
55

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(325) 2015

IMPACTUL  RAŢIEI CU DIFERIT CONŢINUT AL
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VITAL ŞI MASEI CORPULUI ŞOBOLANILOR SENILI
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Rezumat
În articol este examinat impactul pe care îl are raţia alimentară cu diferit conţinut al
componentelor constituente asupra potenţialului vital şi masei corpului  şobolanilor senili.
În scopul de a compara specifi cul infl uenţei raţiei cu diferit conţinut al componentelor
constituente în perioada diminuării funcţiilor şi degradării morfofi ziologice, au fost
analizate succint rezultatele infl uenţei dietei cu diversă componenţă a substanţelor nutritive
asupra stării morfofi ziologice în perioada creşterii şi dezvoltării morfofuncţionale.
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Totodată este prezentată informaţia referitor la specifi cul infl uenţei a unor sau altor
componente în raţie, în condiţii de efort fi zic, deoarece efortul fi zic a constituit metoda
de estimare a impactului raţiei cu diferit conţinut al componentelor constituente asupra
potenţialului vital.
Cuvinte cheie: raţie alimentară, perioadă de vârstă, şobolani senili, efort fi zic, înot,
componente constituente, potenţial vital.
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Introducere
Noua teorie a alimentaţiei – teoria alimentării sanocreatologice, în comparaţie cu

cele existente [30], are ca scop nu numai asigurarea activităţii vitale, activităţii operative,
dar şi crearea, menţinerea şi fortifi carea dirijată a sănătăţii în dependenţă de vârstă.
Toate procesele biologice ale organismului, asupra cărora infl uenţează alimentaţia, îşi
pierd semnifi caţia lor fi ziologică, dacă ele nu asigură un anumit nivel de sănătate. Este
ştiut, că lipsa unuia sau mai multor componente în raţia alimentară, inclusiv alimentaţia
neechilibrată de scurtă durată, poate fi  compensată prin mecanismele fi ziologice şi
biochimice adaptive [28], pe când de lungă durată – în cele mai dese cazuri consecinţele
au caracter ireversibil.

Cu dezvoltarea sanocreatologiei, problema diferenţierii alimentaţiei în conformitate
cu perioadele de vârstă devine extrem de actuală. Este vorba de următoarele perioade de
vârstă: creşterii şi dezvoltării morfofuncţionale; funcţionării stabile morfofuncţionale;
diminuării funcţiilor şi degradării morfofuncţionale [8, 9, 29, 31, 32]. Dacă în primele
două perioade de vârstă au fost obţinute date privind infl uenţa diferitor componente
ale raţiei asupra unor sau altor procese morfofi ziologice [21, 23, 26], apoi referitor la a
treia perioadă de vârstă, de facto, a rămas în afara studiilor sistematice. De aceea, una
din sarcinile investigaţiilor noastre a constat în estimarea impactului raţiei cu conţinut
sporit de proteine şi glucide asupra potenţialului vital, care se determină prin efort fi zic
maximal şi masa corporală a şobolanilor senili, în scopul posibilei preveniri a diminuării
funcţiei şi degradării statusului morfofuncţional în perioada a treia de vârstă.

În scopul de a compara specifi cul infl uenţei raţiei cu diferit conţinut al componentelor
constituente în perioada diminuării funcţiilor şi degradării morfofi ziologice, s-a
considerat necesar de a analiza succint rezultatele infl uenţei dietei cu diversă componenţă
a substanţelor nutritive asupra stării morfofi ziologice în perioada creşterii şi dezvoltării
morfofuncţionale. Este cunoscut faptul, că, carenţa îndelungată în alimentaţie a
proteinelor condiţionează dereglarea sistemelor fermentative, scăderea metabolismului
bazal şi termogenezei, reducerea cantităţii de proteine (albumine) în serul sangvin. În
cazul insufi cienţei proteinelor, în organism au loc următoarele dereglări: încetinirea
creşterii şi dezvoltării copiilor, schimbările în fi cat, dereglarea activităţii glandelor cu
secreţie internă, a conţinutului biochimic al sângelui, diminuarea activităţii intelectuale,
scăderea capacităţii de muncă, reducerea rezistenţei şi funcţiilor protectoare ale
organismului [24]. Efecte negative asupra sănătăţii poate avea şi surplusul de proteine
în alimentaţie. Surplusul de proteine se refl ectă negativ direct asupra funcţiei fi catului,
unde are loc descompunerea fi nală a proteinelor, precum şi asupra funcţiei rinichilor,
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prin care se elimină aceste produse. În acelaşi timp, surplusul de proteine provoacă
o reacţie nefavorabilă a sistemului cardiovascular şi a celui nervos, contribuie la
dezvoltarea microfl orei intestinale de putrefacţie [19].

