
25

скелетной мышечной системы в предсомитном и сомитном периодах антенатального развития // 
Известия АНМ. Науки о жизни. № 1 (301).  2007. - С. 20-27.

Павалюк П.П., Вармарь Н.Г.,  Строкова В.Н., Мереуцэ И.Г. Особенности дифференциации 6. 
скелетной мышечной системы в антенатальном онтогенезе. Сообщение II. Дифференциация 
скелетной мышечной системы в постсомитном периоде антенатального развития. // Известия 
АНМ. Науки о жизни. № 2 (302). 2007. – С. 12-17.

Хилл А. Механика мышечного сокращения.      М.:    Мир.   1972. – 184 с.7. 
Эпштейн Е.В.  Возрастные особенности  макроэргических фосфорных соединений в 8. 

скелетной мышце  //Механизм старения. Киев: Медгиз УССР. 1963. С.101-105.
Юсевич Ю.С.Электромиография тонуса скелетной мускулатуры человека в норме и 9. 

патологии. Москва: Медгиз. 1963.
Яковлев Н.М. Адаптивные механизмы регуляции движения в онтогенезе. Л.: Наука. 10. 

Ленингр. Отд. 1981. – 136 с.
Brozek J. Body composition.// Science. 134. - P. 920-930.11. 
Edelman I.S. Organization of body water and electrolytes.//Biological Aspects of Aging. N 4. 12. 

1962. – P. 46-47.
Haulică I. Fiziologia umană. Bucureşti: Editura  Medicală. 1997 -   1369 p.13. 
Kohn R.R. Age – related variation of susceptibility of protein in subcellular fractions of human 14. 

muscle. // J. Gerontol. 18. 1. 1963. – P.14-17.
Leutert G., Die Biomorphose aus der Sicht der normalen Anatomie // Zschr. Alternsferchung. 15. 

1960. 14. 1. – P. 1-16.
Parker H.V., Olesen K.H.,  McMurrey J. Body water compartiments throughout the  life-span. // 16. 

Gibe Foundation Colloquia in Aging. V. 4. London. 1961. - P.102-115.
Vudu G., Furdui T. Periodizarea vârstei la bărbaţi după 20 ani. // Zilele Univ. de Medicină şi 17. 

Farmacie „Nicolae Testemiţanu”: Materialele conf. şt.  a colaboratorilor şi studenţilor. Chişinău. 1999. 
-  P. 100.

Articolul	este	prezentat	de	academicianul	T.Furdui

REACTIVITATEA CARDIOVASCULARĂ LA ELEVI ÎN 
DEPENDENŢĂ DE VÎRSTĂ, SEX ŞI GRADUL DE EFORT FIZIC

Brighidin Vitalie
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În scopul determinării specificului manifestării stresului de menajare, s-au studiat 
reacţiile cordului sub influenţa efortului fizic de scurtă durată la elevii de 11 - 12 ani 
şi 16 -17 ani. S-a constatat că, în dinamică de vârstă, la elevii care nu practică sportul 
se micşorează incidenţa reacţiilor normogene la realizarea efortului fizic de menajare. 
Practicarea gimnasticii şi voleiului este benefică în ambele categorii de vârstă (11-12 
ani; 16-17 ani), iar a basketului şi luptelor - numai pentru băieţii de 16 – 17 ani.

Parametrii hemodinamici (tensiunea arterială, frecvenţa contracţiilor cardiace), 
investigaţi în dinamică, servesc ca unii din indicii de bază în evaluarea activităţii 
sistemului cardiovascular în diferite condiţii fiziologice, inclusiv şi adaptarea 
organismului la realizarea efortului fizic[2,3,4,6,9]. 

