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 Întreaga ipoteză a rolului oxitocinei în  medierea comportamentelor pro-sociale a pornit 

de la observația că comportamentul monogam al unei specii de hamteri de preerie deprinde de 

expreia receptorului oxitocinergic. Din acel moment, oxitocina a devenit o potențială țintă 

terapeutică pentru toate tulburările care implică dificultăți ale interacțiunii sociale, de la anxietate 

la tulburări din spectrul autist, cu modelarea subiacentă a unor linii animale care să exprime 

caracteristici fenotipice cât mai fidele pentru fiecare patologie analizată. 

 În vederea studierii efectelor oxitocinei la animale de laborator, au fost utilizate diverse 

căi de administrare: 

-intraperitoneală 

-intracerebroventriculară  

-intraamigdaliană 

-intravenoasă  

-intraseptală  

-intralimbică  

-per-narine.   

 Mai mult decât atât, o dată cu răspândirea optogeneticii ca metodă de manipulare a 

anumitor circuite corticale, studiile farmacologice anterioare au putut fi confirmate și continuate 

prin metode optogenetice (Neumann și Slattery, 2016) . 

 Important de notat este că biodisponibilitatea oxitocinei variază în funcție de calea de 

administrare, astfel că momentul la care concentrațiile intra-corticale ating valoarea prag variază 

în conformitate cu aceasta. Acest aspect trebuie luat în calcul atunci când se încearcă 

evidențierea anumitor efecte comportamentale, întrucât, așa cum am menționat anterior, acestea 

sunt, în marea lor majoritate, doză-dependente. Spre exemplu, injectarea periferică a peptidelor a 

condus la atingerea valorii prag la nivel cerebral după 150 de minute (Ludwig et al, 1994), având 

și o remanență mai indelungată la acest nivel, fată de clearence-ul periferic (Mens et al, 1983). 

 În acest context, lucrarea de față își propune să prezinte o nouă metodă de administrarea a 

oxitocinei la șoareci – metoda inhalatorie de grup. Studiile efectuate asupra animalelor de 

laborator în cadrul lucrării de doctorat au vizat: 

- testarea metodei inhalatorii de grup în comparație cu administrarea intraperitoneală a oxitocinei 

- verificarea efectelor administrării cronice de oxitocină prin metoda inhalatorie de grup asupra 

comportamentelor șoarecilor la testul câmpului deschis și la testul labirintului ridicat în formă de 

cruce 

- testarea circuitelor oxitocinergice și a comportamentelor  stereotipe la un model animal de 

depresie rezistentă la fluoxetină. 

 Aceste experimente au fost efectuate în cadrul laboratorului de comportament animal al 

Laboratorului de Neuroștiințe din cadrul UMF “Carol Davila” și în cadrul laboratorului de 

neurotoxicologie al Departamentului de Neuroștiințe din cadrul Institutului Karolinska din 

Stockholm, Suedia.  
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1. Administrarea inhalatorie de oxitocină   

 Așa cum a fost detaliat în partea generală a acestei lucrări, oxitocina este unul dintre cei 

mai renumiți și cercetați hormoni in ultimul deceniu. Ea este implicată în modularea anumitor 

comportamente sociale de tipul atașamentul în pereche și cogniția socială (Dumais și Veenema, 

2015) dar și în empatie (Uzefovsky et al, 2015), optimism (Saphire-Barnstein et al, 2011) sau 

afectul pozitiv (Lucht et al, 2009). Mai mult decât atât, se pare că oxitocina reglează stima de 

sine (Saphire-Barnstein et al, 2011), nevoia de suport social (Kim et al, 2010) și empatia (Gallup 

și Church, 2015). Rolul său în atașamentul în pereche, grija paternă și comportamentul matern 

(Hunag et al, 2014) au fost studiate pe larg, oxitocina fiind cunoascută ca „hormonul 

atașamentului” 

 Rezultatele cercetării funcțiilor oxitocinei în modularea anxietății (Windle et al, 1997), 

încrederii (Baumgartner et al, 2008), generozității, altruismului (Zak et al, 2007), asumării de 

riscuri (Kosfeld et al, 2005), recunoașterii emoțiilor faciale (Marsh et al, 2010) și în modularea 

moralității (Shalvi et al, 2014) sunt foarte populare și au făcut oxitocina renumită ca fiind 

„încredere lichidă”. Astfel, la ora actuală, preparate intranazale și sublinguale de oxitocină sunt 

disponibile pe scară largă, fără prescripție medicală, aceasta fiind promovată ca potențiator al 

stimei de sine. 

 Secreția inadecvată de oxitocină sau alterări ale expresiei genelor receptorului oxitocinic 

par a fi implicate în apariția multiplelor patologii psihiatrice, cum ar fi tulburările anxioase 

(Neumann și Slattery, 2016), tulburarea de spectru autist (Harrison et al, 2015), schizofrenia 

(Rich et al, 2015; Bartholomeusz et al, 2015), depresia (Chagnon et al, 2015) și tulburarea 

bipolară (Mercedes Perez-Rodriguez et al, 2015),  iar câteva studii investighează rolul potențial 

al administrării oxitocinei ca tratament psihiatric adjuvant (Kirsch, 2015). Mai mult decât atât, se 

pare că modularea expresiei receptorului de oxitocină joacă un rol cheie în dezvoltarea tulburării 

de personalitate de tip borderline în prezența unui comportament familial specific în primii ani de 

viață (Hammen et al, 2015). 

 Având în vedere potențialul larg de aplicabilitate a oxitocinei ca tratament adjuvant în  

afecțiunile psihiatrice, este foarte important să existe un model animal de administrare care să 

mimeze cât mai fidel tipul de administrare uman intranazal al oxitocinei.  