Lipsa glucidelor duce la epuizarea rezervelor de glicogen în fi cat şi la depozitarea
grăsimilor în celulele acestuia, precum şi la dereglarea metabolismului lipidelor şi
proteinelor: organismul în calitate de sursă de energie începe să utilizeze lipidele şi
proteinele hranei, precum şi grăsimile corpului şi ţesutului muscular. În sânge încep să
se acumuleze produse nocive de oxidare incompletă a acizilor graşi şi a unor aminoacizi
- cetone. Formarea excesivă de cetone în cazul oxidării excesive a lipidelor şi parţial
al proteinelor, poate duce la o schimbare în mediul intern al organismului în direcţie
acidă şi intoxicarea ţesutului cerebral, până la dezvoltarea comei acidozice cu pierderea
cunoştinţei.

Excesul de glucide, însă, poate duce la obezitate. Surplusul lor în dietă, determină
o creştere a nivelului de insulină în sânge şi duce la formarea rezervelor de lipide.
Principalul motiv al acestui fapt este creşterea bruscă a glucozei în sânge, care apare
în cazul unei doze mari de alimente bogate în glucide. Glucoza produsă, intră în fl uxul
sangvin, iar la exces organismul este forţat să-l „neutralizeze” cu ajutorul insulinei,
care transformă glucoza în grăsime.

Insufi cienţa lipidelor în raţia alimentară dereglează procesele de creştere şi
dezvoltare, scade sinteza proteinelor, sporeşte permeabilitatea capilarelor, au loc
dereglări la nivelul sistemului nervos central [24], reduce rezistenţa la acţiunea factorilor
nocivi. Surplusul de lipide, de asemenea, are acţiuni negative: împovărează funcţionarea
normală a organelor digestive, provoacă obezitate, diabet, anemie, tromboze [3].

În ceea ce priveşte lipsa sau surplusul unor sau altor componente în raţie, în
dependenţă de efortul fi zic, se cunosc puţine date. A fost determinat faptul că, consumul
alimentelor care conţin cantităţi mari de glucide, produce o creştere a ratei lor de oxidare
în timpul efortului fi zic [1, 2, 10, 16], sporeşte glicogenoliza musculară [10, 11], precum
şi utilizarea glucozei în muşchii membrelor inferioare [16]. Şi invers, după consumul
dietei cu conţinut scăzut de glucide, oxidarea glucidelor şi glicogenoliza musculară
se reduce [1, 10, 14]. Inaniţia însă, la şobolani în cazul efortului fi zic, este însoţită de
creşterea utilizării lipidelor şi scăderea consumului de glicogen muscular [7].

Efectuarea sistematică a exerciţiilor fi zice, orientate spre dezvoltarea rezistenţei,
produce schimbări adaptive în multe sisteme fi ziologice (ex. în aparatul cardio-
vascular, endocrin şi locomotor). Unul din cele mai importante efecte ale acestor
reacţii adaptive sunt modifi carea vitezei, cu care diferite surse energetice sunt utilizate
pentru asigurarea lucrului muşchilor. În special, aceasta se manifestă în oxidarea mai
scăzută a glucidelor şi în utilizarea mai sporită a lipidelor la sportivii ce se antrenează
pentru dezvoltarea rezistenţei, în comparaţie cu persoanele neantrenate ce îndeplinesc
aceleaşi exerciţii fi zice după intensitate, sau în cazul aceluiaşi consum de oxigen [4,
5, 6, 12, 13, 15, 17, 18]. Deoarece epuizarea rezervelor de glucide constituie un factor
important în dezvoltarea oboselii, atunci aceste modifi cări, fără îndoială, joacă un rol
important în creşterea capacităţii organismului de a efectua exerciţii fi zice pe o perioadă
îndelungată de timp [25].

