
27

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(322) 2014

PARTICULARITĂŢILE MODIFICĂRII PROFILULUI ŞI
CONŢINUTULUI AMINOACIZILOR GLICOGENI ŞI CETOGENI ÎN

PLASMA SANGVINĂ  LA PACIENŢII CU HIPOTIROIDIE
Vudu  Lorina

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ,,Nicolae Testemiţanu”

Rezumat
În articol se examinează particularităţile transformării profi lului şi conţinutului
aminoacizilor glicogeni şi cetogeni la pacienţii cu hipotiroidie.
A fost stabilit, că la bolnavii cu hipotiroidie vectorul modifi cării metabolismului majorităţii
aminoacizilor glicogeni şi cetogeni are caracter individual şi numai a serinei, glicinei şi
argininei are caracter ascendent, iar al histidinei, lizinei şi izoleucinei – descendent.
Disproporţia modifi cării profi lului şi conţinutului aminoacizilor glicogeni şi cetogeni
la pacienţii cu hipotiroidie mărturiseşte despre antrenarea şi rolul diferit al acestora
în procesul de gluconeogeneză, care are loc în baza lor. Se argumentează necesitatea
suplinirii defi citului acizilor esenţiali din contul celor exogeni.
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Introducere
Este cunoscut rolul esenţial al aminoacizilor în metabolismul uman: ei servesc

ca substrat al proteinelor, fermenţilor, bazelor purinice, pirimidinice, porfi rinilor,
hormonilor şi al altor compuşi biochimici. În acelaşi timp, în circumstanţe, când
aminoacizii endogeni nu sunt utilizaţi pentru sinteza noilor proteine, apoi ei servesc
ca sursă energetică, în prealabil pierzându-şi aminogrupele şi transformându-se în
α-cetoacizi corespunzători [2, 3, 4, 10].

După dezaminare scheletul carbonic al aminoacizilor ori se oxidează în condiţii
aerobe şi servește ca sursă de energie, ori se utilizează în biosinteză, incluzându-se
în ciclul acidului tricarbonic. Înlăturarea preventivă a aminogrupei, ce are loc prin
transaminare, prezintă o verigă importantă de legătură între metabolismul aminoacizilor
şi glucidelor. În acest proces sunt antrenaţi aminoacizii glicogeni (alanina, arginina,
cisteina, acidul aspartic, glicina, acidul glutamic, histidina, metionina, prolina, serina,
treonina, valina), care se transformă în glicogen sau glucoză din contul gluconeogenezei
printr-un şir de combinaţii chimice intermediare ale ciclului acidului citric
[6, 7, 9, 12].

Degradarea oxidativă a scheletului carbonic al aminoacizilor conduce la obţinerea
compuşilor, atomii carbonici ai cărora se includ în ciclul acidului citric prin: 1) acetil-
Co-A, care se formează prin piruvat din contul cisteinei, glicinei, serinei şi treoninei
şi acetil-Co-A, ce se constituie prin acetoacetil-Co-A pe seama leucinei, lizinei,
fenilalaninei, tirozinei şi triptofanului; 2) α-cetoglutarat, ce se sintetizează din contul
prolinei, histidinei, argininei, acidului glutamic şi glutaminei; 3) succinil-Co-A, care
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se creează din metionină, izoleucină şi valină; 4) fumarat în care se înglobează patru
atomi carbonici ai fenilalaninei şi tirozinei; 5) oxalo-acetat în care se includ asparagina
şi acidul aspartic [9, 11, 13, 16]. Aminoacizii, transformându-se, se convertează în
acetoacetil-Co-A sau acetoacetat, constituie grupa funcţională cetogenă [11, 14].

Din contul gluconeogenezei, care se desfăşoară pe seama acizilor glicogeni,
organismul obţine circa 10-15% de energie [10].

În baza celor expuse şi luând în considerare perturbările profi lului aminoacizilor
şi valorilor lor numerice la pacienţii cu hipotiroidie, stabilite în studiile anterioare (8),
precum şi faptul, că la bolnavii susmenţionaţi în cazuri de activitate fi zică intensă sau de
stres excesiv se manifestă unele simptoame de hipoglicemie, ca obiectiv a cercetărilor,
rezultatele cărora sunt prezentate în acest articol, a servit evidenţierea particularităţilor
metabolismului aminoacizilor glicogeni şi cetogeni la pacienţii cu hipotiroidie.