 Până acum, la modelele animale, cele mai uzitate căi de administrare au fost calea 

intraperitoneală, calea intra-cerebro-ventriculară sau administrarea țintită în zone cerebrale 

specifice, administrarea subcutanată și administrarea per-inazală (Neumann și Slattery, 2016; 

Kent et al, 2016). Metodele optogenetice au fost, la rândul lor, folosite pentru a modula 

activitatea circuitelor oxitocinergice (Neumann și Slattery, 2016). Totuși simpla manipulare a 

subiecților pentru oricare dintre procedurile de administrare generează stres animalului (Heredia 

et al, 2012; Novak et al, 2015). Astfel, este necesară dezvoltarea unei noi metode de administrare 

mai puțin anxiogene pentru animal. 

 Obiectivul primului experiment din cadrul cercetării doctorale a fost investigarea 

comparativă a efectelor administrării intr-aperitoneale versus inhalatorie de oxitocină asupra 

comportamentelor la testul câmpului deschis la șoareci.   

 1.a. Materiale și metode 

Animale experimentale 

 Pentru următoarele experimente au fost folosiți patruzeci și patru de șoareci din rasa 

swiss-albino. Animalele au fost cazate câte 5-7 per cutie, amestecate din diverse familii după 

selecție și înțărcare ( ziua 20 post natal). Șoarecii au avut acces nelimitat la mâncare și de apă și 

au fost menținuți într-un ritm circadian lumină-întuneric, în condiții de iluminare standard, în 
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biobaza UMF “Carol Davila”, pâna la momentul desfășurării experimentelor prezentate. Un 

cercetător experimentat a manevrat animalele, cu minimalizarea stresului acestora. Procedurile 

experimentale au fost concepute și desfășurate cu aprobarea comisiei locale de etică, în 

conformitate cu directiva 2010/63/EC a Consiliului European despre protecția animalelor folosite 

în scopuri de cercetare. 

Administrarea acută intraperitoneală vs administrarea intranazală a oxitocinei 

 Șoarecii au fost împărțiți în 3 grupuri- grupul oxitocină, grupul control (nicio procedură) 

și grupul placebo, în funcție de substanța administrată. Zece șoareci au fost incluși în grupul de 

control- nicio procedură nu a fost efectuată înaintea testării OFT. Zece șoareci din grupurile 

oxitocină și placebo au primit substanțele prin inhalare pe parcursul a 22 de minute. Câte 5 

șoareci (toți din aceeași cușcă) au fost plasați într-un container de plastic special. Oxitocina a fost 

nebulizată prin intermediul unui orificiu, folosind un nebulizator Nuvita. Aerul a fost ventilat 

prin intermediul altui orificiu  localizat pe peretele opus. Așternutul din cutii a fost schimbat la 

fiecare nebulizare, iar cutia a fost curățată cu apă și soluție 30% etanol între experimente. 

Nebulizarea efectivă a avut o durată de 4.5 minute. Animalele au fost menținute în cutie pentru 

restul de 17.5 minute astfel fiecare animal să aibă timp să respire întregul volum al cutiei (2L), 

considerând că frecvența respiratorie medie a fiecărui șoarece este de 163 respiații/minut și 

volumul respirator de 0.15 ml ( http:// www.i nformatics. jax. org/ mgihome/ other/ 

mouse_facts1.shtml ). Restul de 7 șoareci din fiecare grup au primit o injecție intraperitoneală a 

substanței respective. Grupul oxitocinei a primit 1UI de oxitocină/șoarece, în timp ce grupul 

placebo a primit o cantitate echivalentă de soluție salină. 

 Testul câmpului deschis (open field test-OFT) a fost efectuat la 30-90 de minute după 

adimistrarea inhalatorie și la 60 de minute după administrarea intraperitoneală.  

Testul în câmp deschis (OFT) 

 Testul în câmp deschis este un tip de analiză comportamentală utilizată pe scară largă la 

diferite animale (rozătoare, pești, cai). Prin intermediul acestuia se evaluează mobilitatea și 

tiparul mișcărilor, comportamentul explorator, și gradul de anxietate. Totalul distanței parcurse 

evaluează mobilitatea, în vreme ce timpul petrecut în centrul arenei, numărul de intrări în centrul 

arenei și emisiile de boluri fecale măsoară comportamentele de anxietate. Șoarecii anxioși vor 

petrece mai puțin timp în centrul arenei, vor avea mai puține intrări în centrul acesteia și vor 

excreta mai multe boluri fecale decât șoarecii mai puțin anxioși (Crawely, 1985). 

 Arena utilizată a fost construită special. Are suprafață de 40x40 cm², înconjurată de pereți 

cu înălțimea de 40 de cm. Toți pereții arenei sunt de culoare neagră. La începutul testării, 

șoarecele este plasat în centrul arenei. Șoarecelui îi este permis să se miște liber în interiorul 

arenei timp de 10 minute. În acest timp a fost urmărit cu ajutorul softului Etho Vision 4. Arena 

noastră personalizată de OFT permite înregistrarea simultană a două animale. Șoarecii au fost 

aduși în camera de testare cu cel puțin 2 ore înaintea efectuării procedurilor experimentale, 

pentru acomodare. Distanța totală, numărul de intrări în centrul arenei și timpul petrecut în centru 

au fost determinate automat pentru fiecare șoarece cu ajutorul softului de urmărire. La finalul 

fiecărui trial experimental, experimentatorul a numărat bolurile fecale emise în timpul sarcinii. 

Toate testele au fost efectuate în intervalul orar 2 PM și 5 PM, într-o cameră luminată natural, cu 

controlul expunerii la lumină a arenei de OFT.  

Analiza statistică 

 Datele au fost analizate folosind SPSS 2.0 și Microsoft Office Excel. Distribuția datelor 

continue (distanța totală, timpul petrecut în centrul arenei) a fost verificată folosind testul 

Shapiro-Wilk. Teste parametrice (Test ANOVA cu analiza LSD post-hoc) au fost utilizate pentru 
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p Shapiro-Wilk >0.05. Variabilele ordinale au fost comparate folosind teste non-parametrice 

(Kruskall-Wallis cu analiza post-hoc Mann-Whitney U). Valorile p raportate sunt pentru cele2-

taield, dacă nu este specificat altfel.  