În literatura de specialitate nu există date suficiente care ar caracteriza modificările  
reactivităţii cardiovasculare în dependenţă de tipul activităţii fizice realizate şi perioada 
maturizării sistemului cardiovascular[7,8]. De asemenea, nu există date suficiente 
privitor la influenţa gradului de efort fizic realizat asupra organismului copiilor din 
două perioade importante ale  dezvoltării postnatale: perioada maturizării sistemului 
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reproducător  şi a instabilităţii psiho-emoţionale (11 – 12 ani) şi din perioada înfloririi 
biologice  şi a finisării formării psihicului (16 – 17 ani)[10,12,13]. 

Perioada pubertară se caracterizează printr-o reglare neuro-umorală imperfectă, 
de aceea, aşa factori, cum ar fi  efortul fizic nedozat , tensiunile fizice şi emoţionale, 
traumele fizice şi psihice, determină diverse dereglări neuro-endocrine, cu repercusiuni 
negative asupra sănătăţii sistemului cardiovascular al elevilor [13,14,22,31 ]. 

De aceea, scopul lucrării a constat în evaluarea reactivităţii cardiovasculare a 
elevilor sub influenţa efortului fizic de scurtă durată, în dependenţă de perioada în care 
se maturizează sistemul cardiovascular.

Obiectul de studiu şi metodele

Investigaţiile s-au efectuat asupra elevilor din perioada maturizării sistemului 
reproducător şi a instabilităţii psiho-emoţionale (11 – 12 ani; 90 elevi) şi din perioada 
înfloririi biologice şi a finisării formării psihicului (16 – 17 ani; 80 elevi). Reacţiile sus 
menţionate s-au determinat  în timpul stresării prin efort fizic moderat  a elevilor cu 
diferite tipuri de activitate fizică: care practică sportul în cadrul orelor de educaţie fizică 
din şcolile generale şi în cadrul şcolilor sportive: basket, volei, lupte şi gimnastică. Prin 
intermediul tensiometrului ,,Riester-handy”, s-au testat: frecvenţa contracţiilor cardiace 
(FCC), tensiunea arterială sistolică (TAS) şi diastolică (TAD), parametri care reflectă 
activitatea funcţională a sistemului cardiovascular  la diverse eforturi fizice şi psiho-
emoţionale, în condiţii de confort relativ, efort fizic de menajare (EFM; proba Martin 
în modificarea lui Бирюкович, 1967) [11] şi în perioadele de restabilire (PR)  - 3 min., 
5 min., 7 min., 10 min. Caracterul reactivităţii cardiovasculare s-a determinat conform 
metodicii Furdui T., Ciochină V. (1998) [1]. 

Rezultate şi discuţii

La băieţii în vârstă de 11-12 în repaus (perioada de confort relativ) valorile TAS au 
fost mai mari la sportivi faţă de  nesportivi cu 9% în cazul grupelor de basket şi lupte, 
cu 5% în cazul grupei de gimnastică şi au fost asemănătoare în cazul grupei de volei:  
nesportivi – 103 mm Hg, basket – 113 mm Hg (p<0,05), volei – 102 mm Hg (p>0,05), 
gimnastică – 109 mm Hg (p<0,05), lupte  - 113 mm Hg(p>0,05). În urma realizării 
efortului fizic de menajare, valorile TAS s-au majorat faţă de valorile din repaus cu 
11,5% (p>0,05) în cazul grupei de gimnastică, cu 8,4% (p<0,05) în cazul grupelor de 
nesportivi şi basket (p>0,05) şi cu 4 – 5% (p<0,05) în cazul grupelor de volei şi lupte. În 
perioadele de restabilire valorile TAS în cazul grupei de nesportivi au avut tendinţe de 
restabilire, dar valorile sale erau mai mari faţă de repaus cu 4% (p>0,05) în PR10min. 
În cazul grupei de basket, valorile TAS s-au restabilit între PR3min şi PR5min (p<0,05)  
şi s-au menţinut aşa şi în celelalte perioade de restabilire. În cazul grupelor de volei şi 
lupte, valorile TAS s-au restabilit între PR3min şi PR5min (p>0,05), dar spre PR10min 
în cazul grupei de volei ele au devenit mai mari faţă de repaus, iar în cazul grupei de 
lupte - mai mici. În cazul grupei de gimnastică, valorile TAS variau, dar în PR10min 
ele erau mai mici faţă de repaus (p>0,05) (Fig.1).       

