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Rezumat
În articol sunt examinate datele şi opiniile contemporane privind diminuarea funcţiei
organelor ce constituie sistemul digestiv, inclusiv şi factorii ce duc la diminuarea şi
dereglarea funcţiei acestora. Sistemul digestiv, fi ind una din căile principale de interrelaţie
a organismului cu mediul ambiant, se afl ă permanent sub infl uenţa factorilor alimentari,
care, conform sanocreatologiei, îndeplinesc nu numai rolul de asigurare a organismului cu
energie şi substanţe plastice, dar şi rolul de inductori, de formare, menţinere şi deteriorare
a stării morfofi ziologice a diferitor sisteme fi ziologice ale organismului, inclusiv al celui
digestiv, ce mărturiseşte despre semnifi caţia acestora în asigurarea activităţii vitale a
organismului şi necesitatea studierii în continuare a infl uenţei lor asupra sănătăţii.
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Introducere
Odată cu dezvoltarea sanocreatologiei, care are ca scop de a crea şi menţine dirijat

sănătatea [26, 28], o actualitate deosebită le revine mecanismelor ce provoacă diminuarea
funcţiei organelor şi a organismului în întregime, inclusiv în perioada senilă prin prisma
sanocreatologiei. În acest scop a fost întreprins studiul referitor la determinarea stării
contemporane privind mecanismele morfofi ziologice ce provoacă dezintegrarea şi
diminuarea proceselor vitale şi problemelor ce necesită de a fi  studiate.

Ca reper în studierea problemei au servit următoarele principii ale sanocreatologiei:
1) evoluţia, involuţia morfofuncţională în procesul ontogenezei; 2) sistemointegrarea şi
sistemodezintegrarea funcţiilor; 3) stimularea evoluţiei morfofuncţionale şi suprimarea
involuţiei prin alimentaţie şi modul sanogen de viaţă [29].

Prin prisma acestor principii şi postulate ale sanocreatologiei, în Institutul de
Fiziologie şi Sanocreatologie au fost evidenţiate cinci etape ale dezvoltării sistemului
digestiv uman în perioada postnatală: 1) intensifi cării diferenţierii citostructurale şi
activităţii funcţionale a organelor digestive la trecerea la alimentaţia de tip lactotrof (de
la naştere până la a 10-12-a zi); 2) intensifi cării diferenţierii histostructurale postnatale
şi creşterea maximală a organelor digestive (de la a 12-a zi până la 5 luni); 3) maturizării
structural-funcţionale a organelor digestive la trecerea la alimentaţia defi nitivă (de la 5
luni până la 1 an); 4) fi nisării diferenţierii histostructurale şi creşterii rapide a organelor
digestive (de la 1 an până la 5 ani); 5) formării particularităţilor morfotopografi ce şi
fi ziologice ale organelor digestive, caracteristice organismului matur (de la 5 până la
10-14 ani) [30].

În acelaşi Institut au fost evidenţiaţi factorii ce provoacă degradarea biologică a
organismului uman: 1) schimbarea bruscă în ultimul timp a condiţiilor de viaţă la care
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organismul nu este în stare cu acelaşi ritm să se adapteze; 2) modul de viaţă stresogen,
simpaticotonic ce duce la dezechilibrul sistemului nervos simpatic şi parasimpatic; 3)
nefuncţionarea selecţiei naturale în societatea umană şi implementarea în societate a
unor norme, ce permit reproducerea descendenţilor independent de starea partenerilor,
care, în fi nal, duc la acumularea mutaţiilor [25, 27].