1.b. Rezultate 

 Distanța totală și timpul petrecut în centrul arenei au avut o distribuție normală în toate 

cele cinci grupuri. Nu au fost diferențe globale între grupuri ( F(4.44)=1.643, p=0.183) în ceea ce 

privește distanța parcursă. Însă analiza post-hoc LSD (least significant differences- cele mai mici 

diferențe) a evidențiat că șoarecii din grupul de administrare intraperitoneală s-au mișcat mai 

puțin decît cei din grupul de control. Mișcarea redusă este asociată cu un comportament 

explorator scăzut, datorat anxietății sau stresului. În modelele cu înregistrare OFT repetată sau 

îndelungată (30-120 de minute), scăderea graduală a distanței totale parcurse este un marker de 

habituare. 

 Timpul petrecut în centrul arenei OFT a variat între grupuri (F(4,44)=3.224, p=0.022) cu 

o putere observată a diferenței de 78%. Analiza post-hoc LSD a evidențiat că diferențele se 

datorează faptului că șoarecii care au primit oxitocina inhalator au petrecut mai mult timp în 

centrul arenei decât cei din grupul control și decât cei care au primit substanțele prin intermediul 

injectării intraperitoneale. Animalele anxioase petrec de obicei mai puțin timp în centrul arenei, 

aceasta fiind o zonă deschisă, expusă. Cu cât timpul petrecut în centru este mai mare, cu atât este 

mai puțin anxios animalul.  

 Nu au fost diferențe între șoarecii din diferite grupuri legat de numărul de intrări în 

centrul arenei (χ
2
(4)=6.675, p=0.154). Totuși, șoarecii care au primit oxitocina inhalator au avut 

mai multe intrări în centrul arenei decât cei care au primit substanța intreperitoneal. La fel ca 

timpul petrecut în centrul arenei, numărul de intrări în centrul acesteia este corelat negativ cu 

nivelul anxietății- cu cât este animalul mai anxios, cu atât numărul de intrări în centru va fi mai 

mic. Totodată, oglindește indirect mobilitatea individului-un animal mai mobil va avea mai 

multe intrări în centru. De aceea, dacă există diferențe semnificative în mobilitatea grupurilor de 

animale testate, acesta poate reprezenta un factor de confuzie pentru care trebuie aplicată o 

aniliză corepunzătoare de covarianță.  

 Numărul de boluri fecale emise în timpul testării a variat între grupuri (χ
2
(4)=13.45, 

p=0.009). Șoarecii care au primit oxitocină intraperitoneal au avut un număr mai redus de boluri 

fecale emise decât oricare alt șoarece, în timp ce șoarecii care au primit oxitocină inhalator au 

avut mai multe boluri emise decât  cei care au primit placebo inhalator su intraperitoneal. 

Numărul de emisii este în general corelat direct cu gradul de stres; cu toate acestea, numărul de 

emisii depinde puternic și de alți factori, cum ar fi intensitatea și durata stresorului. 

1.c. Discuții și concluzii 

 Cantitatea echivalentă de oxitocină administrată intraperitoneal a fost 0.05-0.06 mg/kg, o 

doză mai mică decât dozele raportate ca fiind anxiolitice (Ring et al, 2006). Cu toate acestea, am 

observat o scădere a emisiei de boluri în condițiile stresante de induse de plasarea în câmp 

deschis, în comparație cu administrarea de placebo intraperitoneal. Aceste rezultate sunt similare 

cu cele rapaortate de Crine și colaboratorii săi în 1983 (Crine et al, 1983). Dozele de oxitocină 

intraperitoneală utilizate în experimentul nostru, însă, sunt de 10 ori mai mici decât cele raportate 

în studiul respectiv. Mai mult decât atât, administrarea intraperitoneală reduce mobilitatea la 

animalele noastre eperimentale, în coerență cu folosirea acesteia ca un model experimental 

stresor (Pendersen et al, 2011). Chiar și la această concentrație redusă, administrarea 

intraperitoneală a oxitocinei contracarează acest efect, neexistând diferențe de mobilitate între 

grupul oxitocină intraperitonal și grupul de control.  
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 Deoarece studiile precedente despre anxietate și administrarea per-narine de oxitocină nu 

au evidențiat diferențe în comportamentul OFT (Bales et al, 2013, 2014), a fost folosită o doză 

mai mare decât cele raportate până acum  pentru administrarea intranazală (50-60 ug/kg). Având 

în vedere dsponibilitatea corticală a oxitocinei după administrarea intranazală (Neumann et al, 

2013), concentrația obținută la nivelul amigdalei ar trebui să fie comparabilă cu cea raportată 

deja ca având efect anxiolotic la testarea OFT cu administrare amigdaliană (Bale et al, 2001). 

Rezultatele noastre sunt în concordanță cu cele raportate de Bale și colaboratorii săi în 2001, 

pentru administrarea amigdaliană. 

 Creșterea emisiei de boluri fecale după administrarea inhalatorie a dozei mai mari de 

oxitocină poate fi privită ca o confirmare a eficatității și a biodisponibilității, studiile precedente 

raportând că administrarea intracerebroventriculară de oxitocină liniștește motilitatea gastrică 

necoordonată, ajutând în golirea gastrică întârziată indusă de stres (Bülbül et al, 2010). 

 Această nouă cale de administrare a oxitocinei la animalele experimentale este 

concordantă cu cu principiile celor 3R utilizate în cercetarea pe animale (refine, reduce, reuse, 

respect), reprezentând o rafinare a metodelor de administrare precedente, cu o reducere ulterioară 

a stresului la animal. Rezultatele obținute în acest experiment susțin calea de administrare 

inhalatorie fața de calea de administrare intraperitoneală. Aceste rezultate sunt în concordanță cu 

raportările precedente (Herdeia et al, 2012; Novak et al, 2015) care arată că metoda de 

manipulare și frecvența influențează rezultatele analizei comportamentale. 