Obiectul şi metodele de investigaţie
S-a studiat profi lul şi valorile numerice ale aminoacizilor grupei funcţionale de

aminoacizi glicogeni şi cetogeni la 24 pacienţi cu hipotiroidie decompensată primară
și la 12 persoane fără patologii tiroidiene și alte dereglări. Concentrația aminoacizilor
s-a studiat în parte la fi ecare pacient și persoană din grupa de control, apoi conform
specifi cului modifi cării similare a valorilor numerice a tuturor aminoacizilor, pacienții
cu hipotiroidie au fost distribuiți în 3 grupe: I-a grupă a fost alcătuită din bolnavi, la
care conținutul majorității aminoacizilor relativ sporea, a II-a grupă a fost constituită
din pacienți, la care vectorul modifi cării concentrației relativ a mai multor aminoacizi
avea caracter descendent, iar a III-a grupă a fost formată din bolnavi, la care conținutul
aminoacizilor preponderent avea caracter individual.  Probele de sânge au fost colectate
dimineaţa, după un post alimentar de 12-13 ore. Mostrele de sânge au fost studiate prin
metoda cromatografi ei lichide la analizatorul de aminoacizi AAA339M. Rezultatele
au fost prelucrate statistic şi determinată veridicitatea lor în conformitate cu criteriul
Student.

Rezultate şi discuţii
Rezultatele determinării profi lului si conținutul aminoacizilor glicogeni şi cetogeni

sunt prezentate în tabelul 1.
Analiza transformării aminoacizilor susmenţionaţi s-a efectuat în conformitate cu

vectorul modifi cării pool-ului aminoacizilor la pacienţii cu hipotiroidie: ascendent,
descendent şi schimbări nedirecţionate, divizând respectiv pacienții în grupele
I, II și III [12].

Este necesar de notat, că în prezent nu există o opinie unanim acceptată referitor
la atribuirea unor sau altor aminoacizi la grupele funcţionale glicogene şi cetogene.
Штрауб Ф. Б. [15] repartizează la grupa funcţională glicogenă 13 aminoacizi, la cea
cetogenă – 4, Уайт ș.a. [14] - corespunzător, 18 şi 5, iar Ленинджер А. [11] – 15 şi 6
aminoacizi.

Această divergenţă este cauzată de faptul, că unii aminoacizi sunt distribuiţi în
acelaşi timp atât la grupul funcţional de aminoacizi glicogeni, cât şi la cei cetogeni,
deoarece unii din aceşti aminoacizi furnizează carbon pentru sinteza glucidelor şi
corpilor cetonici.

În cercetările noastre ne-am bazat pe clasifi carea lui Ленинджер A. [11],
conform căreia la grupa aminoacizilor glicogeni sunt atribuiţi: treonina, alanina,
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arginina, cisteina, asparagina, glutamina, glicina, histidina, metionina, prolina, serina,
triptofanul, valina, acidul aspartic, acidul glutamic, iar la cei cetogeni – leucina, lizina,
fenilalanina, tirozina, triptofan, izoleucina. În rezultatul estimării conţinutului de
aminoacizi glicogeni s-a stabilit, că la pacienţii cu hipotiroidie din grupa I din totalul
de 14 aminoacizi s-au modifi cat valorile ale 11 aminoacizi, dintre care la 9 ascendent
(treonina, alanina, arginina, cisteina, glutamina, glicina, serina, valina, acidul aspartic),
iar la unul – histidina – descendent (tab.1).

Tabelul 1. Conţinutul aminoacizilor glicogeni şi citogeni în plasma sangvină la pacienţii
cu  hipotiroidie.