În prezent, este demonstrat, că peste un timp, după maturarea şi formarea statutului
morfofuncţional al sistemului digestiv, se începe suprimarea funcţiilor sistemului
digestiv, care se caracterizează prin scăderea treptată a sucurilor digestive, sintezei
şi acţiunii catalitice a sistemelor fermentative, slăbirii tonusului şi activităţii de
contracţie a musculaturii netede, sporirii fl orei microbiene în toate segmentele tractului
gastrointestinal. Astfel, la vârsta de 20-30 de ani, secreţia bazală scade de 2 ori mai
intens, decât la vârsta de 40-50 ani. În această perioadă se evidenţiază o scădere lentă
a volumului sucului gastric şi a vitezei de eliminare a acidului clorhidric. Scăderea
funcţiei secreto-motorie, îndeosebi funcţia motorie a intestinului gros este însoţită de
reducerea volumului secretului şi a activității sistemelor fermentative, cu dereglarea
hidrolizei amidonului, maltozei, lactozei, peptidelor şi lipidelor, care ulterior capătă un
caracter decompensator. Hidroliza zaharozei practic nu se schimbă. Din cauza scăderii
vitezei de absorbţie şi modifi carea concentraţiei de aminoacizi în sânge se intensifi că
reducerea sintezei enzimelor, inclusiv şi a celor ce participă în procesele digestiei.
Scăderea intensităţii funcţiilor digestive se consideră ca un indice al îmbătrânirii, fi ind
asociat cu limitarea posibilităţilor adaptive şi devine cauza diminuării lor. Odată cu
schimbările funcţionale, au loc şi schimbări morfologice în structurile şi ultrastructurile
celulelor organelor digestive, care se manifestă prin scăderea cantităţii celulelor
funcţionale în glandele digestive, vacuolizarea, apariţia substanţelor lipoide, subţierea
mucoasei, scăderea numărului de vilozităţi, microvilozităţi şi reducerea stratului criptic,
încetinirea proliferării şi maturării enterocitelor. Scăderea activităţii enzimelor este
corelată, în special, cu dereglarea funcţiei secretorii ale zonelor acinare şi stagnarea
enzimelor pancreatice [19, 20].

Cauzele şi mecanismele diminuării funcţiilor gastrointestinale, în cea mai mare
parte, rămân nerezolvate. În Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie au fost
evidenţiaţi factorii ce duc la diminuarea şi dereglarea funcţiilor digestive [20]. Astfel,
diminuarea funcţiei este asociată cu schimbările în aparatul genetic al celulelor la
nivelul regenerării sistemelor nucleoproteice şi acumularea mutaţiilor somatice. Un alt
factor ce determină diminuarea funcţiilor gastrointestinale, sunt schimbările de vârstă
ale metabolismului energetic. Este demonstrat, că scăderea conţinutului de ATP
în mucoasa intestinală şi scăderea absorbţiei oxigenului, este urmată de micşorarea
intensităţii absorbţiei glucozei. În acelaşi timp, cu vârsta, se observă scăderea absorbţiei
oxigenului de către ţesuturile organelor digestive. O cauză semnifi cativă de diminuare
a activităţii funcţionale a organelor digestive, mai cu seamă a pancreasului, fi catului
şi intestinului subţire, este acţiunea distrugătoare a radicalilor de peroxid, ce se
formează în cazul peroxidării moleculelor organice şi se acumulează în protoplasma
celulelor în condiţiile diminuării sistemelor antioxidante [3, 7, 21].

Procesele de diminuare a funcţiilor gastrointestinale pot fi  determinate şi de
alţi factori endogeni şi exogeni. Unul dintre cei mai agresivi factori ce provoacă o
reactivitate înaltă a organizării morfofuncţionale a organelor sistemului digestiv şi
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distrucției mucoasei, este acţiunea stresogenă. H.Selye primul a observat că organele
digestive reacţionează la acţiunile stresogene cu apariţia simptomelor nespecifi ce –
ulceraţii stomacale şi duodenale. Ele apar ca rezultat al eliminării intense a acidului
clorhidric şi creşterii agresiunii acidpeptidergice [22].

Hipochinezia este, de asemenea, unul din factorii cu acţiune negativă asupra
organelor digestive. Astfel, conform cercetărilor experimentale, la persoanele care au
urmat un regim de pat, cu utilizarea pH-metriei intragastrale, ce permite de a caracteriza
activitatea ionilor de hidrogen, la a 20-a zi a fost observată o deprimare treptată a părţii
secretorii bazale a stomacului [6].

Dintre factorii climaterici, a fost studiată infl uenţa temperaturii asupra proceselor
digestive. Creşterea temperaturii provoacă scăderea volumului sucului gastric, scade
durata fazei secreţiei gastrice şi concentraţia acidului clorhidric [20].

Printre factorii specifi ci, ce infl uenţează asupra formării şi menţinerii activităţii
funcţiilor gastrointestinale, o mare însemnătate o au regimul alimentar şi raţia
alimentară. Alimentaţia trebuie să fi e nu numai sufi cientă, din punct de vedere
energetic, chimic, a compoziţiei raţiei şi ritmicităţii, dar şi trebuie să fi e tradiţională,
tipică pentru această societate concretă [24].