Sub infl uenţa efortului fi zic are loc consumul sporit al resurselor energetice şi
plastice, mineralelor, vitaminelor şi al altor substanţe de importanţă vitală, în rezultat,
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în organism încetinesc reacţiile de restabilire şi adaptare, ce pot contribui la scăderea
activităţii de muncă, uzarea accelerată a tuturor sistemelor organismului, şi în fi nal, la
pierderea forţelor fi zice şi dereglări serioase ale sănătăţii [22]. Efortul fi zic cu intensitate
medie, contribuie la un consum sporit de glucide şi activarea asigurării energetice
datorită descompunerii lipidelor [27].

Reglarea metabolismului glucidic în muşchii scheletici implică interacţiunea
dintre schimbările locale, induse de efortul fi zic, ale conţinutului de calciu în fi brele
musculare, fosfatului anorganic şi metaboliţilor controlului hormonal şi disponibilitatea
substraturilor, care determină rata glicogenolizei musculare şi utilizarea glucozei în
timpul efortului fi zic [25].

Materiale şi metode
Cercetările au fost efectuate pe 16 şobolani albi, masculi-senili (24-26 luni),

întreținuți în condiţii de vivariu în conformitate cu prescripţiile Regulamentului de
întreţinere a animalelor de laborator. Şobolanii, repartizaţi în celule, au fost adaptaţi la
condiţiile de întreţinere timp de 14 zile. Animalele de laborator au fost repartizate în trei
loturi experimentale: lotul I (de control) – raţie alimentară standard (15% - proteine, 60%
- glucide, 25% - lipide), lotul II – raţie alimentară bogată în proteine (25% - proteine,
55% - glucide, 20% - lipide), lotul III – raţie bogată în glucide (10% - proteine, 70% -
glucide, 20% - lipide). Toate animalele din cele 3 loturi au fost supuse înotului. Bazinul
în care au fost puşi înotului şobolanii, reprezintă un vas, de formă dreptunghiulară,
cu mărimile 46×35×27cm, din plastic. Temperatura apei + 27°C. Potenţialul vital se
determina prin efortul fi zic dinamic maximal prin înot zilnic pe parcursul a 31 de
zile: şobolanii erau supuşi înotului până la epuizarea fi zică, despre care ne mărturisea
scufundarea animalului. În acel moment şobolanul era scos din apă. Animalele au fost
marcate cu vopsea rezistentă la apă. Ei au fost cântăriţi înainte de experiment şi în
fi ecare săptămână pe tot parcursul experimentului. Durata experimentului – 31 de zile.
Analiza statistică a rezultatelor obţinute s-a realizat cu utilizarea t-criteriului Student.

Informaţia referitor la specifi cul infl uenţei unor sau altor componente ale raţiei, în
condiţii de efort fi zic, este prezentată din cauza că, efortul fi zic a fost utilizat în studiile
noastre ca metodă de estimare a impactului raţiei cu diferit conţinut al componentelor
constituente asupra potenţialului vital.

Rezultate şi discuţii
Impactul dietei cu diferit conţinut s-a apreciat prin studierea modifi cării masei

corporale şi potenţialului vital pe parcursul a 31 de zile de alimentare a şobolanilor
senili cu raţia corespunzătoare.

În calitate de control au servit şobolanii alimentaţi cu raţie standard (tabelul 1 și 2).
Analiza modifi cării potenţialului vital al şobolanilor din grupa de control, care zilnic
au fost supuşi unui efort fi zic până la epuizare, denotă că în primele 3-4 zile, şobolanii
înotau timp de 3 minute. În următoarele, de la a 5-a până la a 18-a zi, adică pe parcursul
a 14 zile, timpul înotului sporea şi alcătuia cca. 17,78 minute, iar în următoarele 13 zile
creştea până la 36,84 minute. Aşadar, în primele 14 zile, timpul maximal de înot a sporit
de cca 6 ori, iar în următoarele 13 zile, comparativ cu media celor 14 zile precedente –
de 2 ori. La sfârşitul experimentului, adică ultimele zile ale lunii, şobolanii suportau un
efort maximal de 12,3 ori mai mare, comparativ cu primele 3-4 zile.
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Tabelul 1. Dinamica manifestării potenţialului vital (în minute) al şobolanilor senili
întreţinuţi cu raţie bogată în proteine în dependenţă de zilele efectuării efortului fi zic
maximal.