 Aceste rezultate sunt în favoarea administrării de oxitocină inhalator, atât din punct de 

vedere al reducerii stresului pentru animalele experimentale, cât și din cel al eficacității ca agent 

anxiolitic. Totuși încă există nevoia de a testa diferite doze pentru acest protocol, și de a verifica 

administrarea la un singur șoarece față de administrarea în grup a componentei active. În acest 

moment suntem în favoarea administrării pentru grup, observând că reduce stresul legat de un 

mediu nou, cum este camera de administrare. Cercetarea exhaustivă a literaturii nu a găsit alte 

înregistrări pentru metoda de administrare inhalatorie descrisă în text.  

 Bazat pe rezultatele prezentate în text, se poate deduce că oxitocina induce un efect 

anxiolitic în testul în câmp deschis într-o manieră dependentă de doză și de calea de 

administrare. Administrarea prin inhalarea în grup pare o metodă preferabilă administrării prin 

injectare intraperitoneală, cu efecte anxiolitice sporite la aceeași doză, cel mai probabil datorate 

biodisponibilității. Această nouă metodă de administrare a medicamentului poate avea o mai 

bună aplicabilitate pentru modelele tranzlaționale în studiul oxitocinei, datorată reducerii 

stresului indus de manipularea animalului. Mai mult decât atât, metoda prin nebulizare permite 

ca o cantitate mai mare de substanță să fie administrată în timp util, fără modificări acute 

volumetrice sau osmotice problematice inerente căilor de administrare actuale la șoarece: 

intracerebroventriculară, intraperitoneală sau per-narine.  Impactul studiului rezidă în noutatea 

propunerii pentru  calea de administrare a oxitocinei. Așteptăm testarea mai multor scheme de 

administrare, cu durate variabile și cantitați variate de substanță administrată pentru a demonstra 

în continuare conceptul și pentru a îmbogăți cunoștiințele în domeniul de cercetare al oxitocinei 

aflat în plină creștere.  

 

2. Administrarea cronică inhalatorie de oxitocină 

 Bazându-ne pe rezultatele obținute anterior pentru administrarea acută de oxitocină 

inhaltorie, după cum au fost descrise în capitolul 1 din Partea Specială a acestei lucrări, am dorit 

să continuăm experimentele în acest sens și să verificăm eficacitatea administrării de oxitocină 

prin modelul inhalator expus în mod cronic. 
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 După cum am menționat anterior, oxitocina a fost studiată pe scară largă în ultima 

perioadă pentru efectele ei asupra interacţiunii sociale (Dumais și Veenema, 2016; Uzefovsky et 

al, 2015) şi dispoziţiei (Neumann și Slattery, 2016), cu o vastă aplicabilitate ca potenţială co-

medicaţie adjuvantă în multiple tulburări psihiatrice, precum schizofrenia (Rich et al, 2015) şi 

tulburarea de spectru autist (Harrison et al, 2015). Mai mult decât atât, conform celor menționate 

în partea introductivă a tezei, dereglările receptorilor oxitocinei şi ale secreţiei oxitocinei par a fi 

implicate în depresia post-partum (Kim et al, 2014) şi în tulburarea obsesiv-compulsivă (TOC) 

(Rutigliano et al, 2016). În TOC, nivelele plasmatice ale oxitocinei se corelează cu severitatea 

simptomelor (Humble și Bejerot, 2016). Administrarea cronică de oxitocină la pacienţii cu 

tulburare de spectru autist a fost raportată ca îmbunătăţind abilităţile de interacţiune socială şi 

funcţionalitatea globală ale acestora (Hofmann et al, 2015). Aceste rezultate sugerează faptul că 

oxitocina ar putea fi o medicaţie adjuvantă adecvată în tulburarea de spectru autist (Lee et al, 

2015). 

 Luând în considerare aplicabilitatea practică a tratamentului cu oxitocină, devine 

imperativ să fie dezvoltate modalităţi de administrare la modelele animale care să imite cât mai 

bine căile umane de administrare. În acest moment, cea mai utilizată cale de administrare a 

oxitocinei la oameni este calea intranazală (Spetter et al, 2015). Căile uzuale de administrare a 

medicamentului la şoareci includ injectarea intraperitoneală sau intravenoasă, administrarea 

intra-cerebro-ventriculară sau per-narine (Neumann și Slattery, 2016), după cum am discutat și 

anterior. Toate aceste căi sunt totuşi stresante pentru animal având în vedere manipularea 

necesară. În acest context, am dezvoltat o cale inhalatorie pentru administrarea oxitocinei la 

rozătoare. 

 Am publicat această metodă în comparaţie cu administrarea intraperitoneală (Kobylinska 

et al, 2016). Metoda inhalatorie de administrare permite livrarea simultană către un grup de 

şoareci. În acest mod scade stresul provocat de izolare, asociat potenţial cu alte modalităţi de 

livrare a substanţei. În plus, manipularea în această procedură este foarte limitată, şoarecii fiind 

manipulaţi în aceeasşi măsură în care sunt manipulaţi atunci când li se schimbă talașul. Având în 

vedere faptul că scopul principal al acestei metode este să poată să facă translaţia către modelele 

clinice, este important să se verifice dacă efectele comportamentale observate în administrarea 

cronică prin inhalare a oxitocinei sunt comparabile cu cele descrise anterior în literatură pentru 

administrarea cronică a oxitocinei.   

 Prin urmare, scopul celui de-al doilea experiment din cadrul lucrării de doctorat a fost să 

verifice efectele administrării inhalatorii cronice a oxitocinei asupra comportamentului șoarecilor 

la testul câmpului deschis (OFT) şila  labirintul ridicat în formă de cruce (elevated plus maze -

EPM). Am urmărit rezultatele EPM și OFT după prima administrare de oxitocină, după 7 şi 14 

zile de administrarea cronică şi după 7 zile de la ultima administrare de oxitocină.  

