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Referate generale

Prin aliment se în¡elege orice produs care,
introdus în organism, serve¿te la men¡inerea pro-
ceselor sale vitale ¿i îi asigurå cre¿terea ¿i refacerea
celulelor precum ¿i activitatea depuså. Alimentele
sunt alcåtuite dintr-o serie de substan¡e sau factori
nutritivi (trofine), care sunt indispensabile organis-
mului ¿i sunt reprezentate de proteine, lipide, glucide
(hidrocarbonate), såruri minerale, vitamine ¿i apå.

Proteinele sunt substan¡e organice cu greutate
molecularå mare, formate dintr-un numår dat de
aminoacizi, uni¡i între ei prin legåturi peptidice. Sunt
substan¡e cuaternare organice complexe, având în
compozi¡ia lor obligatoriu carbon, oxigen, hidrogen
¿i azot, majoritatea au ¿i sulf iar unele metaloizi sau
metale (fosfor, iod, fluor, respectiv fier, cupru, zinc,
cobalt etc.). Sunt constituen¡i fundamentali ai ma-
teriei vii, deoarece intrå în compozi¡ia plasmei ¿i
nucleului ¿i participå la toate func¡iile celulei vii.

Proteinele sunt substan¡e de structurå, deoarece
intrå în constitu¡ia membranelor ¿i organitelor ce-
lulare, în oase, piele, tendoane. Sunt substan¡e
func¡ionale, deoarece constituie totalitatea enzimelor
din organism, a proteinelor din fibrele musculare,
realizeazå mobilitatea celularå, transportul intra ¿i
intermembranar, func¡ia de apårare a organismului,
mesageri inter- ¿i intracelulari.

CARACTERISTICI BIOCHIMICE ALE
PROTEINELOR

Unitatea de bazå din care sunt alcåtuite proteinele
sunt aminoacizii. Se cunosc în naturå aproximativ
300 de aminoacizi, dintre care în constitu¡ia pro-
teinelor sunt majoritari 20 ¿i se numesc aminoacizi
proteinogeni.

În organismul uman sunt aproximativ 100.000
de tipuri de proteine, iar în naturå numårul lor ajunge
la 10 la puterea a 10-a tipuri.

De¿i diferite, proteinele au aceea¿i compozi¡ie ¿i
anume: C (carbon) 50-51%, O (oxigen) 20-23%, H
(hidrogen) 6-8 %, N (azot) 15-17%, metale, S (sulf),
P (fosfor) în cantitå¡i mici.

În constitu¡ia proteinelor, aminoacizii sunt dis-
pu¿i sub forma unor agregate de lan¡uri peptidice,
în care radicalul amino al unui aminoacid se leagå
de carbonul radicalului carboxil al altui aminoacid,
cu formarea unei molecule de apå.

„Structura primarå a proteinelor“ este alcåtuitå
prin legarea unui anumit numår de aminoacizi, într-un
anumit fel ¿i o anumitå ordine a acestora.

Lan¡urile polipeptidice se pliazå ¿i se råsucesc,
legându-se între ele prin pun¡i S-S sau pun¡i de hi-
drogen ¿i alcåtuiesc „structura secundarå a pro-
teinelor“. „Structura ter¡iarå“ reprezintå aranja-
mentul spa¡ial al tuturor atomilor din moleculå ¿i se
realizeazå prin legåtura dintre radicalii R ai resturilor
de aminoacizi.

„Structura cuaternarå“ este caracteristicå pro-
teinelor oligomere globulare cu maså mai mare de
60.000. Acestea sunt formate din doi sau mai mul¡i
protomeri. Lega¡i prin legåturi fizice sau coor-
dinative. Proteinele cu structurå cuaternarå, prezintå
fenomenul de alosterie – fenomenul constå în modi-
ficarea discretå ¿i reversibilå a conforma¡iei unei
proteine în altå por¡iune decât cea în care se leagå o
substan¡å numitå efector alosteric. Fenomenul
alosteric este esen¡ial în reglarea cåilor metabolice
prin reglarea activitå¡ii enzimatice.

Proteinele

Proteins
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CLASIFICAREA PROTEINELOR

Dupå formå sunt globulare ¿i fibrilare.
Dupå compozi¡ia chimicå ¿i caracteristici de solu-

bilitate: simple (holoproteine) constituite numai din
aminoacizi ¿i conjugate (heteroproteine) constituite
din aminoacizi ¿i o grupare neproteicå (grup pro-
stetic), legatå cenapsic.
1. Proteinele simple (holoproteine) sunt alcåtuite

numai din L-alfa aminoacizi. Ele sunt vegetale ¿i
animale. Caracteristica holoproteinelor vegetale este
con¡inutul bogat în acid aspartic, glutamic, prolinå,
ceea ce le conferå un caracter acid. Gliadinele îm-
preunå cu glutemina constituie glutemul, principala
proteinå din grâu care face fåina de grâu pani-
ficabilå.