Nr. zile
Control - şobolanii alimentaţi cu raţie

standard
Şobolanii  alimentaţi cu raţie bogată

în proteine
1 3,22±0,80 2,07±0,35
2 3,21±0,68 1,75±0,40**
3 3,32±0,81 2,38±0,67
4 4,09±0,92 1,78±0,80**
5 7,30±5,00 2,89±1,09
6 17,82±8,74 2,60±1,44*
7 13,83±5,19 4,45±0,94*
8 15,18±7,59 3,70±1,1*
9 16,31±10,85 4,88±0,81
10 12,74±4,56 4,40±0,77*
11 19,93±10,81 4,93±2,23
12 16,79±6,69 3,95±1,57*
13 17,32±7,05 4,72±1,17*
14 17,37±8,78 4,88±2,05
15 18,32±13,56 5,50±1,63
16 21,14±20,36 6,30±2,23
17 28,56±10,27 6,78±2,23*
18 27,53±16,31 7,52±2,69
19 37,14±38,75 8,01±2,97
20 30,61±16,08 8,93±5,09
21 29,02±9,24 8,25±4,05**
22 37,20±19,80 9,20±2,96
23 29,52±23,76 6,89±3,14
24 46,50±33,05 9,13±6,20
25 31,26±9,33 6,83±3,83**
26 58,96±51,37 7,10±3,50
27 41,86±20,98 6,72±3,14*
28 39,35±39,35 7,38±4,56
29 40,33±22,99 6,17±3,46
30 23,75±3,61 7,22±4,27***
31 33,76±22,98 6,86±4,48

Notă: ***p≤0,001; **p≤0,01; * p≤0,05 comparativ cu indicii din grupa de control.

La şobolanii care au fost hrăniți cu raţie bogată în proteine în primele 4 zile, timpul
de înot alcătuia 1,97 minute, în următoarele 14 zile el constituia 4,83 minute, iar în
următoarele 13 zile el avea o valoare de 7,54 minute.
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Analiza comparativă a timpului de înot mărturiseşte că, în primele 14 zile acesta a
sporit de 2,5 ori, iar în următoarele 13 zile, comparativ cu cel precedent pe parcursul
celor 14 zile, s-a mărit de 1,5 ori. Dacă e să comparăm timpul mediu de înot în ultimele
zile la şobolani, cu cel iniţial, apoi el creştea de 3,8 ori.

Dacă s-ar face o paralelă între modifi cările timpului de înot maximal al şobolanilor
hrăniți cu raţie standard şi cu raţie bogată în proteine, apoi rezultă că, potenţialul vital al
animalelor hrănite cu dietă bogată în proteine, deşi avea o tendinţă de sporire, era totuşi
mult mai scăzut comparativ cu cei întreţinuţi cu hrană standard.

Adică proteinele în vârsta senilă, deşi contribuie la o sporire a potenţialului vital
comparativ cu cel iniţial, totuşi această contribuţie este insufi cientă, în comparaţie cu
hrana standard.

În tabelul 2 sunt prezentate rezultatele obţinute privind infl uenţa raţiei bogată în
glucide. În primele 4 zile, timpul maximal de înot era, în linii generale, la acelaşi nivel
ca şi la şobolanii din grupa de control. În următoarele 14 zile, timpul mediu de înot
sporea şi alcătuia 26,95 minute, adică creştea, comparativ cu cel la cei întreținuți cu
raţia standard, cu 9,18 minute. Comparativ cu primele 4 zile el a crescut de 13,5 ori.
Urmărind ultimele zile ale experimentului, vom menţiona că timpul înotului până
la istovire, în mediu alcătuia 101,46 minute sau cu 64,62 minute mai mult, decât la
şobolanii întreținuți cu raţia standard. Referitor la timpul de înot maximal în ultimele
zile ale experimentului, sporea comparativ cu primele 3-4 zile de înot de 28,98 ori.