2.a.Materiale şi metode 

Animalele experimentale 

 Experimentele au fost concepute şi efectuate pe baza aprobării etice locale, în acord cu 

Directiva Consiliului Comunităţii Europene 2010/63/EC pentru protecţia animalelor utilizate în 

scopuri ştiinţifice. Toate procedurile au urmat temeinic principiul celor 3R. Animalele au fost 

manipulate doar de cercetători şi personal auxiliar experimentat. În acest studiu au fost utilizaţi 

patruzeci de şoareci de sex masculin din rasa Swiss albino. Procedurile și testele 

comportamentale specifice sunt prezentate în tabelul 2. Animalele au fost cazate câte 5 per cutie 

după selectare și înțărcare.  Animalele s-au născut şi au fost crescute până la vârsta de 60 de zile 

în biobaza Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila”. Şoarecii au avut acces liber la 
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apă şi mâncare şi au fost ţinuţi într-un ritm circadian lumină-întuneric, în condiţii standard de 

luminozitate, atât în biobază, cât şi în laboratorul de comportament animal din cadrul 

departamentului de fiziologie și neuroștiințe fundamentale al UMF „Carol Davila”. După vârsta 

de 60 de zile, cu cel puţin 48 de ore anterior primei proceduri de testare, animalele au fost aduse 

în laboratorul de comportament, unde au rămas pe toată perioada experimentului. Toate 

animalele cântăreau între 35g şi 49g la începutul experimentului. Şoarecii au fost împărţiţi 

aleator în două grupuri – oxitocină şi placebo (control), conform cu substanţa administrată. Zece 

şoareci din fiecare grup au efectuat OFT ca analiză comportamentală, în timp ce restul de 10 

animale din fiecare grup au fost testate în EPM. 

Administrarea substanţei  

 Câte cinci şoareci pe rând (toţi şoarecii dintr-o cuşcă) au fost puşi într-un recipient de 

plastic închis, după cum am descris în capitolul 1 al părții speciale a prezentei lucrări. Oxitocina 

a fost nebulizată printr-o gaură, folosind un Nebulizator Nuvita. O gaură în peretele opus al 

cutiei asigura ventilaţia cutiei. În recpiente a fost aşezat talaș proaspăt pentru fiecare nebulizare; 

între experimente, cutiile au fost şterse întâi cu apă şi apoi cu etanol 30%. O cutie a fost utilizată 

doar pentru administrarea placebo, iar cealaltă doar pentru administrarea oxitocinei. Nebulizarea 

concretă a durat 4.5 minute. Atâta timp a fost necesar pentru ca toată substanţa din camera de 

nebulizare să fie vaporizată. Nebulizatorul a fost oprit după acest punct. Şoarecii au mai rămas în 

cutie pentru încă 17.5 minute, astfel încât fiecare şoarece să aibă suficient timp să inspire o dată 

tot volumul cutiei (2L) (calculele au fost făcute luând în considerare o rată respiratorie medie a 

şoarecelui de 163 de respiraţii pe minut la un volum curent de 0,15 ml 

(http://www.informatics.jax.org/mgihome/other/mouse_facts1.shtml)). Grupul oxitocină a primit 

1 UI de oxitocină/şoarece (oxitocină Ferrig-Leciva, sol 5IU/ml /1UI în 0.2ml),  în timp ce grupul 

placebo a primit volumul echivalent de ser fiziologic. Substanţele au fost nebulizate în fiecare zi, 

aproximativ la aceeaşi oră, timp de 14 zile consecutiv. Testele comportamentale au fost efectuate 

în intervalul 14:00 – 17:00, pentru a evita variaţiile circadiene în nivelele de activitate ale 

şoarecilor. Toate testele comportamentale au fost efectuate într-o cameră luminată, cu o expunere 

controlată la lumină în zonele respective.  

 Scenariul experimental pentru OFT a fost același ca cel descris în capitolul anterior. 

Testul labirintului ridicat în formă de cruce (Elevated Plus Maze (EPM) 

 EPM este un test utilizat pentru măsurarea nivelelor de anxietate la rozătoare. Acest test 

se bazează pe paradigma conform căreia cu cât animalul este mai puţin anxios cu atât va fi mai 

predispus să exploreze brațele deschise ale labirintului, intrând mai des în ele şi petrecând mai 

mult timp acolo.  

 Scenariul experimental constă într-un labirint facut pe comandă cu două braţe deschise şi 

două închise, fiecare cu o lungime de 30 cm şi o lăţime de 5 cm. Braţele închise sunt vizavi unul 

de celălalt şi au pereţi de 10 cm înălţime (figura 10). Labirintul este plasat pe un suport, la 1m 

deasupra solului şi toate podelele şi toţi pereţii labirintului sunt de culoare neagră. Şoarecele este 

plasat în mijlocul labirintului la începutul experimentului, cu faţa către unul din braţele deschise. 

Acestuia îi este permis să se mişte liber pentru 5 minute, în timp ce este înregistrat cu sistemul de 

urmărire EthoVision 4. Sistemul de urmărire înregistrează automat timpul petrecut şi frecvenţa 

intrărilor în fiecare braţ, precum şi distanţa totală. S-a considerat că şoarecele a fost în braţul 

deschis dacă toate cele patru labe ale acestuia erau în interiorul braţului. Numărul de boluri 

fecale emise pe parcursul sarcinii pentru fiecare şoarece în parte a fost notat la finalul 

experimentului. Între oricare două animale, labirintul a fost curăţat cu apă şi alcool 30%. Dacă 

animalul cădea din labirint, experimentul era considerat nereuşit şi animalul era pus înapoi în  
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 Pentru analiza datelor au fost utilizate SPSS 22.0 şi Microsoft Office Excel. Distribuţia 

datelor continue a fost verificată utilizând testul Shapiro-Wilk. Teste parametrice (ANOVA cu 

măsurători repetate sau ANOVA uni-variat, cu analiză post-hoc corespunzătoare și t-test) au fost 

folosite pentru situaţia în care p Shapiro-Wilk >0.05. Variabilele ordinale au fost comprate 

folosind teste non-parametrice ( testul ANOVA repetat non-parametric Friedman, cu analiză 

post-hoc și Mann-Whitheny U). Valorile p raportate sunt two-tailed, dacă nu este altfel 

specificat. Mărimea efectului observat a fost calculată în mod corespunzător pentru fiecare test, 

iar volorile  η
2
 sau ω

2 
parțial sunt raportate corespunzător. ω

2
 parțial (efectul populațional 

estimat) a fost calculat atunci când presupunerea de sfericitate nu a fost confirmată (Keppel și 

Wickens, 2004).  

