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INFLUENŢA DIETEI FĂRĂ GLUCIDE ÎN PERIOADA
ONTOGENEZEI POSTNATALE TIMPURII ASUPRA ABSORBŢIEI

MONOZAHARIDELOR ÎN INTESTINUL SUBŢIRE
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Rezumat
În experienţele in situ pe şobolani – masculi s-a determinat că dieta fără glucide pe
parcursul a 6 săptămâni, începând nemijlocit cu momentul trecerii la alimentarea
defi nitivă, duce la o scădere bruscă a absorbţiei glucozei, condiţionată de scăderea
esenţială a efectivităţii activităţii sistemei ei active de transport  Na+- dependente, şi de
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asemenea la absenţa totală a transportării fructozei în intestinul subţire şi este premiza
principală de dezvoltare a malabsorbţiei monozaharidelor pe tot parcursul vieţii.
Cuvinte cheie: intestinul subţire - absorbţia monozaharidelor - dieta fără glucide -
ontogeneza postnatală timpurie – malabsorbţie - constante cinetice ale transportului activ
a glucidelor.
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Introducere
Conform teoriei alimentaţiei sanocreatologice, elaborată în Institutul de Fiziologie

şi Sanocreatologie al AŞM de către academicianul T.Furdui şi colaboratori rolul
alimentaţiei constă nu numai în aprovizionarea organismului cu substanţe energetice şi
plastice, dar şi în asigurarea formării şi menţinerii sănătăţii lui [24, 25]. O componentă
importantă a sistemei alimentaţiei sanocreatologice este menţinerea dirijată a sănătăţii
sistemului digestiv, care joacă un rol determinant în asigurarea organismului cu
nutrienţi, inclusiv, a funcţiei lui de absorbţie [26].

În corespundere cu abordările contemporane, modifi cările adaptive, precum şi
cele patogene ale activităţii aparatului de absorbţie a glucidelor în intestinul subţire în
ontogeneza postnatală parţial sunt determinate genetic, iar într-o măsură mai mare sunt
rezultatul acţiunii factorilor nutritivi, factorilor dezvoltării în ontogeneză şi stresului,
inclusiv de natură hormonală. Totodată schimbările timpurii impuse pot să se păstreze
pe tot parcursul vieţii [1, 3, 17]. În ultimele decenii într-un şir de lucrări au fost obţinute
probe convingătoare ale capacităţii de reactivitate fi rească ale sistemelor transportoare
ale monozaharidelor în intestinul subţire în urma modifi cării conţinutului glucidelor în
raţia alimentară prin restructurări adaptive lente şi rapide [2, 4, 8, 11, 17, 18].

Însă, legităţile manifestării intensității şi mecanismele acestei reacţii adaptive rămân
într-o mare măsură discutabile, ceea ce se lămureşte prin difi cultăţile metodice de
studiere a activităţii intestinului subţire, prin varietatea abordărilor metodice utilizate,
diferenţelor de vârstă a animalelor experimentale şi duratei de acţiune a factorilor
nutritivi. În ciuda faptului că dieta fără glucide şi perioada ieşirii din ea este un model
bun pentru studiul legităţilor şi mecanismelor de formare a modifi cărilor adaptive şi
patogene ale sistemelor de transport ale intestinului subțire, până în prezent, impactul
dietei fără glucide în ontogeneza postnatală timpurie asupra absorbţiei de monozaharide
în intestinul subţire este studiat extrem de insufi cient [5].

Scopul acestei lucrări a fost de a evidenția particularităţile legităţilor  modifi cării
absorbţiei glucozei şi fructozei în intestinul subţire la dieta fără glucide în perioada
ontogenezei postnatale timpurii.

Materiale şi metode
Studiile au fost efectuate pe şobolani de laborator - masculi cu vârsta de la 19