Una dintre primele lucrări consacrate schimbărilor celulelor endocrine în procesul
de dezvoltare şi îmbătrânire este a lui S.G. Khomeriki [10]. Folosirea metodelor
histochimice în evaluarea celulelor endocrine ale mucoasei stomacului la şobolanii
de diferită vârstă (tineri, maturi, senili şi foarte senili), autorul a constatat că de la
maturitate spre senilitate numărul celulelor argirofi le creşte în antrum, iar în corpul
stomacului se reduce semnifi cativ. Numărul celulelor argentafi ne nu variază în funcţie
de vârstă. La cei mai senili şobolani numărul de celule argentafi ne şi argirofi le din
stomac se reduce atât în antrum, cât şi în stomac [17]. Cea mai mare parte a cercetărilor
experimentale, efectuate pe şobolani şi şoareci, indică o creştere globală cu vârsta a
numărului de celule endocrine ale stomacului. În vârsta înaintată, în stomac creşte
cantitatea de serotonină, melatonină, somatostatină a celulelor secretoare, în timp ce
numărul celulelor producătoare de gastrină se reduce [13, 23]. La şobolanii în vârstă
de 24 luni la examenul histopatologic al mucoasei gastrice, se atestă atrofi e parţială,
extindere chistică, metaplazia glandelor gastrice. Microscopia electronică relevă
modifi cări degenerative în celulele parietale, hiperplazia epitelială, dislocarea fi brelor
de colagen din epiteliul conjunctiv [8]. În procesul de îmbătrânire apar schimbări şi în
sistemul nervos al stomacului. În antrum se reduce semnifi cativ numărul de neuroni în
ganglionii plexului intermuscular şi submucos la şoarecii de 24 luni, comparativ cu cei
de 3 luni.

Densitatea relativă a fi brelor nervoase în propria lamină a membranei mucoase a
părţii antrale creşte la şoarecii de 24 de luni, comparativ cu cei de 3 luni. Modifi cări
similare se observă în duoden şi colon [5].

La nivelul stomacului, cu vârsta apare atrofi a mucoasei, cu creşterea incidenţei
gastritei atrofi ce (16% la persoane le peste 70 ani). Incidenţa aclorhidiei este crescută
la bătrâni [4, 14, 18]. De asemenea, scade activitatea pepsinei. Nivelele plasmatice ale
gastrinei cresc cu vârsta. Evacuarea stomacului nu este afectată de îmbătrânire când
mesele conţin mai puţin de 500 Kcal, fi ind încetinită dacă depăşesc această valoare
(120 min. faţă de 50 min. la adulţi). Prelungirea timpului de evacuare gastrică poate
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fi  exacerbată de medicaţia anticolinergică (pentru incontinenţa urinară). O altă cauză
de prelungire a evacuării stomacului o reprezintă nivelele crescute de colecistokinină
la bătrâni, prin faptul că ea modulează direct contracţia antrului. Întârzierea golirii
stomacului prelungeşte timpul de contact ai diferiţilor agenţi (antiinfl amatoarele non-
steroidiene) cu mucoasa gastrică, ceea ce predispune suplimentar vârstnicul la afectarea
mucoasei, şi ulterior ulceraţii gastrice.

Cu îmbătrânirea apare o scădere a capacităţii fundusului gastric de a se re laxa, ceea
ce conduce la o umplere antrală rapidă. Unul din mecanismele implicate în reducerea
relaxării fundusului gastric este reprezentat de scăderea oxid-nitric-sintetazei la bătrâni
şi implicit a nivelelor oxidului nitric, cu rol în miorelaxare. Senzaţia de distensie gastrică
este de asemenea redusă la vârstnici.

Pancreas. Cu vârsta, începând de la 40 ani, se înregistrează o creştere a lipomatozei,
fi brozei şi alterărilor epiteliului ductal, şi de asemenea o scădere a ma sei pancreasului.
Lipomatoza pancreatică se asociază cu apariţia diabetului zaharat la vârsta adultă.
Modifi cările fi brotice de la nivelul pancreasului sunt frecvente la populaţia vârstnică
şi se asociază cu hiperplazia ductelor papilare [14, 18]. Ecografi c aceas ta se manifestă
prin creşterea ecogenităţii pancreasului. Dilatarea ductului pancrea tic este frecvent
întâlnită, dar se consideră că valorile de peste 3 mm sunt patologice. Există şi o creştere
a incidenţei chistelor pancreatice. Producţia de amilază rămâne normală, scade însă
producţia de lipază şi tripsină [4].