2.b. Rezultate 

OFT 

 Un test ANOVA bivariat cu măsurători repetate  a fost efectuat pentru a determina efectul 

diferitelor tratamente de-alungul timpului asupra distanţei parcurse la OFT. Analiza valorilor 

reziduale studentizate a evidențiat o distribuție parametrică a datelor, prin analiză Shapiro-Wilk a 

acestor valori. Nu au existat valori extreme semnificative, întrucât niciuna dintre valorile 

reziduale studentizate nu a fost mai mare de ±3 deviații standard. Termenul de interacțiune 

analizat a respectat prezumția de sfericitate, conform testului de sfericitate a lui Mauchly  

(χ
2
(5)=10.49, p=0.06). Datele sunt raportate ca medie±deviația standard, dacă nu este altfel 

specificat. Nu a existat nicio intreacţiune semnificativă statistic între tratament şi timp în ceea ce 

privește distanţa parcursă la OFT, F(3, 27) = 2.54, p=0.07, η
2
 = 0.22. Au fost analizate efectele 

simple rincipale (simple main effects). Intervalele de confidență au fost ajustate prin metoda 

Bonferroni. Distanţa totală parcursă nu a fost semnificativ diferită în lotul de control (3.13 ± 0.17 

m) comparată cu lotul care a primit oxitocină (3±0.22m) F(1, 9) = 0.22, p =0.64, partial η
2
 = 

0.02. Au existat, însă diferenţe semnificative în ceea ce priveşte distanţa parcursă la OFT între 

diferite momente (F(1.56, 14.11)=11.86, p=0.002, η
2
 = 0.56), şoarecii mişcându-se mai puţin 

după 14 zile de tratament decât după 7 zile de tratament (diferența medie =0.36m, 

95%CI=[0.11m, 0.6m], p=0.005) şi decât după 7 zile de la oprirea tratamentului cronic (diferența 

medie =1.03m, 95%CI=[0.25m, 1.81m], p=0.01).  

 Pentru a testa efectul substanţei administrate de-a lungul timpului asupra timpului 

petrecut în centrul arenei la OFT, au fost efectuate acelaşi tip de analize statistice. Timpul 

petrecut în centru a avut distribuţie normală (p > .05) mai puţin la grupul control la 7 zile după 

ultima administrare a substanţei (p = 0.028), conform analizei Shapiro-Wilk a valorilor reziduale 

studentizate. Totuşi nu au existat valori extresme semnificative, după cum a fost observat din 

faptul că nicio valoare reziduală studentizată nu a depășit ±3 deviații standard, drept pentru care 

s-a hotarât continuarea analizei statistice cu ANOVA cu măsurători repetate, fără a mai aplica 

alte transformări datelor brute.  Termenul de interacțiune întrunea premisa de sfericitate, după 

cum a fost evaluat prin testul de sfericitate al lui Macuhly (χ
2
(5)=10.49, p=0.06). Nu a existat 

interacţiune semnificativă statistic între tratament şi timpul petrecut în centrul arenei la OFT, 

F(3, 27) = 1, p=0.4, η
2
 = 0.1. Astfel, au fost investigate efectele principale simple (simple main 

effects). Intervalele de confidență au fost ajustate conform Bonferroni. Nu a existat o diferenţă 

semnificativă statistic între timpul total petrecut în centru la grupul control (46.44±6.81s) 

comparativ cu grupul oxitocină  (62.62±4.76s) F(1, 9) = 3.13, p = 0.11, η
2
 = 0.25. Au existat 

diferenţe semnificative în timpul petrecut în centru la OFT între diferite momente (F(3, 27)=8.15, 

p=0.001, η
2
 = 0.47), şoarecii petrecând mai puţin timp în centrul arenei după 14 zile de tratament 

decât după prima administrare acută a tratamentului (diferenţa medie=35.43s, 95%CI=(1.93s, 
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68.93s), p=0.037) şi decât după 7 zile de la oprirea tratamentului cronic (diferenţa medie =30.2s, 

95%CI=[9.4s, 51.01s], p=0.005)  

 Numărul de intrări în centru a variat semnificativ în funcţie de moment atât la grupul 

control (χ
2
(3)=15.64, p=0.001), cât şi la grupul oxitocină (χ

2
(3)=9.18, p=0.02). Pentru ambele 

grupuri au fost efectuate comparații post-hoc pe perechi, cu ajustare Bonferroni pentru 

comparații multiple. Semnificaţia statistică a fost acceptată la unn nivel al p < .0167. Şoarecii din 

grupul control au avut semnificativ mai puţine intrări în centru după 14 zile de administrare 

(număr median=20, inter-quartile-range(iqr)=18) decât după administrarea acută (p=0.006, 

număr median=32, iqr=12.75) şi decât după 7 zile de la ultima administrare (p=0.004, număr 

median=39, iqr=16.75). În grupul oxitocină, analiza post-hoc nu a revelat diferenţe semnificative 

care să atingă valoarea prag p.  Teste Mann-Whitney U au fost efectuate pentru a determina dacă 

au existat diferenţe în ceea ce priveşte numărul de intrări în centru în fiecare moment între cele 

două grupuri. Distribuţiile au fost similare între cele două grupuri pe momente, aşa cum a fost 

evaluat şi de inspecţia vizuală. Numărul median de intrări în centru nu a fost semnificativ 

statistic diferit între şoarecii din cele două grupuri în oricare din momente.  