zile până la 12 luni întreţinuţi în condiţii de vivariu. Pe parcursul primelor 18-19 zile
după naştere, şobolanii au fost hrăniţi cu lapte. A fost exclusă posibilitatea animalelor
de a mânca alte alimente, iar femela pentru  hrănire se separa într-o altă cuşcă. După
înţărcare şobolanii au fost  împărţiţi în două grupe. Animalele din primul grup (grupul
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de control) au fost întreţinuţi timp de 6 săptămâni la regim alimentar standard, cu
conţinut obişnuit de glucide (41% din greutatea hranei şi 56,5% din totalul energiei
consumate), în conformitate cu dieta standard, utilizată pentru cercetarea infl uenţei
factorilor dietetici ai şobolanilor în creştere (AIN-93G) [13; 7]. Calculele au fost
efectuate în aşa mod, încât conţinutul glucidelor în cavitatea intestinului subţire al
animalelor, după consumarea dietei standard, să constituie  aproximativ 50 - 55 mM
[12, 14, 20]. Animalele din al doilea grup (experimental) timp de 6 săptămâni, au fost
întreţinute la o dietă cu  lipsă totală de glucide. O parte din animale, atât din grupa de
control cât şi din grupa experimentală, au fost operate şi supuse perfuziei experimentale
imediat la atingerea vârstei de 6 săptămâni. Restul animalelor din grupa experimentală
au fost trecute la regim alimentar obişnuit şi întreţinute timp de 3 zile sau 6 săptămâni,
după care au fost operate şi supuse perfuziei experimentale. În grupa de control au  fost
incluși şobolanii de aceeaşi vârstă, întreţinuţi pe întreaga perioadă de alimentare la
regim alimentar standard. Pe întreaga perioadă de investigare, animalele au avut acces
nelimitat la apă stătută de la robinet. Componența detaliată a dietelor este prezentată în
tabelul 1.

Tabelul 1. Compoziţia dietelor.

Ingrediente
Dieta standard Dieta lipsită de glucide

greutatea, g/100g greutatea, g/100g

Amidon de porumb 35 0

Zaharoză 6 0

Cazeină 16 28

Ulei de porumb 7 20

Аgar, 2% 31 52

Suplimente minerale (AIN-93G-MX) 3,5 3,5

Suplimente de vitamine (AIN-93G-VX) 1 1

L-Cistină 0,3 0,3

Colină betartrat 0,2 0,2

Total 100 100

Pentru studierea absorbţiei glucidelor în intestinul subţire conform metodei single-
pass intestinal perfusion (SPIP), cu modifi cări in situ [9, 23] animalele au fost  anesteziate
prin administrarea intraperitoneală a uretanului (1,5 g/kg), apoi au fost  plasate pe o
suprafaţă încălzită la temperatura de 37°C, pentru menţinerea temperaturii corpului
şi efectuarea laporatomiei. După extracţia părţii proximale a intestinului subţire a fost
izolat un segment cu lungimea  de 20 cm la distanţa de 15cm distal regiunii duodenale,
fără afectarea vaselor sangvine ale mezenterului. La ambele capete ale segmentului
izolat al intestinului subţire au fost înserate canule de plastic, cu un diametru interior
de 3 mm, fi xate cu  ligaturi. Canulele se scoteau prin orifi cii înguste făcute în muşchi şi
piele, după care peretele abdominal a fost cusut. Segmentul canulat al intestinului subţire
se spăla cu soluţie Ringer (37°C) până la ieşirea chimului, apoi canulele se conectau la
o sistemă de perfuzie. Perfuzia se efectua cu ajutorul unei pompe peristaltice cu multe
canale «Zalimp» (Polonia), ce asigura o viteză stabilă, similară vitezei fi ziologice de
perfuzie  (aproximativ 0,5 ml / min) [23]. Soluţia ce pătrunde în  segmentul intestinului
subţire, în prealabil a fost încălzită până la 38° C.
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Pentru perfuzia segmentului izolat al intestinului subţire au fost folosite soluţii de
monozaharide (glucoză sau fructoză) cu concentraţiile iniţiale de 12,5; 25, 50, 75, 90
şi 110 mM. Substraturile au fost  pregătite cu utilizarea soluţiei Ringer (pH 7,4), astfel
încât osmoticitatea soluţiei perfuzate să fi e de aproximativ 300 mOsm [21]. Experienţa
a durat 120-180 de minute. Probele perfuzatelor obţinute pentru analiză au fost colectate
în tuburi de centrifugare, la frig, cu intervale de 10  minute, peste 30 de minute după
începerea perfuziei, până când a fost atinsă viteza stabilă de absorbţie [9, 15]. După
fi nisarea experienţei, segmentul perfuzat al intestinului subţire a fost măsurat şi, la
necesitate, a fost colectat pentru analiza activităţii fermentative.

Pentru obţinerea curbelor cinetice a absorbţiei glucozei şi fructozei s-a efectuat
perfuzia experimentală a segmentului izolat al intestinului subţire cu soluţii de
diferite concentraţii ale substratului, la un anumit moment strict al zilei. Determinarea
constantelor cinetice „reale” (corectate, ţinând cont de infl uenţa stratului preepitelial)
a transportului activ a glucozei (K

t
şi J

max
) în segmentul  izolat al intestinului subţire

s-a realizat conform metodei Gromov L.V. şi al. [21]. Pentru determinarea rolului
sistemei de transport activ a glucozei mediată de transportorul SGLT1, în schimbările
absorbţiei acestui monozaharid în condiţiile dietei cu absenţa glucidelor, precum şi
pentru calcularea constantelor cinetice ale transportului activ a glucozei au fost folosite
rezultatele experienţelor cu introducerea în cavitatea intestinului subţire a inhibitorului
SGLT1 fl oridzina (2 mM).