Albuminele: sunt solubile în apå, precipitate de
solu¡ii saturate de såruri ¿i coagulabile prin cåldurå.
Con¡in to¡i aminoacizii (cu excep¡ia glicinei), ¿i sunt
de mai multe tipuri dupå originea lor: ovalbuminå,
lactalbuminå, mioalbuminå, legumelinå, serum-
albuminå.

Prolaminele (gliadinele): sunt insolubile în apa
purå sau solu¡ii diluate de såruri neutre, sunt solubile
înså în alcool (70-80 grade), în acizi ¿i baze diluate
¿i sunt bogate în acid glutamic ¿i prolinå, sårace în
lizinå ¿i se gåsesc în cereale.

Globulinele: sunt insolubile în apa purå, solubile
în solu¡ii diluate de såruri neutre, precipitabile cu
sulfat de amoniu în solu¡ie semisaturatå. Sunt
distribuite în plasmå ¿i intracitosolic. Exemple:
globulina sericå, lactoglobulina, ovoglobulina,
edestina (din cânepå), amandina (din migdale).
Gama globulinele sunt anticorpii organismului care
se cupleazå cu moleculele antigen påtrunse în
organism, neutralizându-le.

Glutelinele: solubile în apå sau solu¡ii alcaline
diluate, coagulabile prin cåldurå. Exemplu: glutelina
din grâu.

Histonele: bogate în lizinå ¿i argininå, solubile
în apå, precipitabile cu amoniac diluat, coagulabile
prin cåldurå, hidrolizabile prin pepsinå. Se gåsesc
în nucleul celulelor glandulare, în celulele sper-
matice ¿i în constitu¡ia nucleoproteinelor. Exemplu:
globina.

Protaminele: sunt proteine solubile în apå,
incoagulabile prin cåldurå, bogate în argininå, lizinå
¿i histidinå, insensibile la enzimele proteolitice. Se
gåsesc în combina¡ii cu acizii nucleici, în icrele de
pe¿te ¿i au greutate molecularå reduså fa¡å de alte
proteine.

Proteinele fibrilare: în acest grup intrå fibrino-
genul, miozina ¿i proteinele epidermului.
2. Proteinele conjugate (heteroproteine). Din gru-

pul acestora fac parte:

Metaloproteinele – sunt proteine care con¡in un
metal în structura lor, acesta conferå proteinei calitå¡i
deosebite. Exemple: feroproteine (hemoglobina,
hemenzimele, feritina, mioglobina etc.); cupropro-
teinele (ceruloplasmina, hemocianina).

Fosfoproteinele con¡in ca grupare prosteticå aci-
dul ortofosforic. Din acest grup fac parte: cazeina,
ovotelina, fosfoproteina din gålbenu¿ul de ou.

Mucoproteinele con¡in ca grupare prosteticå un
glucid ¿i se deosebesc de mucopolizaharide prin
caracterul secundar al grupului prostetic. Exemple:
mucoproteina din albu¿ul de ou, gonadotropii
hipofizari etc.

Nucleoproteinele: sunt proteine de importan¡å
deosebitå în biologia organismului, prezente ubi-
cuitar în celulele animale ¿i vegetale ¿i au ca grup
prostetic acizi nucleici, forma¡i dintr-o bazå azotatå,
o pentozå ¿i acid fosforic.

Cromoproteinele sunt proteine cu grupul pros-
tetic reprezentat de o substan¡å colorantå. Din acest
grup fac parte; hemul, citocromii, fermentul
Warburg, catalazele, peroxidazele, clorofilele, he-
mocianinele.

ROLUL PROTEINELOR ÎN ORGANISM

Rol structural: sunt componente ale tuturor ¡esu-
turilor ¿i au reprezentarea procentualå cea mai mare
în organism. Un adult de 70 de kilograme are 10-
11 kg de proteine (din care 3,5 kg de mu¿chi, 4-4,5
kg în lichidul intersti¡ial, plasmå ¿i secre¡ii, 2 kg în
¡esutul conjunctiv, 1 kg în piele).

Rol func¡ional, îndeplinit de o cantitate micå de
proteine, ¿i înlesnesc toate procesele energo-plastice
ale organismului. Din grupul acestor proteine fac
parte: hormonii, enzimele, mesagerii, mediatorii,
receptorii, transportorii gazelor respiratorii, trans-
portorii membranari intracitosolici, factorii apårårii
antiinfec¡ioase (anticorpi, complement, properdinå),
factorii coagulårii, kinine plasmatice ¿i tisulare,
factorii fibrinolizei, transmi¡åtori sinaptici.