În repaus, valorile TAD au fost aproximativ egale la grupele de nesportivi, volei 
şi gimnastică, şi mai mari cu 3 – 6,5% în cazul grupei de lupte şi respectiv celei de 
basket: nesportivi – 68 mm Hg, basket – 72 mm Hg (p<0,05), volei – 67% (p<0,05), 
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gimnastică – 68 mm Hg (p>0,05), lupte – 70 mm Hg (p<0,05). În urma realizării EFM, 
valorile TAD s-au majorat cu 3% (p>0,05) la grupa de basket, cu 4,5% (p>0,05) la 
grupele de volei şi lupte, cu 7% (p<0,05) în cazul grupei de gimnastică şi s-au micşorat 
cu 4,5% (p<0,05) la grupa de nesportivi. În perioadele de restabilire, valorile TAD au 
revenit la repaus între PR3min şi PR5min în cazul grupelor de basket şi volei (p<0,05), 
iar în următoarele perioade de restabilire, valorile sale s-au menţinut în jurul valorilor 
din repaus (p<0,05).  În cazul grupelor de nesportivi, gimnastică şi lupte, valorile TAD 
variau, fiind mai mici faţă de repaus în PR10min cu 2 – 6% (p<0,05) (Fig.1). 

 
 Figura 1: Modificările parametrilor hemodinamici la băieţii  de 11 – 12 ani în perioada 
de confort relativ(PCR), perioada de efort fizic de menajare (PEFM) şi în perioadele de 

restabilire (PR).

În repaus, valorile FCC în cazul elevilor basketbolişti şi gimnastică au fost cu 
8,6% şi respectiv 5,1% mai mari faţă de nesportivi, iar în cazul grupelor de lupte şi 
voleibolişti se constată o micşorare cu cca 5-6%: nesportivi – 80  băt/min, basket – 87 
băt/min (p<0,05), volei – 75 băt/min (p<0,05), gimnastică – 84 băt/min (p>0,05), lupte 
– 76 băt/min (p>0,05).

În urma realizării EFM, valorile FCC s-au majorat cel mai mult în cazul grupei de 
volei – cu 40% (p>0,05), au urmat grupele de basket şi gimnastică – cu 33,5%, apoi 
grupa de lupte – cu 30% (p>0,05); în cazul grupei de control această majorare a fost 
de numai 15% (p>0,05),. În perioadele de restabilire valorile FCC au revenit la repaus 
în cazul grupei de basket după 7 min (p>0,05) de la realizarea EFM. În cazul grupei 
de control, valorile FCC s-au restabilit peste 3 – 5 min (p>0,05)  de la realizarea EFM, 
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dar în ultimele două perioade, s-au observat tendinţe de variaţie ale ritmului cardiac 
(p>0,05). În cazul grupei de volei şi lupte, valorile FCC au variat şi în toate perioadele 
de restabilire erau mai mari faţă de acelea din perioada de confort relativ: de exemplu, 
în PR10 min valorile FCC sunt cu 12,7%(p>0,05)  şi respectiv 7,6% (p>0,05)   mai 
mari în comparaţie cu perioada de repaus (Fig.1).      