Pentru determinarea concentraţiei fructozei s-a folosit metoda colorimetrică
arseno – molibdenică Nelison în modifi carea lui Ugolev A.M. şi Iezuitova N.N. [22].
Concentraţia glucozei în soluţiile perfuzate a fost determinată cu ajutorul seturilor
„Bio-Test” (Cehia). La baza determinării conţinutului  glucozei a fost pusă metoda
glucozo - oxidativă  modifi cată [6]. Analiza statistică a datelor obţinute s-a realizat cu
utilizarea t-criteriului  Stiudent.

Rezultate şi discuţii
  Datele obţinute demonstrează că nivelul absorbţiei glucozei în intestinul subţire al

animalelor din grupa de control întreţinute la dieta standard, constituie aproximativ 9
µmol/min la concentraţia iniţială a substratului de 25 mM şi mai mult de 14 µmol/min la
concentraţia substratului de 50 mM, iar fructoza, respectiv - 2 şi aproximativ 4,2 µmol/
min (Fig. 1, 2). Valorile vitezei de absorbţie a monozaharidelor în experienţele noastre
sunt similare cu datele obţinute de alţi autori care folosesc acest model experimental,
şi chiar sunt puţin mai superioare [10, 15], fapt ce denotă o stare funcţională bună a
segmentului perfuzat al intestinului subţire.

S-a observat, că la animalele întreţinute după înţărcare la dieta lipsită de glucide,
au loc modifi cări semnifi cative în absorbţia monozaharidelor în intestinul subţire.
Intensitatea absorbţiei glucozei (50 mM) la animalele din grupul experimental este mai
mică de 20% din indicele grupului de control, iar la concentraţia glucozei în perfuzatul
iniţial de 25 mM - este de 11 ori mai scăzută (fi g. 1).

Ulterior, reducerea absorbţiei glucozei la infl uenţa dietei cu absenţa glucidelor
este mai pronunţată la concentraţiile mai mici ale acestui monozaharid în cavitatea
intestinală. În experienţele noastre la animalele întreţinute, din momentul trecerii la
alimentarea defi nitivă, la dieta fără glucide nu a fost înregistrată absorbţia veridică a
fructozei în segmentul perfuzat al intestinului (fi g. 2). Acest fapt poate mărturisi despre
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faptul că la aceste animale, în circumstanţele date, lipseşte un sistem funcţional al
transportării  fructozei.

Figura 1.  Absorbţia glucozei
în intestinul  subţire la întreţinerea
animalelor la dieta  standard şi dieta cu
lipsa glucidelor

Figura 2. Absorbţia fructozei
în intestinul subţire la întreţinerea
animalelor la dieta standard şi dieta cu
lipsa glucidelor.

Notă: * - diferenţe semnifi cative faţă de grupa de control (P <0,05).

Reacţionarea diferită a sistemelor de transport a glucozei şi fructozei la dieta
fără glucide, posibil este legată de faptul, că comparativ cu transportul glucozei,
care se observă în perioada intrauterină şi este bine dezvoltat la naştere, transportul
fructozei, mediat de transportorul GLUT5 în ontogeneza şobolanului şi omului, se
dezvoltă mult mai târziu [8, 10] şi pentru dezvoltarea acestuia, probabil, este necesar
factorul nutritiv.