Astfel, potenţialul vital sporea esenţial la şobolanii senili întreținuți cu raţie bogată
în glucide, comparativ cu cei întreținuți cu rație standard.

Tabelul 2. Dinamica manifestării potenţialului vital (în minute) al şobolanilor senili
alimentaţi cu raţie bogată în glucide în dependenţă de zilele efectuării efortului fi zic
maximal.

Nr. zile
Control - şobolanii alimentaţi cu raţie

standard
Şobolanii  alimentaţi cu raţie bogată

în glucide
1 2 3

1 3,22±0,80 2,62±0,52
2 3,21±0,68 3,71±1,22
3 3,32±0,81 3,42±0,74
4 4,09±0,92 3,30±1,31
5 7,30±5,00 8,36±1,57
6 17,82±8,74 12,38±7,35
7 13,83±5,19 12,37±3,84
8 15,18±7,59 14,64±3,93
9 16,31±10,85 17,05±5,59

10 12,74±4,56 16,15±4,89
11 19,93±10,81 17,55±4,95
12 16,79±6,69 21,93±3,66
13 17,32±7,05 26,89±8,75
14 17,37±8,78 27,90±13,46
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Tabelul 2 (Continuare)
15 18,32±13,56 33,46±18,85
16 21,14±20,36 54,85±32,92
17 28,56±10,27 55,69±40,35
18 27,53±16,31 58,61±48,19
19 37,14±38,75 58,34±48,19
20 30,61±16,08 88,37±71,04
21 29,02±9,24 108,47±58,80
22 37,20±19,80 109,28±52,32
23 29,52±23,76 95,96±61,82
24 46,50±33,05 101,45±64,97
25 31,26±9,33 95,50±53,77
26 58,96±51,37 116,54±74,55
27 41,86±20,98 118,59±71,58
28 39,35±39,35 77,79±47,10
29 40,33±22,99 112,49±76,08
30 23,75±3,61 125,47±78,11
31 33,76±22,98 113,30±74,14

În tabelul 3 este prezentată masa corporală a şobolanilor alimentaţi cu raţie
standard, bogată în proteine şi bogată în glucide. Analiza masei corpului în dependenţă
de raţie, mărturiseşte că indiferent de raţie, masa corpului şobolanilor avea tendinţe
de a spori la fi nele experimentului. Dar, totuşi, dacă comparăm masa medie de la
sfârşitul experimentului cu cea iniţială, apoi la şobolanii ce erau hrăniți cu raţie bogată
în glucide era nesemnifi cativ mai mare (cu raţie standard - 11,5 g, iar cu raţie bogată
în glucide – 13,18 g).

Tabelul 3. Masa corpului şobolanilor senili alimentaţi cu raţie standard bogată în
proteine şi bogată în glucide în diferit timp de îndeplinire a efortului fi zic maximal (g).

Perioada experimentului
Control - şobolanii
alimentaţi cu raţie

standard

Şobolanii  hrăniţi
cu raţie bogată în

proteine

Şobolanii
hrăniţi cu raţie

bogată în glucide
Înainte de experiment 281,00 ±18,71 258,00 ±52,08 273,15 ±34,30
a 7-a zi de experiment 272,00 ±18,63 256,00 ±55,82 272,83 ±43,36
a 14-a zi de experiment 280,50 ±23,18 263,83 ±60,22 280,66 ±44,12
a 21-a zi de experiment 289,50 ±18,71 266,00 ±56,44 281,16 ±41,95
a 28-a zi de experiment 292,50±19,63 268,16±58,28 286,33±42,94

Concluzii
1. Potenţialul vital al animalelor senile supuse efortului fi zic maximal este în funcţie

de conţinutul componentelor constituente ale raţiei şi de efortul fi zic dinamic.
2. În vârsta senilă, raţia bogată în proteine duce la o sporire insufi cientă a potențialului

vital comparativ cu raţia standard.
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3. Raţia bogată în glucide sporeşte esenţial, comparativ cu raţia standard, potenţialul
vital al organismului.

4. În perioada diminuării funcţiilor şi degradării morfofuncţionale în scopul sporirii
potenţialului vital fi ziologic, este oportun de a combina efortul fi zic cu o dietă bogată
în glucide.
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