La fetele în vârstă de 11-12 ani în repaus, valorile TAS la fetele sportive au fost 
cu 6 - 7% mai mari faţă de cele nesportive, iar în cazul grupei de lupte ele erau puţin 
mai mici (2,5%): nesportivi – 105,1 mm Hg (p<0,05), basket – 112 mm Hg (p<0,05), 
volei – 111 mm Hg (p<0,05), gimnastică – 102 mm Hg. (p<0,05)  În urma realizării 
EFM, TAS la fetele nesportive practic nu s-a majorat (+ 1%), pe când la fetele din 
grupa de basket valorile TAS s-a majorat cu 5,1% (p>0,05)  faţă de grupa nesportivă, 
în cazul grupei de gimnastică – cu cca 9% (p<0,05), iar în cazul grupei de volei – cu 
15% (p<0,05). În perioadele de restabilire, valorile TAS în cazul grupei de nesportivi 
s-au restabilit după 3 min (p<0,05), iar în etapele următoare TAS chiar s-a micşorat, 
aşa încât, în PR10min valorile sale erau mai mici faţă de repaus cu cca 3,3% (p<0,05). 
În cazul grupei de basket s-a constatat o variaţie a TAS, care în PR10min avea valori 
cu 9,3% (p<0,05)  mai mici faţă de repaus. În cazul grupei de volei, valorile TAS au 
revenit la repaus între PR3min şi PR5min (p>0,05), iar în următoarele două etape s-a 
observat o uşoară tendinţă de micşorare a valorilor sale faţă de perioada de confort 
relativ. În cazul grupei de gimnastică, valorile TAS s-au restabilit practic în PR10min 
(p>0,05)  (Fig.2).  

Figura 2: Modificările parametrilor hemodinamici la fetele  de 11 – 12 ani în 
perioada de confort relativ(PCR), perioada de efort fizic de menajare (PEFM) şi în 

perioadele de restabilire (PR).
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În repaus, valorile TAD au fost mai mari cu 4 - 5% în comparaţie cu grupa de  
nesportivi în cazul grupei de volei şi basket, şi cu 3% mai mici în cazul grupei de 
gimnastică: nesportivi – 67 mm Hg, basket – 71 mm Hg (p<0,05) , volei – 70 mm 
Hg (p<0,05) , gimnastică – 65 mm Hg (p<0,05) . În urma realizării EFM, valorile 
TAD s-au majorat cu 1,3% în cazul fetelor nesportive (p<0,05), cu 3% (p>0,05) în 
cazul grupei de volei, cu 15% (p<0,05) în cazul grupei de gimnastică, pe când în cazul 
fetelor din grupa de basket, valorile TAS au fost mai mici cu 4% (p>0,05)  faţă de 
grupa nesportivă. În perioadele de restabilire, valorile TAD s-au restabilit între PEFM 
şi PR3min în cazul grupei de nesportivi(p<0,05)   şi volei (p<0,05), şi între PR3min şi 
PR5min în cazul grupei de basket (p<0,05). În cazul grupei de fete nesportive şi volei, 
valorile TAD au fost  mai mici cu cca 3 – 4 % (p<0,05) faţă de repaus chiar şi după 
10 min de la realizarea EFM, cu 13% în cazul grupei de basket (p<0,05), iar în cazul 
grupei de gimnastică ele erau mai mari cu 5% (Fig. 2). 

În repaus, valorile FCC în cazul grupelor sportive au fost cu 16% mai mari în cazul 
grupei de basket, şi cu 13% - în cazul grupei de volei, iar în cazul grupei de gimnastică 
ele erau mai mici cu 4%: nesportivi – 80 băt/min, basket – 93 băt/min (p<0,05), volei 
– 90 băt/min (p<0,05), gimnastică – 76 băt/min (p>0,05). În urma realizării EFM, 
valorile FCC s-au majorat cu 19,1% (p>0,05) în  cazul grupei de basket, cu 36,4% 
(p>0,05) în cazul grupelor de nesportivi şi volei şi cu 78%(p>0,05) în cazul grupei de 
gimnastică. În perioadele de restabilire, valorile FCC în cazul grupei de nesportivi, 
volei şi gimnastică au tins să se restabilească, dar ele erau mai mari faţă de repaus cu 
4 – 11% (p>0,05) în PR10min. În cazul grupei de volei valorile FCC au fost mai mici 
cu 4,5%  (p>0,05) faţă de repaus în PR10min (Fig. 2).  