Rol fizio-chimic: în men¡inerea izohidriei prin
dezvoltarea unei presiuni oncotice prin solu¡iile
proteice coloidale. Prin compu¿ii fosfora¡i creeazå
„anionii organici“, cu o deosebitå importan¡å în pro-
cesele electrogenetice celulare. Intervin de aseme-
nea ¿i în men¡inerea echilibrului acido-bazal.

Rol energetic: elibereazå prin ardere în organism
o cantitate de cåldurå de cca. 4,1 calorii mari, pentru
fiecare gram.

DIGESTIA ªI ABSORBºIA PROTEINELOR

Transformarea cataliticå a compu¿ilor proteici
începe în stomac (pH = 1,5-2,5 ), unde o parte din
proteinele alimentare sunt scindate în compu¿i
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polipeptidici sub ac¡iunea pepsinei. Pepsinele hidro-
lizeazå proteinele solubilizându-le mai întâi sub
formå de acid albuminå apoi scindându-le în albu-
moze ¿i peptone, polipeptide cu ¿ase resturi de
aminoacizi. Nucleoproteinele sunt scindate în acizi
nucleici ¿i proteine, în timp ce keratinele, prota-
minele ¿i mucinele nu sunt atacate. O altå enzimå
proteoliticå este catepsina care participå la digestia
proteinelor numai la sugar, unde sucul gastric este
slab acid. În continuare, chimul gastric va trece în
intestinul sub¡ire, unde vor ac¡iona produ¿ii de se-
cre¡ie pancreaticå, biliarå ¿i inters¡inalå propriu-ziså,
la un pH alcalin.

Enzimele proteolitice pancreatice (tripsina,
chimotripsina, carboxipeptidaza ¿i ribonucleaza)
hidrolizeazå proteinele pânå la stadiul terminal de
dipeptide.

Pancreasul secretå tripsinogen, care la un pH de
7-8, în prezen¡a calciului ¿i a enterokinazei (secretatå
de duoden) se transformå în tripsinå, ce ac¡ioneazå
atât asupra moleculelor proteice mari, cât ¿i asupra
peptidelor simple. Chimotripsina are pH optim 8 ¿i
hidrolizeazå legåturile peptidice de la nivelul gru-
pårilor carboxilice ale tirozinei, fenilalaninei, tripto-
fanului, metioninei, leucinei.

Carboxi peptidaza este o exopeptidazå pan-
creaticå, care scurteazå polipeptidele cu un amino-
acid. Are un precursor precarboxipeptidazå ¿i este
acitvatå de tripsinå, având cofactor zincul. Ribo-
nucleazele sunt esteraze care ac¡ioneazå hidrolitic
asupra acizilor ribonucleic ¿i dezoxiribonucleic,
desfåcând legåturile esterfosfat, rezultând oligo-
nucleotide. Tot în pancreas se secretå ¿i protaminaza
care scindeazå protamina ¿i elastaza ce hidrolizeazå
legåturile peptidice ale aminoacizilor: alanina, serina,
glicina.

Proteinele se absorb sub formå de aminoacizi,
parafiziologic putându-se absorbi ¿i polipeptide
scurte. La sugari, absorb¡ia este mult mai pu¡in dis-
criminativå, datoritå unei puternice pinocitoze la
nivelul vilozitå¡ilor, explicând astfel absorb¡ia anti-
corpilor proveni¡i din laptele matern. Acest me-
canism este incriminat ¿i în alergizårile ce apar la
alimentarea proteicå timpurie. Odatå cu maturizarea
tubului digestiv, pinocitoza mucoasei intestinale di-
minueazå, crescând toleran¡a la alimenta¡ia proteicå.

Locul de absorb¡ie al aminoacizilor este
reprezentat de duoden, jejun, ileon, un mic procent
absorbindu-se gastric ¿i la nivelul colonului. Ami-
noacizii absorbi¡i trec în vena portå ¿i ajung la ficat,
care utilizeazå o bunå parte dintre ei pentru sinteza
proteinelor proprii ¿i a proteinelor serice. Restul de
aminoacizi este distribuit prin circula¡ia sistemicå la
celelalte ¡esuturi. O anumitå cantitate de aminoacizi

este descårcatå în circula¡ia sistemicå, men¡inând
concentra¡ia plasmaticå totalå a aminoacizilor la
valori cuprinse între 35-65 mg/100 ml. Dintre
produ¿ii de sintezå hepatici, un rol deosebit îl joacå
creatina ¿i produsul ei final de metabolism, crea-
tinina. Ficatul sintetizeazå creatina care se depune
în cea mai mare parte în mu¿chi sub formå de
fosfocreatinå, compus ce furnizeazå energia ne-
cesarå refacerii adenozin trifosfatului în timpul con-
trac¡iei musculare. O cantitate micå de creatinå se
depune ¿i în sistemul nervos. Catabolismul pro-
teinelor furnizeaza energie (1 g proteine furnizeazå
4,1 kcal), el putând decurge sub douå forme: deza-
minare ¿i decarboxilare. Procesul are amploare
atunci când în colon ajunge o cantitate mai mare de
aminoacizi neabsorbi¡i. Aminele rezultate (hista-
mine, tiraminå) se resorb ¿i ajung la ficat unde au
loc procese de detoxifiere.