Aminoacizii,
mcmol/100ml

Control

Vectorul modifi cării concentrației aminoacizilor la
pacienţii cu hipotiroidie

Ascendent,
I grupă

Descendent,
II grupă

Nedirecţionat,
III grupă

Treonina 7,634±1,091 14,932±4,539* 7,663±2,510 10,557±2,819*
Alanina 23,471±3,027 41,338±2,860* 26,918±5,725 35,045±6,667*
Arginina 6,321±1,226 9,948±1,685* 10,362±4,547* 10,882±2,810*
Cisteina 2,851±0,464 5,825±0,759* 0,712±0,173* 4,032±1,214*
Asparagina 7,968±1,577 6,190±1,693 6,835±1,080 9,461±2,497
Glutamina 39,126±5,595 49,552±13,453* 18,519±2,860* 17,145±,4,931*
Glicina 17,482±2,587 32,067±11,707* 23,583±5,176* 25,423±2,169*
Histidina 23,143±3,633 7,485±2,418* 7,227±1,497* 7,230±1,339*
Metionina 1,624±0,312 1,291±0,327 1,078±0,199* 0,858±0,191*
Prolina 20,343±3,519 19,200±2,405 8,915±2,199* 12,515±2,877*
Serina 9,524±1,228 18,104±5,271* 13,586±2,743* 13,554±2,487*
Valina 18,134±3,645 23,724±5,687* 10,877±4,054* 16,479±3,678
Ac. aspartic 4,763±1,019 6,663±2,116* 5,504±1,330 3,824±0,819*
Ac. glutamic 19,530±4,357 22,602±2,337 12,857±7,873 4,947±1,306*
Leucina 11,961±2,643 12,962±1,588 7,052±1,997* 8,842±1,665*
Lizina 21,544±4,438 16,531±3,114* 12,039±2,067* 16,084±4,250*
Fenilalanina 5,727±0,778 8,776±2,408* 6,244±0,808 5,945±1,017
Tirozina 6,013±1,172 7,036±0,786 3,627±0,743 5,136±1,045
Triptofan 2,510±0,449 8,166±1,911* 1,307±0,799* 3,221±0,169*
Izoleucina 7,942±1,151 5,124±0,939* 2,894±0,893* 4,115±1,101*

Notă: *P<0,05 comparativ cu indicii din grupa de control.

Ceilalţi 4 aminoacizi (asparagina, metionina, prolina, şi acidul glutamic) n-au
suferit modifi cări esenţiale. La pacienţii din grupa a II-a din 14 aminoacizi glicogeni, s-a
depistat micșorarea concentraţiei a 6 (cisteina, glutamina, histidina, metionina, prolina,
valina), sporirea concentrației a 3 aminoacizi (arginina, glicina, serina), iar valorile a
5 - treoninei, alaninei, asparaginei, acidului aspartic, acidului glutamic s-au menţinut
în limitele normei. În grupa a III-a 6 aminoacizi (treonina, alanina, arginina, cisteina,
glicina, serina) îşi sporeau valoarea numerică, 6 (glutamina, histidina, metionina,
prolina, acidul aspartic, acidul glutamic) îşi micşorau expresia comparativ cu valorile
normale şi numai asparagina și valina nu suportau modifi cări.
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Aşadar, la pacienţii cu hipotiroidie au loc dereglări esenţiale ale profi lului şi
cantităţilor aminoacizilor glicogeni. Majoritatea aminoacizilor glicogeni (9 din 14) la
pacienţii cu hipotiroidie din I-a grupă, la care vectorul pool-ului de aminoacizi este
ascendent, îşi măresc valoarea numerică, în grupa a II-a de pacienţi cu vectorul pool-
ului de aminoacizi relativ descendent 6 aminoacizi glicogeni din 14 îşi micşorau și 3
își majorau conţinutul, iar pentru pacienţii din grupa a III-a, la care vectorul pool-ului
aminoacizilor preponderent nu era direcţionat, s-a depistat ascensiunea a 6 aminoacizi
și descensiunea a 6 aminoacizi glicogeni.

Examinarea comparativă a vectorului modifi cării profi lului şi conţinutului a fi ecărui
aminoacid în parte la toate grupele de pacienţi mărturisesc, că vectorul  majorităţii
aminoacizilor este direcţionat diferit şi numai la 6 din ei este similar: 3 (serină, glicină
şi arginină) este ascendent, iar a altor 3 (histidina, lizina şi izoleucina) – descendent.