La copiii de 11-12 ani nu s-au constatat diferenţe mari în ceea ce priveşte valorile 
TAS, TAD, FCC, atât în ceea ce priveşte diferenţele de sex, cît şi în ce priveşte gradul 
de efort fizic realizat (Figura 1 şi 2). Valorile acestor trei parametri hemodinamici s-au 
încadrat în limitele celor descrise în literatura de specialitate [16, 19, 20, 26]. În urma 
realizării efortului de menajare TAS s-a majorat foarte puţin –1-3%, atât la băieţi cît şi 
la fete, TAD – cu 3-5%, FCC – 30 – 40%. Valorile acestor trei parametri hemodinamici 
s-au restabilit după 3-7 minute, cu excepţia grupei de gimnastică, valorile FCC fiind cu 
12% mai mari chiar şi după 10 minute. Omogenitatea  valorilor acestor trei parametri 
hemodinamici la copii de 11-12 ani în dependenţă de sex şi gradul de efort fizic 
realizat  poate fi explicată, pe de o parte, prin faptul că în această perioadă abia se 
iniţiază mecanismele neuroendocrine de maturizare a organismului uman, iar pe de 
altă parte, în condiţii de repaus mecanismele de reglare a activităţii cardiovasculare 
au verigi comune [30, 31]; şi într-al treilea rând, este foarte probabil ca adaptarea 
cordului la antrenamentul fizic în această perioadă este într-o perioadă incipientă , 
deoarece practicarea disciplinilor sportive este iniţiată adeseori tocmai la această vârstă 
[16,18,20, 24 ].

La băieţii în vârstă de 16-17 ani în repaus, valorile TAS au fost aproximativ egale 
în cazul a trei grupe de băieţi: nesportivi – 116 mm Hg, volei – 114 mm Hg (p<0,05), 
basket – 114 mm Hg (p<0,05), lupte – 123 mm Hg  (p<0,05). În urma realizării efortului 
fizic de menajare, valorile TAS s-au majorat mai ales în cazul grupei de lupte şi basket,  
mai puţin la cea de volei: nesportivi – 13%(p>0,05), basket – 18,2%(p<0,05), volei 
– 7,3% (p>0,05), lupte – 28% (p>0,05). În perioadele de restabilire valorile TAS la 
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grupele de nesportivi şi volei au revenit la limita celor din repaus între PR7min şi PR10 
min (p<0,05), pe când în cazul grupei de basket, valorile sale s-au menţinut mai mici în 
toate perioadele de restabilire, de exemplu, în PR10 min valorile sale au fost mai mici 
cu 4% (p>0,05)în comparaţie cu cele din repaus. În cazul grupei de luptători, valorile 
sale s-au menţinut majorate în toate perioadele de restabilire (p>0,05) (Fig. 3). 

În repaus, valorile TAD au fost mai mari în cazul grupei de basket în comparaţie cu 
grupa nesportivă: basket – cu 12,3%, volei  - 1,5%, lupte – mai mici cu 3%: nesportivi 
– 71 mm Hg, basket – 79 mm Hg (p<0,05), volei – 72 mm Hg (p<0,05), lupte – 69 mm 
Hg (p<0,05). În urma realizării EFM, valorile TAD s-au majorat semnificativ în cazul 
grupei de lupte şi nesportivi(p>0,05), ceva mai puţin în cazul grupei de volei (p<0,05), 
iar în cazul grupei de basket s-a constatat o micşorare a TAD în comparaţie cu repausul 
(p<0,05): lupte – 21%, nesportivi -  18,4%, volei - 9%,  basket - 4,5%, În perioadele de 
restabilire, valorile TAD au revenit la valorile din repaus în cazul grupei de nesportivi 
între PR7min şi PR10min (p<0,05), în cazul grupei de volei între PR3min şi PR5min 
(p<0,05). În cazul grupei de basket, valorile TAD au variat, menţinându-se la valori 
mai mici faţă de repaus, chiar şi după 10 minute de la realizarea EFM (p<0,05). În 
cazul grupei de lupte, valorile TAD au fost mai mari în toate perioadele de restabilire 
în comparaţie cu repausul (p>0,05) (Fig. 3). 