Cetoacidul rezultat poate urma mai multe cåi
metabolice ¿i anume:

– transfer al grupårii aminice a altui aminoacid
cu formarea unui nou aminoacid, proces
numit transaminare.

– intrarea în ciclul Krebs ¿i oxidarea completå
pânå la CO2 ¿i H2O ¿i eliberare de energie.

– intrarea în ciclul Krebs cu parcurgerea retro-
gradå a acestui ciclu cu sintezå de glucozå
(gluconeogenezå). Procesul are eficien¡å reduså
(100 g aminoacizi furnizeazå 58 g glucozå).

– sinteza corpilor cetonici, descårca¡i apoi în
circula¡ie de unde sunt extra¿i de celule, fiind
utiliza¡i ca material energetic sau pentru sin-
teza acizilor gra¿i.

Amoniacul, rezultat al dezaminårii hepatice ¿i
tisulare a aminoacizilor, ca ¿i cel rezultat din cata-
bolismul intestinal al aminoacizilor sub ac¡iunea
enzimelor bacteriene, fiind o substan¡å toxicå, este
neutralizat rapid de ficat. Procesele care au loc pot
fi sintetizate astfel:

– amoniacul se combinå cu CO2 (ficat)
rezultând uree, produs final al catabolismului
proteic, eliminat prin urinå.

– amoniacul se combinå cu acidul glutamic
(ficat, sistem nervos) rezultând glutamina,
compus netoxic ce se desface u¿or, eliberând
NH3 necesar diferitelor reac¡ii metabolice.

– amoniacul este utilizat pentru transaminare ¿i
formarea de noi aminoacizi.

În alimenta¡ie
Într-o ra¡ie alimentarå, nevoile energetice trebuie

så provinå mai ales din glucide ¿i lipide, deoarece
proteinele au ac¡iune specificå mare. Aceasta în-
seamnå cå, pentru a fi arse, organismul cheltuie¿te
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o cantitate mare de energie din rezerve, mai mare
decât pentru glucide sau lipide. Astfel, s-a de-
monstrat ca pentru a ob¡ine 100 calorii cu ajutorul
proteinelor, organismul cheltuie¿te 30 de calorii din
energia proprie. Metabolismul cre¿te cu 30% atunci
când se consumå proteine. Proteinele nu sunt arse
pânå la dioxid de carbon ¿i apå, iar din metabolismul
lor rezultå ureea, acidul uric etc., care vor fi eliminate,
de¿i mai au o oarecare cantitate de energie poten¡ialå.

Din valoarea caloricå a ra¡iei alimentare, pro-
teinele furnizeazå 12-15%.

Organiza¡ia Mondialå a Sånåtå¡ii recomandå ca
aport zilnic de proteine 0,8 g/kgcorp/zi, iar pentru
copiii în cre¿tere, 2,4 g/kgcorp/zi în primele luni ¿i
1,5 g/kgcorp/zi de la 6 luni. Pentru persoanele foarte
active se recomandå 1,2 g/kgc/zi la bårba¡i ¿i 1 g/
kgc/zi la femei. Din cantitatea totalå de proteine,
cele de origine animalå trebuie så se gåseascå într-o
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propor¡ie mai mare (60%) decât cele de origine
vegetalå (40%).

Dintre alimentele de origine animalå, care con¡in
o cantitate mare de proteine, men¡ionåm: carnea ¿i
produsele din carne, pe¿te, ouå, lapte ¿i brânzeturi.
Necesarul de proteine animale este asigurat de 250-
300 g carne/zi ¿i ingerarea a 250 ml lapte sau 120
ml lapte concentrat, 2 iaurturi mici, 50 g brânzå de
vaci, 30 g ca¿caval. Proteinele din lactate sunt pre-
ferate datoritå cantitå¡ii scåzute de colesterol ¿i grå-
simi, cât ¿i datoritå faptului cå nu cresc aportul
purinic ¿i de acid uric.

Proteinele vegetale se gåsesc în: pâine, paste få-
inoase, fructe, dar mai ales în leguminoase uscate
(soia, fasole, mazåre, linte).

Organismul uman nu are rezerve de proteine
comparativ cu rezervele mari de gråsime ¿i cele mo-
derate de glicogen.
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