La studierea absorbţiei glucozei și fructozei din soluţiile cu concentrații diferite
ale acestora, au fost obţinute curbele cinetice respective (fi g. 3 şi 5). Conform curbei
cinetice de absorbție a glucozei se atestă absorbția activă a acestui monozaharid la
animalele din grupa martor (întreținuți la dieta standard). Studierea cineticii  absorbţiei
glucozei în intestinul subţire la animalele din grupa experimentală a relevat despre
dependenţa liniară între viteza de absorbţie și concentraţia substratului (Fig. 3). Viteza
de transport a glucozei creşte liniar chiar şi la concentraţiile ei ridicate. Natura curbei
cinetice indică clar predominanţa absorbţiei pasive a glucozei în intestinul subţire în
aceste condiţii. Experienţele cu utilizarea unui inhibitor competitiv al transportului
glucozei mediată de către transportorul SGLT1-fl oridzina (2 mM), au demonstrat că
fl oridzina reduce brusc viteza absorbţiei la animalele din grupa de control la toate cele
trei concentraţii iniţiale ale substratului (fi g. 4). Cercetarea infl uenţei fl oridzinei asupra
absorbţiei glucozei la şobolanii întreţinuţi din momentul înţărcării la dieta fără glucide,
a arătat că nivelul de suprimare a transportului monozaharidei în acest caz, este cu mult
mai mic decât cel la animalele întreţinute la dietă standard (fi g. 4), ceea ce mărturiseşte
despre o scădere accentuată a cotei transportului activ de Na+ – dependent, mediat de
către transportorul SGLT1, în procesul absorbţiei glucozei. Cu alte cuvinte, la şobolanii
întreţinuţi după înţărcare la dieta fără glucide, absorbţia acestui monozaharid are loc,
în special, în mod pasiv.
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Figura 3. Cinetica
absorbţiei glucozei în
intestinul subţire la în-
treţinerea animalelor la
dieta standard şi dieta
cu lipsa glucidelor. Nota:
* - diferenţe semnifi cative
faţă de grupa de control
(P <0,05).

Figura 4. Absorbţia
glucozei în intestinul sub-
ţire sub infl uenţa fl oridzi-
nei în condiţiile dietei cu
lipsa glucidelor. Notă: *
– diferenţe semnifi cative
faţă de grupa de control
(P <0,05).

Rezultatele experimentale ale investigării cineticii absorbţiei glucozei în intestinul
subţire au permis de a calcula constantele cinetice al transportului activ a glucozei în
condiţiile dietei cu absenţa glucidelor (tab. 2).

Tabelul 2. Constantele cinetice ale transportului activ al glucozei şi constanta difuziei
pasive în intestinul subţire al animalelor întreţinute la dietă fără glucide.

Parametrii Dietă standard Dieta fără glucide
Viteza maximă de transport (Jmax, µmol/min/сm) 0,70±0,08 0,21±0,02*
Constanta Michaelis (Kt, мM) 2,97±0,57 3,94±0,62*
Constanta vitezei absorbţiei nesaturate(Kd, ml/min/сm) 0,0035±0,00045 0,0067±0,0005*
Coefi cientul efi cienţei (puterea) sistemei transportului
activ a glucozei (Jmax/Kt)

0,23±0,07 0,05±0,01*

   Notă: * - diferenţe semnifi cative faţă de gr. de control (P <0,05).

În condiţiile dietei fără glucide are loc o scădere bruscă a vitezei maximele de
transport (J

max
) de 3,5 ori, creşterea constantei vitezei de absorbţie nesaturată (K

d
)

aproximativ de 2 ori; s-a înregistrat o creştere semnifi cativă a constantei Michaelis (K
t
).
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Prin urmare, dieta cu lipsa glucidelor conduce la reducerea esențială a puterii (J
max

/K
t
)

sistemului de transport activ al glucozei (de 4,6 ori). Luând în consideraţie corelarea
strânsă dintre capacitatea acestei sisteme şi conţinutul transportorilor SGLT1 din
membrana apicală  a celulelor intestinale [19], putem presupune că scăderea bruscă a
procesului de absorbţie este asociat cu reducerea expresiei mRNA de transport SGLT1
şi translocarea lui în membrana periei marginale din cauza lipsei factorilor nutritivi
stimulatori din lumenul intestinal.

Caracterul curbei cinetice al fructozei, obţinute pe baza datelor celor patru substraturi
cu concentraţii iniţiale la animalele din grupul de control, indică un caracter  pasiv a
absorbţiei acestui  monozaharid. Curba cinetică al absorbţiei fructozei la animalele din
grupul experimental demonstrează absenţa practic completă a procesului de transport
(fi g. 5). Transportul cantităţilor nesemnifi cative de fructoză (nevalide), din cavitatea
intestinului, la concentraţiile sale iniţiale mari, probabil este  cauzat de mecanismul
paracelular al cantităţii de apă ce se absoarbe, dar nicidecum nu de funcţionarea
sistemului de transport al fructozei.

Experienţele ulterioare au arătat, că la 3 zile după transferul animalelor de la dieta
cu absenţa glucidelor la dieta standard, se observă o creştere vizibilă a intensităţii
absorbţiei glucozei în intestinul subţire, comparativ cu nivelul iniţial al absorbţiei
acesteia imediat după întreruperea dietei fără glucide (de 3,4 ori).