Figura 3. Modificările parametrilor hemodinamici la băieţii  de 16 – 17 ani în 
perioada de confort relativ(PCR), perioada de efort fizic de menajare (PEFM) şi în 

perioadele de restabilire (PR).
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În repaus nu s-au constatat diferenţe mari în cazul FCC în cadrul celor trei grupe, 
cu excepţia luptătorilor, valorile cărora au fost cu 9% mai mici faţă de grupa de control: 
nesportivi – 73 băt/min, basket – 72 băt/min (p<0,05), volei – 74 băt/min (p<0,05), 
lupte – 68 băt/min (p<0,05). În urma realizării EFM, valorile FCC s-au majorat cu 
52 – 60%  în cazul grupelor de nesportivi, volei şi lupte (p<0,05); şi cu 40% în cazul 
grupei de basket (p<0,05). Încă din PR3min valorile FCC au tins să se restabilească, 
ele fiind puţin mai mari în cazul grupei de volei (p>0,05). Chiar şi după 10 minute de 
la realizarea EFM, FCC avea valori ceva mai mari în comparaţie cu repausul în toate 
grupele experimentale: nesportivi – 14% (p>0,05), basket, volei – 7% (p>0,05), lupte 
– 11% (p>0,05) (Fig. 3).      

În repaus, valorile TAS la fetele nesportive au fost cu 8,5% mai mici faţă de fetele 
sportive: nesportive – 108 mm Hg, basket – 118 mm Hg (p<0,05), volei – 118 mm Hg 
(p<0,05). În urma realizării EFM, TAS la fetele nesportive s-a majorat cu 6,6%, pe 
când la fetele din grupa de basket valorile TAS au fost mai mari cu 16% faţă de grupa 
nesportivă, iar în cazul grupei de volei – cu 8,4%. În perioadele de restabilire, valorile 
TAS în cazul grupelor nesportive, de basket şi volei s-au restabilit în PR7min (Fig. 4).

În repaus valorile TAD au fost mai mari cu 6% în comparaţie cu grupa nesportivă 
în cazul grupei de basket, şi cu cca 11% în cazul grupei de volei: nesportive – 67 
mm Hg, basket – 71 mm Hg (p<0,05), volei – 80 mm Hg (p<0,05). În urma realizării 
EFM, valorile TAD s-au majorat cu 9,3% (p>0,05)  în cazul fetelor nesportive, cu 12% 
(p>0,05) în cazul grupei de basket, iar în cazul grupei de volei – cu 11% (p>0,05). În 
perioadele de restabilire, valorile TAD s-au restabilit între PR5min şi PR7min în cazul 
grupei de basket (p>0,05) şi între PR3min şi PR5min în cazul grupei de volei (p<0,05). 
În cazul grupei nesportivi, valorile TAD au fost puţin mai ridicate faţă de repaus chiar 
şi după 10 min de la realizarea EFM (3%) (p<0,05) (Fig. 4). 

În repaus, valorile FCC nu s-au deosebit esenţial în cadrul acestor trei grupe de fete: 
nesportive – 77 băt/min, basket – 80 băt/min (p<0,05), volei – 80 băt/min (p<0,05). 
În urma realizării EFM, valorile FCC s-au majorat cu 54%  (p>0,05) în cazul fetelor 
nesportive, cu 25% (p>0,05)  în cazul grupei de volei şi s-au micşorat cu 4% (p>0,05) 
în cazul grupei de basket. În perioadele de restabilire, valorile FCC au revenit  la repaus 
după 9 min de la realizarea EFM în cazul grupei de volei şi basket (p>0,05), pe când în 
cazul grupei de control, valorile sale erau mai mari chiar şi după 10 min de la realizarea 
EFM (11%) (p>0,05) (Fig.4). 