 Numărul de defecaţii a variat semnificativ în funcţie de moment în grupul control 

(χ
2
(3)=16.51, p=0.001), însă acesta nu a variat în grupul oxitocină (χ

2
(3)=2.4, p=0.49). Pentru 

ambele grupuri au fost efectuate comparații post-hoc pe perechi, cu ajustare Bonferroni pentru 

comparații multiple. Semnificaţia statistică a fost acceptată la un nivel p < .0167. Şoarecii din 

grupul control au avut semnificativ mai puţine (p=0.001) defecaţii după prima administrare 

(număr median=3, iqr=3.5) decât după 7 zile de administrare (număr median=6.5, iqr=3.25).  

Teste Mann-Whitney U au fost efectuate pentru a determina dacă au existat diferenţe în numărul 

de defecaţii în fiecare moment între cele două grupuri. Distribuţiile au fost similare între cele 

două grupuri pe momente de testare , aşa cum a fost evaluat şi de inspecţia vizuală. Numărul 

median de defecţii a fost semnificativ mai mare în grupul oxitocină (valoare mediană de 4 

(iqr=2.75), comparativ cu 3 (iqr=3.5) în grupul control)  după administrarea acută (p(1-

sided)=0.04, U=27, Z=-1.77). După 7 zile de administrare, şoarecii din grupul control au avut 

semnificativ mai multe defecaţii (valoare mediană de  6.5(iqr=3.25), comparativ cu 4 (iqr=2.25) 

în grupul oxitocină, p=0.02, U=20, Z=-2.28).   

EPM 

 Întrucât numai o parte dintre animale au dus la bun sfarșit EPM în toate cele patru 

instanțe, fără a cădea din brațele deschise, nu a putut fi efectuat ANOVA cu măsurători repetate. 

A fost folosit, în schimb ANOVA uni-variat pentru a determina dacă există diferențe între timpul 

petrecut în brațele deschise ale labirintului, în funcție de momentul testării. Nu au fost identificați 

outlieri semnificativi, prin inspecția vizuală a box-ploturilor generate, iar normalitatea distribuției 

a fost confirmată prin p Shapiro-Wilk>0.05 pentru ambele loturi, în fiecare moment de timp 

analizat, cu excepția a 7 zile după ultima administrare în grupul tratat cu oxitocină. Varianțele au 

fost omogene în ambele grupuri, conform testului de omogenitate a varianțelor a lui Levene 

(p>0.05 în  toate momentele testate, pentru ambele grupuri). În grupul tratat cu oxitocină, timpul 

petrecut în brațele deschise nu a vatriat între testări (F(3,29)=2.16, p=0.11, η
2
 =0.49). În grupul 

control, însă, s-a observat o variație (F(3,30)=4.31, p=0.01, η
2
 partial =0.3). Analiza post-hoc 

Tukey  a pus în evidență că această diferență se datorează unei scăderi semnificative în timpul 

petrecut în brațele deschise după 7 zile de la ultima administrare, față de timpul petrecut în 

brațele deschise după  prima administrare de oxitocină (p=0.002, diferența medie=36.4s, 

95%CI=[8.42s,64.38s]). Pentru a verifica posibilele diferențe între grupuri în diverse momente a 

fost folosit t-test. Astfel s-a observat că șoarecii din lotul de control au petrecut mai mult timp în 
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brațele deschise după administrarea acută față de cei din lotul tratat cu oxitocină (t(11)=2.75, 

p=0.01, diferența medie=28.46s, 95%CI=[5.73s,51.18s]). 

 Pe de altă parte, tot după administrarea acută, șoarecii din lotul de control au avut mai 

multe defecații la EPM față de cei din lotul tratat cu oxitocină (p=0.01, U=4.5, Z=-2.5). Numărul 

defecațiilor nu a variat de la o determinare la alta nici în grupul tratat cu oxitocină (χ
2
(3)=6.6, 

p=0.86), nici în grupul control (χ
2
(3)=3.85, p=0.27). 

 Numărul de intrări în brațele deschise nu a diferit între cele două grupuri la niciun 

moment în timp. Mai mult, în grupul tratat cu oxitocină nu a existant nicio varianță de la o 

măsurătoare la alta (χ
2
(3)=4.03, p=0.25). Șoarecii din lotul control, pe de altă parte, au prezentat 

o scădere marcată în timp a numărului de intrări în brațele deschise după administrarea acută 

(χ
2
(3)=8.28, p=0.04), de la un număr media de 15, la o mediană de 6.5 intrări după 7 zile de 

administrare, 6 intrări după 14 zile de administrare, respectiv 5.5 intrări la 7 zile după ultima 

administrare.  

 Distanța totală parcursă la EPM nu a variat în funcție de grup la niciun moment din timp, 

nici în cadrul grupurilor, în funcție de determinare. Mai mult decât atât, numărul de intrări și 

timpul petrecut în brațele închise au fost superioare celor din brațele deschise la orice moment 

analizat, în ambele grupuri.  

2.c. Discuții și concluzii 

Rezultatele studiului de față sugerează că datorită tratamentului nu au existat diferențe ale 

mobilității șoarecilor în nici un grup atât la EPM cât și la OFT. Totuși, dozele de oxitocină 

folosite în experimentul nostru au fost mai mari decât cele raportate anterior (Neumann și 

Slattery, 2016; Huang et al, 2014; Bales et al, 2014). Interesant este că șoarecii din grupul cu 

oxitocină nu au arătat obișnuirea cu testul OFT, evaluată prin distanța totală parcursă, în timp ce 

șoarecii din grupul de control au arătat o scădere progresivă a mișcării în timpul administrării. 