Intestinul subţire are o mare capacitate funcţională de rezervă datorită su prafeţei
extinse disponibilă pentru secreţie şi absorbţie. De aceea, chiar dacă există studii care
arată că suprafaţa mucoasei intestinului subţire scade cu vârsta [2, 14], nu exis tă dovezi
că bătrânii ar prezenta un risc de afectare a absorbţiei majorităţii macronutrienţilor în
absenţa unei patologii la acest nivel sau a rezecţiilor chirurgi cale a intestinului subţire.

Vilozităţile de la nivelul intestinului subţire devin mai late şi mai scurte. Cu
îmbătrânirea se înregistrează şi o scădere a activităţii unor enzime specifi ce [11] de
la nivelul enterocitului (dizaharidaze şi amino-peptidaze). Acest proces este secundar
întârzierii maturării şi expresiei acestor enzime cât timp proliferarea celulelor de la
nivelul criptelor intestinale (sursa de enterocite) este mai accentuată la vârstnici faţă
de tineri (normal 48 ore). Ca ur mare poate fi  afectată absorbţia vitaminei D

,
 a acidului

folic, a vitaminei B
12,

 a cal ciului, cuprului, zincului, acizilor graşi şi a colesterolului.
Timpul de tranzit de-a lungul intestinului subţire nu se modifi că.

Intestinul gros prezintă o atrofi e a celulelor mucoasei şi a glandelor din submucoasă.
Se înregistrează hipertrofi a musculară şi scleroză arteriolară, cu creşterea incidenţei
colitei ischemice [2]. Alterarea motilităţii parietale, cu încetinirea tranzitului intestinal
este urmată de creşterea prevalenţei constipaţiei habituale [14]. Flora bacteriană se
modifi că cu îmbătrânirea, cu scăderea numărului de bifi dobacterii şi creşterea numărului
de fungi şi enterobacterii. Ca urmare la bătrâni creşte riscul diareilor infecţioase. La
şobolanii senili, în colon au fost depistate modifi cări marcate în activitatea şi numărul
de celule care conţin peptid vasoactiv intestinal, substanţa P, galanină şi neurotensină.
Numărul acestor celule a scăzut la şoarecii de 12 şi 24 de luni [12, 13].

Ficatul se reduce în dimensiuni cu îmbătrânirea [9, 15, 16] (între 6 şi 28%
în intervalul 40-65 ani), fapt documentat atât în studii necroptice, cât şi in vivo prin
ultrasonografi e sau tomografi e computerizată.
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Fluxul sanguin hepatic evaluat prin ecografi e doppler pulsat scade cu până la 30%
la vârstnici. Sângele livrat fi catului pe calea sistemului port ajunge în fi nal la nivel
hepatocitar pe calea capilarelor sinusoidale, care sunt tapetate de celulele endoteliale
sinusoidale hepatice (CESH). Aceste celule au nişte trăsături particulare prin faptul
că sunt foarte subţiri, nu prezintă un ţesut conjunctiv de susţinere şi sunt perforate,
porii fi ind numiţi fenestraţii (100 nm în diametru). CESH ocupă o poziţie importantă şi
strategică la nivelul capilarelor sinusoidale hepatice, cât timp ele faci litează transportul
bidirecţional al diferitelor substanţe între sânge şi hepatocit, asi gurând funcţia de fi ltrare
a lipoproteinelor şi de endocitoză. Ficatul persoanelor de peste 60 ani prezintă volume
mai mari ale hepatocitelor (cu scăderea numărului acestora), o creştere a numărului
hepatocitelor binucleate [4, 14], scăderea conţinutului de reticul sarcoplasmic şi
scăderea activităţii lizozomale şi a unor enzime microzomale (CYP3A). Volumul
mitocondriilor creşte, iar numărul acestora scade. Funcţia hepatică de detoxifi ere,
sinteză proteică şi biliară nu se modifi că la vârstnici. De aceea, modifi cări ale valorilor
serice ale bilirubinei, transaminazelor sau fosfatazei alcaline trebuie evaluate clinic şi
paraclinic ca la persoanele tinere. Faptul că modifi cările morfologice şi funcţionale ale
fi catului, secundare procesului de îmbătrânire nu sunt semnifi cative clinic, este dovedit
şi de posibilita tea transplantării fi catului chiar de la persoane de peste 80 ani.