În stare de repaus s-a manifestat acelaşi patern ai parametrilor hemodinamici şi 
în cazul copiilor de 16-17 ani. În urma realizării efortului fizic de menajare valorile 
TAS s-au majorat cu 10-15%, TAD – cu 10%, FCC - 35-50%. Valorile acestora s-au 
restabilit după 5-7 minute. În cazul FCC, valorile sale au fost cu cca 10-14 %, chiar şi 
după 10 minute  de la realizarea efortului fizic de menajare, fapt care vorbeşte despre 
o stabilitate mai puţin pronunţată şi o perioadă de restabilire mai mare în comparaţie 
cu alţi parametri cardiovasculari şi grupe investigate. În literatura de specialitate există 
date ambigue privitor la dezvoltarea sistemului cardiovascular în această perioadă de 
vârstă. Conform acestora, diferenţele de sex şi de profilul sportiv sînt condiţionate de 
mai mulţi factori, ce ţin de specificul dezvoltării în perioada pubertară a organismului 
în general şi a sistemului cardiovascular, în particular [9,14].  Se poate de menţionat 
aici: specificul dezvoltării şi maturizării unor indici antropometrici, a sistemului 



32

cardiovascular, asincronicitatea dezvoltării cordului şi organismului per ansamblu, 
între cord şi vasele sangvine, etc [14,19,25,26,29]. O explicaţie verosimilă ar putea fi 
şi procesul de acceleraţie a dezvoltării organismului aflat în perioada pubertară, fapt 
care duce la maturizarea funcţională a întregului organism [5,14].  În această ordine 
de idei, studiile academicianului Teodor Furdui demonstrează că în această perioadă 
are loc definitivarea dezvoltării organelor, adaptarea către acest statut fiziologic nou, 
stabilizarea reglării neuroendocrine [29]. 

Figura 4: Modificările parametrilor hemodinamici la fetele  de 16 – 17 ani în 
perioada de confort relativ(PCR), perioada de efort fizic de menajare (PEFM) şi în 

perioadele de restabilire (PR).

Evaluarea specificului manifestării reactivităţii cardiovasculare este o strategie mult 
mai consecventă şi mai informativă, care se bazează pe complexitatea specifică a reglării 
activităţii cardiovasculare, fiind  formată din mai multe nivele şi verigi [30,31]. Conform 
cercetărilor Ciochină V.(1998), caracterul reactivităţii sistemului cardiovascular în 
urma realizării stresului de menajare s-a determinat reieşind din   paternul modificărilor 
FCC, TA, debitului cardiac sistolic şi per minut [1]. Diapazonul manifestării reactivităţii 
cardiovasculare  a fost clasificat în 3 grupe: 1) normogene (FCC > TA>, FCC> TA=, 
FCC= TA>, FCC= TA=) - se caracterizează prin coordonarea eficientă a diferitor 
verigi a  reglării sistemului cardiovascular; 2) paranormative (FCC, TA>, FCC> TA<, 
FCC= TA<, FCC< TA=) -  se caracterizează prin  neconcordanţe între unele verigi ale 
reglării cardiovasculare; 3) disfuncţionale (FCC< TA<) – se caracterizează printr-o 
discoordonare majoră între toate verigile reglării cardiovasculare [1].

În cazul elevilor de 11 – 12 ani au predominat vectorul reacţiilor cardiovasculare 
normogene, care a constituit cca 42 – 46% din toate tipurile de reacţii, iar cele cu 
caracter disfuncţional – 16% la băieţi şi 6% la fete. Practicarea baschetului nu a 
exercitat modificări esenţiale asupra procentajului reacţiilor normogene, precum şi a 
celor disfuncţionale. Practicarea voleiului şi gimnasticii a determinat efecte pozitive  
asupra reacţiilor normogene, mai ales în cazul băieţilor (75% şi respectiv 60%). Aceste 
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tipuri de sport majorează gradul de trening al sistemului cardiovascular, despre această 
denotă menţinerea TA şi FCC  la nivelul iniţial şi după stresarea prin efort fizic de 
menajare (20 – 25%). Practicarea luptelor în această vârstă a determinat cea mai mare 
cotă a reacţiilor cardiovasculare nefavorabile – 43% . 

