Datele experimentelor arată că administrarea extractului  din coji verzi de nucă, 
timp de 40 zile, duce la sporirea nivelului de colesterină cu 35 %, în comparaţie cu lotul 
II, şi cu 12 %  în comparaţie cu lotul martor (P< 0,05).

Analiza excreţiei renale a iodului la şobolani de laborator, care primeau extractul 
din Juglans regia, arătă că nivelul iodului se restabileşte, şi nu depăşeşte 300 mg/l, ce 
caracterizează starea normală a organismului animal. 

Analiza concentraţiei în plasma sangvină a hormonilor tiroidieni iodaţi a demonstrat 
că administrarea extractului  din coji verzi de nucă provoacă mărirea sintezei şi secreţiei 
lor.  
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Concentraţia tiroxinei în plasma sangvină a şobolanilor din lotul III după 40 de zile  
de administrare a extractului este cu 23 % mai mare comparativ cu lotul II, şi cu 14 % 
mai scăzută, decit concentraţia T4 la lotul martor, dar corespunde normei (P< 0,05).

Rezultatele experimentului arată că, la lotul III se observă creşterea concentraţiei T3 
în plasmă până la 69,9 nmol/l, fiind cu 30 % mai crescută comparativ cu lotul II şi este 
aproape în limite normale (P< 0,05). 

Administrarea în continuu  a extractului  din coji verzi de nucă determină  apariţia 
tendinţei de micşorare a concentraţiei TSH în plasma sangvină la şobolanii albi din 
lotul III.  Concentraţia TSH în plasma sangvină se restabileşte şi în a 40-cea zi este de 
2,3 ori mai mică în raport cu lotul II şi este aproape de normă.

După administrarea timp de 40 zile a extractului din Juglans regia la şobolanii care 
anterior erau supuşi acţiunii tiocianatului, am extirpat glanda tiroidă pentru cercetarea 
histologică a stării epiteliului folicular.

Analiza histologică  a tiroidei la şobolanii supuşi acţiunii tiocianatului exogen a 
demonstrat că acţiunea îndelungată a extractului din Juglans regia timp de 40 zile a 
contribuit la diminuarea diametrului foliculelor cu 7,4 % în raport cu lotul experimental 
II, pe cînd înălţimea epiteliului folicular a sporit cu 12,7% iar diametrul nucleelor 
tireocitelor s-a mărit cu 4,3 %  în comparaţie cu lotul II la şobolanii care au fost supuşi 
impactului cu KSCN.

După acţiunea îndelungată a extractului din Juglans regia, glanda tiroidă apare 
normală. Majoritatea foliculelor capătă o formă ovală, epiteliul folicular se restabileşte 
şi are un caracter cubic, coloidul apare dens.

Se modifică aspectul tireocitelor. Majoritatea nucleelor devin mai mari, cu nucleoli 
bine pronunţaţi. Citoplasma tireocitelor este neomogenă, cu o coloraţie puternic oxifilă. 
Acest aspect al tireocitelor caracterizează restabilirea  activităţii lor proteosintetice.

Concluzii 

Este selectată doza de substanţă hoitrogenă care asigură efectul maximal asupra 1. 
activităţii glandei tiroide, cea ce permite modelarea stării deficitului de iod şi efectuarea 
experienţelor cronice.

S-a stabilit că administrarea tiocianatului timp de 40 zile, în doză de 20 2. 
mg/100g corp greutate  induce diminuarea semnificativă a activităţii secretorie a glandei 
tiroide, creşterea nivelului de TSH în plasma, precum şi schimbarea nivelului indicilor 
hematologici, creşterea concentraţiei glucozei şi micşorarea nivelului de colesterină în 
sînge la şobolani albi de laborator.

S-a semnalat modificarea stării morfologice a glandei tiroide la acţiunea 3. 
tiocianatului exogen prin micşorarea  diametrului foliculelor, schimbarea caracterului 
epiteliului tireocitelor et.a.

A fost stabilit faptul că  administrarea de lungă durată a tiocianatului provoacă 4. 
dereglări majore a proceselor vitale la şobolani, ceea ce confirmă efectul tiocianatului 
drept un potenţial goitrogen şi permite utilizarea lui în scopul modelării stării de 
hipotiroidism în experimentul cronic. 

Administrarea extractului  din coji verzi de nucă, timp de 40 zile, la şobolanii albi 5. 
de laborator, supuşi  acţiunii  tiocianatului, produce restabilirea indicilor hematologici 
şi colesterinei totală în sînge, paralel cu asta se păstrează hiperglicemia, ce permite de 
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a presupune că extractului  din Juglans regia nu influenţează esenţial asupra nivelul 
deglucoză în sînge.

Impactul extractului  din coji verzi de nucă duce la restabilirea activităţii 6. 
secretorie a glandei tiroide, precum şi normalizarea nivelului de TSH în plasma sangvină 
la şobolani albi de laborator.

Structura morfologică a glandei tiroide revine în normă la acţiunea extractului  7. 
din Juglans regia. 

La animalele care timp îndelungat au primit extractul din coji verzi, s-au 8. 
atestat unele semne, care  în general caracterizează  restabilirea funcţiilor organismului: 
normalizarea dezvoltării, accelerarea contracţiilor inimii, restabilirea excitabilităţii 
sistemului nervos înregistrată în «cîmpul deschis».

Rezultatele experimentale obţinute ne permit de a susţine idea utilizării 9. 
extractului din coji verzi de nucă în scopuri terapeutice şi profilactice în diferite stări 
ioddeficitare în organismul uman şi cel animal.  
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Introducere

Realizarea programelor genetice de dezvoltare a mezofitelor de cultură se desfăşoară 
în condiţii fluctuante ale mediului, deseori în diapazon extremal, ceea ce cauzează 
diferite stări de stres şi afectări. Se consideră, că afectările celulare, inclusiv şi cele 
cauzate de secetă, sunt asociate cu supraproducţia formelor reactive de oxigen (FRO), 
cum ar fi anion-radicalul superoxid (O2

· -) şi peroxidul de hidrogen (H2O2 [24]. Formele 
reactive de oxigen posedă o capacitate de reacţionare foarte mare şi concentraţia 
staţionară a lor în celule în condiţii normale este foarte mică [28; 31; 32]. E stabilit, 
că acumularea FRO poate cauza destrucţia componentelor celulare şi discordanţa 
sau întreruperea metabolismului ca urmare a atacului asupra lipidelor membranare, 
proteinelor şi acizilor nucleici [7; 8;18]. Universalitatea mecanismelor de biodegradare 
prin formarea speciilor superreactive de oxigen şi afectarea membranelor de diferiţi 
factori stresogeni (secetă, îngheţ, salinizare, arşiţă, etc.) a condiţionat apariţia în 
procesul de evoluţie a unor mecanisme identice de protecţie antioxidativă.  Eliminarea 
consecinţelor acţiunii stresului oxidativ asupra organismului este asigurat de sistemul 
de protecţie antioxidativă [2;9; 17], un component important al căruia sunt  enzimele 
antioxidative, ce participă la inactivarea superoxid radicalului, peroxidului de hidrogen 
şi hidroxid radicalilor. Fermenţii antioxidativi – SOD, POX, CAT, GSP sunt localizaţi 
în diferite structuri tisulare şi compartimente celulare, posedă diferită specificitate şi 
afinitate faţă de substrat şi formele active de oxigen. Graţie funcţionării sistemelor de 