Surplusul de serină, posibil, este determinat de faptul formării ei din 3 surse: din
treonină, glicină în rinichi, precum şi în procesul glicolizei acidului trifosfaglicerin.
Are un rol semnifi cativ nu numai în asigurarea organismului cu energie – sporirea
conţinutului ei rezultă cu creşterea nivelului de glucoză în sânge, dar şi în asigurarea
activităţii catalitice a fermenţilor himotripsinei, tripsinei, esterazei, fosforilazei,
fosfotazei alcaline. În acelaşi timp, serveşte, ca sursă fragmentară monocarbonică, care
joacă un rol deosebit în biosinteza holinei, bazelor purinice, participă la biosinteza
glicinei, triptofanului, aminoacizilor, ce conţin sulf, precum şi a etanolaminei,
sfi ngolipidelor. Participă în reacţiile reciproce de transformare a metioninei
şi cisteinei [13].

Glicina, ca şi serina, este sintetizată pe mai multe căi, care, posibil, nu suferă
schimbări, ca mulţi alţi acizi, la pacienţii cu hipotiroidie. Cea mai importantă modalitate
de obţinere porneşte de la serină. Sub acţiunea enzimatică a serinhidroximetil-
transferazei, serina îşi pierde gruparea – CH

2
OH, transformându-se în glicină [5].

Glicina participă la sinteza: 1) hemului, 2) bazelor purinice, 3) creatinei, care este
implicată în procesul bioenergetic al contracţiei musculare.

Asparagina, aminoacid parţial esenţial este sintetizat din ornitină cu participarea
carbamoil-fosfatului, citrulinei, aspartatului şi argininsuccinatului. Ornitina, aminoacid
ce nu intră în structura proteinelor, poate fi  sintetizată din acid glutamic sau poate
proveni din clivarea argininei sub acţiunea arginazei.

Citrulina, formată din reacţia de transfer a carbamoil-fosfatului pe molecula de
ornitină (carbamoil-ornitină) se condensează cu acid aspartic în prezenţa ATP şi ionilor
de Mg2+ cu formarea de arginin-succinat. Sub acţiunea arginin-succinazei, arginin-
succinatul este scindat în arginină şi fumarat. Acidul fumaric este convertit în acid malic
în cadrul ciclului Krebs, iar arginina este hidrolizată sub acţiunea arginazei în uree şi
ornitină [16]. Sporirea conţinutului de arginină, ce are loc la pacienţii cu hipotiroidie,
probabil este determinată de creșterea hidrolizării ei din cauza intensifi cării activităţii
arginazei, în rezultat la ce creşte viteza de formare şi concentraţia ornitinei şi sporeşte
ritmul sintezei de arginină. Histidina se sintetizează în organismul uman în cantităţi
limitate, în anumite circumstanţe devine aminoacid esenţial. Este sursă pentru sinteza
histaminei, carnozinei şi anserinei. Degradarea histidinei conduce pe de o parte la
formarea de acid glutamic, pe de altă parte – de acid imidazol-acetic, acesta din urmă
reprezentând şi o cale de formare a acidului aspartic.
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În procesul metabolismului histidinei se formează acidul glutamic, care trece în
α-cetoglutamat, apoi în glucoză. Se descompune sub infl uența histidazei cu înlăturarea
amoniacului. Reacţia de dezaminare a histidinei este ireversibilă. Insufi cienţa histidinei
provoacă o multitudine de dereglări ale metabolismului, inclusiv și inhibarea sintezei
hemoglobinei, eritrocitelor şi leucocitelor, histaminei, coagulării sângelui.

Lizina, ca aminoacid esenţial, contribuie la asimilarea și acumularea Ca în organism.
Este predecesorul carnitinei, participă la formarea colagenului, precum şi în producerea
anticorpilor, hormonilor şi fermenţilor.

Defi citul lizinei conduce la dezechilibrul negativ al azotului, se manifestă nefavorabil
asupra sintezei proteinelor, ce conduce la surmenare rapidă, diminuarea capacităţii de
concentrare, la iritabilitate, deteriorarea vaselor oculare, căderea părului, anemie, la
probleme de reproducere, cefalee, dereglarea sensibilității - simptoame caracteristice
pacienţilor cu hipotiroidie.