La copii nesportivi de 16 – 17 ani s-a micşorat semnificativ procentajul reacţiilor 
normogene (băieţi – 17,6%, fete – 30%). În această vârstă baschetul a determinat o 
influenţă benefică asupra reacţiilor normogene numai în cazul băieţilor, despre aceasta 
vorbind creşterea procentajului acestor reacţii până la 45% şi a celor ce denotă despre 
stabilitatea parametrilor sistemului cardiovascular până la 28%. Practicarea voleiului 
a avut o semnificativă influenţă pozitivă asupra ambelor sexe, iar în cazul fetelor 
acest efect a fost mai pronunţat. În cazul acestora, procentul reacţiilor normogene a 
constituit 65%, iar incidenţa stabilităţii parametrilor cardiovasculari – 25%. În cazul 
luptelor, la băieţii din această vârstă s-a constatat o creştere semnificativă a incidenţei 
reacţiilor cardiovasculare sanogene de la 28,5%  din vârsta precedentă la 44,4%, în 
paralel constatându-se o dispariţie a reacţiilor cardiovasculare cu caracter disfuncţional 
(Tabelul 1). Această dinamică pozitivă poate fi explicată prin faptul că activitatea 
fizică realizată de copiii-luptători determină majorarea puterii, eficacităţii şi diversităţii 
mecanismelor de reglare a activităţii cardiace la diferite nivele şi asigură menţinerea 
homeostaziei sistemice [22]. 

Concluzii

La copii care nu practică sportul din ambele categorii de vîrste, la vîrsta de 11 - 1. 
12 ani şi 16 – 17 ani, incidenţa reacţiilor cardiovasculare normogene în urma realizării 
efortului fizic de menajare este micşorată în comparaţie cu elevii de aceeaşi vîrstă, care 
practică anumite disciplini sportive, fapt care reflectă posibilităţile funcţionale scăzute 
ale cordului. Această micşorare este mai pronunţată la vîrsta de 16 - 17 ani (incidenţa 
reacţiilor cardiovasculare normogene la băieţi – 17,6%, fete – 30%) faţă de vîrsta 11 
– 12 ani (incidenţa reacţiilor cardiovasculare normogene la băieţi – 45,9%, la fete – 
42,4%).  

Conform incidenţei reacţiilor cardiovasculare normogene, practicarea gimnas-2. 
ticii şi voleiului este benefică pentru sistemul cardiovascular în ambele categorii de 
vârstă, iar a baschetului şi luptelor - numai pentru băieţii de 16 – 17 (incidenţa reacţiilor 
cardiovasculare normogene în cazul practicării gimnasticii – 60 – 67%; a  voleiului – 50 
– 75%; a baschetului – 73%; a luptelor – 45% ). Astfel, a fost demonstrată posibilitatea 
majorării manifestării reacţiilor cardiovasculare sanogene prin intermediul practicării 
voleiului şi gimnasticii.      

Existenţa unor categorii de elevi cu risc ridicat, fapt demonstrat prin prezenţa 3. 
reacţiilor cardiovasculare nefavorabile la elevii din ambele categorii de vîrstă, indifer-
ent de tipul de activitate fizică realizată, demonstrează necesitatea planificării individu-
ale a activităţii fizice, în dependenţă de vărstă, sex, gradul de maturizare funcţională şi 
tipul de activitate fizică realizată. 
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IMPACTUL  EXTRACTULUI    DIN  JUGLANS REGIA  ASUPRA 
UNOR  INDICI  FIZIOLOGICI  A  ORGANISMULUI ANIMAL
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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 / 