Figura 5. Cinetica
absorbţiei fructozei
în intestinul subţire la
întreţinerea animalelor
la dieta standard
şi dieta cu lipsa
glucidelor. Notă: * –
diferenţe semnifi cative
faţă de grupa de control
(Р<0,05-0,01).

Intensitatea procesului de transport continuă să crească la întreţinerea animalelor
la dieta standard pe parcursul următoarelor 42 zile, dar nu atinge nivelul de control
şi rămâne  mai mic față de acesta de 1,5 ori (tab. 2). Prin urmare, întreţinerea
animalelor un timp mai îndelungat la dieta cu absenţa glucidelor în perioada
ontogenezei postnatale timpurii duce la schimbări pe viaţă a activităţii  sistemelor
de transport ale intestinului subţire pentru glucoză (scăderea puterii lor). Deja după
trei zile, de la transferul animalelor de la dieta cu lipsa glucidelor la dieta standard,
se atestă un nivelul nesemnifi cativ al absorbţiei fructozei, dar, şi după întreţinerea
acestor animale la  dieta standard, timp de 6 săptămâni, intensitatea absorbţiei
fructozei nu depăşeşte 30 % din nivelul absorbţiei acestuia la animale din grupul de
control (tab. 3 ).
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Tabelul 3. Viteza absorbţiei glucozei în intestinul subţire al animalelor experimentale
la trecerea de la dieta cu lipsa glucidelor la dieta standard (µmoli/min).

Monoza-
harida

Control (vârsta, dieta) Experiment (vârsta, dieta)

42 zile (dieta
standard)

45 zile
(dieta

standard)

84 zile
(dieta stand-

ard)

42 zile
(dieta fără

glucide)

45 zile (3 zile
după trecerea la
dieta standard)

84zile (42 zile
după trecerea la
dieta standard)

Glucoza 14,27±0,42 14,73±0,61 14,14±0,57 2,21±0,12* 7,48±0,27* 8,92±0,24*

Fructoza 4,20±0,29 4,16±0,17 4,32±0,21 0,02±0,01* 0,78±0,08* 1,24±0,12*
Notă: * - diferenţe semnifi cative faţă de gr. de control (Р<0,05-0,01).

Acest nivel al absorbţiei este extrem de insufi cient pentru transportul fructozei din
cavitatea intestinului subţire la animalele întreţinute la un regim alimentar cu conţinut
obişnuit de glucide. Datele obţinute mărturisesc despre faptul dezvoltării sindromului
malabsorbţiei monozaharidelor în intestinul subţire sub infl uenţa dietei fără glucide în
perioada timpurie a ontogenezei postnatale.

Astfel, întreţinerea animalelor la dieta fără glucide din momentul trecerii la
alimentarea defi nitivă timp de 6 săptămâni, duce la schimbări esențiale ale absorbţiei
glucidelor în intestinul subţire. Intensitatea absorbţiei  glucozei scade de 4-11 ori, în
dependenţă de concentraţia iniţială a substratului cavităţii intestinale, iar absorbţia
fructozei practic lipseşte total. În condiţiile dietei fără glucide are loc o reducere bruscă
a vitezei maxime de transport a glucozei (de 3,5 ori), creşterea constantei vitezei
absorbţiei nesaturate (aproape de 2 ori), creşterea constantei Michaelis, reducerea
puterii sistemului de transport activ al glucozei (de 4,6 ori).

Reieşind din rezultatele experimentelor privind studiul cineticii absorbţiei glucozei
şi a infl uenţei inhibitorii a sistemului de transport activ a fl oridzinei asupra absorbţiei
acestui monozaharid, posibil că schimbările absorbţiei glucozei la dieta fără glucide sunt
legate de reducerea conţinutului în membrana apicală a celulei intestinale a transportorilor
SGLT1, care mediază sistema transportului activ Na+- dependent al glucozei, cauzat de
lipsa factorului nutritiv stimulator din cavitatea intestinală. Trecerea animalelor de la
dieta fără glucide la dieta cu conţinut standard de glucide duce la apariţia transportului
fructozei şi la intensifi carea absorbţiei glucozei în intestinul subţire. În acelaşi timp,
nivelul absorbţiei monozaharidelor rămâne semnifi cativ mai mic, comparativ cu cel
al animalelor din grupa de control, chiar şi după un timp îndelungat după transferarea
animalelor de la dieta fără glucide la dieta standard, ceea ce mărturiseşte despre apariţia
dereglărilor stabile ale absorbţiei monozaharidelor în intestinul subţire (dezvoltarea
malabsorbţiei lor).
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