Izoleucina, aminoacid esenţial, participă ca componentă în structura multor
proteine. Printr-o reacţie de transaminare generează oxoacid, iar printr-o decarboxilare
oxidativă, care are loc cu participarea NAD+ şi a coenzimei A, formează acil-tioester
corespunzător. Catalizarea izoleucinei, ce rezultă cu tiglil-CoA, care la rândul său este
catabolizat în urma unor reacţii succesive de hidratare, dehidrogenare şi tioliză, cu
formare de acetil-CoA şi propionil-CoA. Participă în reacţiile catalitice. Joacă un rol
esenţial în formarea ţesutului muscular, serveşte ca sursă de energie pentru celulele
musculare din contul dezagregării glicogenului muşchilor. Defi citul izoleucinei
provoacă şi semne de hipoglicemie.

Referitor la aminoacizii, ce participă atât la sinteza glucozei, cât şi a corpilor cetonici,
e necesar de menţionat, că valorile numerice ale izoleucinei şi lizinei, cum a fost indicat
mai sus, scad la toate grupele de pacienţi cu hipotiroidie, pe când a tiroizinei nu suferă
schimbări esenţiale, a triptofanului sporeşte la grupele I şi III, iar a fenilalaninei se
modifi că în plan ascendent numai în I-a grupă. Conţinutul leucinei suferă transformări
descendente la bolnavii din grupele II şi III.

Din cele menţionate rezultă, că vectorul transformării aminoacizilor cetogeni la
pacienţii cu hipotiroidie, ce se includ în ciclul acidului citric, formând acetil-Co-A prin
acetoacetil-Co-A, numai al lizinei şi izoleucinei este direcţionat descendent, al tirozinei
nu suferă schimbări esenţiale, iar al triptofanului, fenilalaninei şi leucinei nu este strict
direcţionat.

Aşadar, metabolismul aminoacizilor glicogeni şi cetogeni la pacienţii cu hipotiroidie,
cu excluderea asparaginei şi tirozinei, este dereglat. Transformarea majorităţii
aminoacizilor are caracter individual şi numai a serinei, glicinei, argininei, histidinei,
lizinei, şi izoleucinei au o particularitate comună pentru toţi pacienţii cu hipotiroidie:
concentraţia serinei, şi argininei sporeşte, iar a histidinei, lizinei şi izoleucinei –
scade. În acelaşi timp analiza nivelului de modifi care a conţinutului aminoacizilor
studiaţi mărturiseşte, că aminoacizii glicogeni şi cetogeni sunt antrenaţi la pacienţii cu
hipotiroidie în procesul de gluconeogeneză în mod inegal. Cel mai mult şi deopotrivă
se includ aminoacizii alanina, serina, cisteina, glicina, triptofanul şi treonina la bolnavii
din grupele I şi III, scheletul carbonic al cărora se include în ciclul acidului citric pe
calea formării  acetil-Co-A prin piruvat şi cel mai puţin – asparagina şi tirozina, prima
din care se include în acidul citric prin oxaloacetaţi, iar a doua prin fumarat.
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Concluzii
Profi lul şi concentrația majorității aminoacizilor glicogeni şi cetogeni în sânge1.

la pacienţii cu hipotiroidie suferă modifi cări esenţiale în comparație cu persoanele din
lotul martor.

 Vectorul modifi cării conținutului majorităţii aminoacizilor glicogeni şi cetogeni2.
la bolnavii cu hipotiroidie are caracter individual şi numai al serinei, glicinei şi argininei
are caracter ascendent, iar al histidinei, lizinei şi izoleucinei – descendent.

Modifi carea disproporţională a profi lului şi conţinutului aminoacizilor glicogeni3.
şi cetogeni la pacienţii cu hipotiroidie mărturiseşte despre rolul lor diferit în procesul
de gluconeogeneză.

Defi citul aminoacizilor cetogeni esenţiali – lizinei, izoleucinei şi histidinei,4.
ultima din care în anumite condiţii devine aminoacid esenţial, face imposibilă sinteza
unor proteine şi diminuează procesul de gluconeogeneză, ceea ce determină necesitatea
suplimentului  exogen al lor la pacienţii cu hipotiroidie.
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