Funcţia glandelor salivare pare independentă de înaintarea în vârstă. Există studii
asupra glandei parotide, submandibulare şi submaxilare care dovedesc că pro ducţia de
salivă rămâne constantă pe tot parcursul vieţii, în pofi da scăderii numărului de celule
acinare cu vârsta. S-ar putea crede că rămâne o cantitate sufi cientă de ţesut glandular
care poate asigura o producţie normală de salivă.

Pe de altă parte, Pedersen demonstrează că producţia de salivă la nivelul glandei
submandibulare scade cu vâr sta [1], dar producţia de salivă la acest nivel reprezintă
numai 5% din volumul total şi, astfel, afectează puţin producţia globală de salivă. Cu toate
acestea, persoanele în vârstă se plâng frecvent de senzaţia de gură uscată (xerostomie).
Această senzaţie de gură uscată şi fi erbinte este însoţită de difi cultăţi la mestecat, la
înghiţire şi vorbire. Se consideră că senzaţia de gură uscată apare atunci, când fl uxul de
salivă este redus cu 50%. Gura uscată, difi cultăţile la înghiţire a alimentelor uscate sau
necesitatea de a bea lichide în timpul mesei pentru a ajuta înghiţirea sunt simptome care
indică o hipofuncţie glandulară salivară reală.

Mucoasa bucală în cursul îmbătrânirii devine fragilă, prezintă semne marcate de
deshidratare, fenomene agravate de subţierea epiteliului de acoperire cu subţierea
mucoasei şi submucoasei.

Esofagul la bătrâni prezintă o subţiere a mucoasei şi o reducere a musculaturii. Crește
numărul contracţiilor neperistaltice, cu apariţia disfagiei. Amplitudinea contracţiilor
peristaltice ale musculaturii esofagiene este redusă. Creşte incidenţa diverticulilor
esofagieni. Cu toate acestea, funcţia esofagului rămâne în general pre zervată până la
vârste înaintate. Cel mai frecvent bolile neurologice şi diabetul zaharat frecvente la
bătrâni determină afectarea esofagiană secundară cu risc de pneumonie de aspiraţie,
malnutriţie şi metaplazie Barrett.

Vezica biliară. Prevalenţa litiazei biliare creşte cu îmbătrânirea, constatându-se la
8% din subiecţii de peste 40 ani şi 20% din cei peste 60 ani. Fiziopatologia formării
calculilor biliari este infl uenţată de îmbătrânire. Creşterea preva lenţei calculilor
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pigmentari a fost asociată unei populări bacteriene frecvente a ar borelui biliar,
bacteriile favorizând deconjugarea bilirubinei şi, astfel, favorizând for marea calculilor
[4, 14, 18]. Staza biliară este şi ea implicată în acest proces. Nivelele colecistokininei
sunt mai mari la vârstnici faţă de tineri. Corelaţia dintre contracţia vezicii biliare şi
nivelele colecistokininei nu sunt afectate de vârstă, deşi, sensibilitatea vezicii biliare
la colecistokinină este mai mică la bătrâni, datorită faptului că această scădere a
sensibilităţii este com pensată de creşterea nivelelor colecistokininei.

Scăderea secreţiei bilei, de rând cu slăbirea funcţiei secretorii intestinale şi scăderea
proceselor oxidative şi de refacere duc la reţinerea colesterolului în organism şi
dezvoltarea aterosclerozei.

Concluzii
1. Problema modifi cării morfofi ziologice a sistemului digestiv cu vârsta, deşi este

destul de larg studiată, însă, până în prezent nu sunt stabilite mecanismele şi factorii ce
provoacă diminuarea şi degradarea morfofi ziologică a acestuia.

2. Sistemul digestiv, ca una din căile principale de interrelaţie a organismului cu
mediul ambiant, se afl ă permanent sub infl uenţa factorilor alimentari, care, conform
sanocreatologiei, îndeplinesc nu numai rolul de asigurare a organismului cu energie
şi substanţe plastice, dar şi de inductori, de formare, menţinere şi deteriorare a stării
morfofi ziologice a diferitor sisteme fi ziologice ale organismului, inclusiv al celui
digestiv, ce mărturiseşte despre semnifi caţia acestora în asigurarea activităţii vitale a
organismului şi necesităţii studierii în continuare a infl uenţei lor asupra sănătăţii.
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