Administrarea, în sine, pare sa-și fi pus amprenta asupra șoarecilor din grupul control, 

mobilitatea lor crescând semnificativ după ce procedurile de administrare au fost oprite. Acest 

lucru face discutabil dacă scăderea mobilității se datorează obișnuinței sau anxietateății induse de 

manipularea repetată și de schimbarea mediului din timpul perioadei de administrare. În cazul 

acesta, administrarea oxitocinei pare să anuleze acest efect anxiogen . 

Cu toate acestea, administrarea acută pare a fi destul de anxiogenă în această doză la 

EPM, dar nu la OFT, așa cum se arată prin diferența în numărul de intrări în brațele dechise în 

favoarea grupului de control. Mai mult, se pare că numărul mare de defecații la OFT în grupul cu 

oxitocina dupa administrarea acuta, poate fi explicată prin efectul său asupra reducerii golirii 

gastrice care era întârziată în condiții de stres (Bülbül et al, 2010 ). 

 Un aspect interesant este faptul că șoarecii din grupul de control prezintă semne de 

stres cronic în măsurători repetate, în manipularea de zi cu zi și la schimbările de mediu, așa cum 

se arată prin scăderea timpului petrecut în brațele deschise și a numărului de intrări în brațele 

deschise la EPM, precum și a timpului petrecut în centrul arenei OFT. Acest efect este vizibil 

chiar și după 7 zile de la ultima administrare, ceea ce sugerează un efect rămas în urma 

expunereii la stres cronic. Pe de altă parte, șoarecii din grupul cu oxitocina au avut rezultate 

omogene în toți parametrii măsurați de la un moment de timp la altul, ceea ce duce la concluzia 

că administrarea cronică de oxitocină ar putea acționa ca un protector în dezvoltarea anxietății în 

urma expunerii la stres cronic. Cu toate acestea, lipsa efectului de obișnuire menționat anterior și 

observat la șoarecii din grupul cu oxitocină trebuie să fie abordată în continuare, mai ales că 

studii recente sugerează implicarea puternică a oxitocinei în dezvoltarea tulburării obsesiv-

compulsive (Humble și Bejerot, 2016). 
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 Există anumite limitări ale studiului nostru, care trebuie să fie abordate în proiectele de 

cercetare viitoare, cum ar fi potențialele efecte comportamentale dependente de doza de 

oxitocină administrată în acest mod. 

      

3. Implicarea oxitocinei în comportamente stereotipe la un model animal de depresie 

rezistentă la fluoxetină 

 În 2015, Ștefan Spulber și colaboratorii au publicat o lucrare (Spulber et al, 2015) 

prezentând modificările de acomodare circadiană la un model animal de depresie rezistentă la 

fluoxetină. Pornind de la observațiile că, pe lângă simptomatologia depresivă evidențiată prin 

testul înotului forțat, șoarecii studiați mai prezentau și tulburări de interacțiune socială, 

cuantificate prin interacțiuni scăzute în cușcă și comportamente de colaborare limitate, 

manifestate prin toaletare reciprocă, s-a decis investigarea sistemului oxitocinergic la nivel 

cerebral. Având în vedere că aceste comportamente de izolare socială și renunțare-deznădejde 

sunt întâlnite și la copii cu tulburare de spectru autist (Rutter’s ediția 6, 2015), s-a decis 

investigarea unui domeniu suplimentar de simptome caracteristice tulburării de spectru autist, 

acela al stereotipiilor (Christensen et al, 2016). Totodată, în argumentarea studierii implicării 

oxitocinei în modularea comportamentelor acestor animale au fost luate în calcul și efectele 

acesteia de modulare a sistemulelor serotoninergice și dopaminergice la nivel central. Pare să 

existe o legătură de inversă proporționalitate între oxitocina și serotonina plasmatică la pacienți 

cu tulburare de spectru autist, transportorul serotoninergic având o capacitate scăzută de legare la 

pacienți cu tulburare de spectru autist (Ferris, 1996; Hammock et al, 2012; Nakamura et al, 

2010). Mai mult decât atât, efectul anxiolitic al oxitocinei în condiții de stres este mediat de 

activarea receptorilor serotoninergici tip 2 (Jørgensen et al, 2002). Fluoxetina este prototipul de 

medicație inhibitorie de recaptare serotoninergică (Stahl, 2013). Faptul că șoarecii din modelul 

utilizat de Ștefan Spulber și colaboratorii săi exprimă simptome depresive care nu se ameliorează 

după administrarea de fluoxetină indică o alterare în responsivitatea transportorului 

serotoninergic (Stahl, 2013). Astfel, devine interesant de identificat ce răsunet are această 

alterare asupra sistemului oxitocinergic conex. 

 Beneficiind de o bursă POSDRU  prin contractul nr. POSDRU 141531, am efectuat un 

stagiu în cadrul laboratorului de neurotoxicologie condus de Prof. Dr. Sandra Ceccatelli din 

cadrul Institutului de Neuroștiințe al Universității Karolinska din Stockholm, Suedia, unde am 

adresat experimental ipotezele descrise mai sus. Toate experimentele s-au desfășurat sub 

coordonarea directă a domnului doctor Ștefan Spulber.  

3.a. Materiale și metode 
Animale experimentale  

Douăzeci de șoareci femelă C57Bl/6 (animale obținute de la Charles River, SCANBUR 

Research, Sollentuna, Suedia) au primit fie 0.05 mg/kg/zi dexametazonă (Sigma-Aldrich, 

Stockholm, Suedia), fie cantitatea echivalentă de soluție salină (10 ml/kg) din ziua gestațională 

14 până la delivrență, după modelul descris de Spulber și colaboratorii săi în 2015 (Spulber et al, 

2015). În ziua post-natală 4, numărul de pui per cușcă a fost redus la 4 (minim un mascul și o 

femelă/cușcă; scopul acestei operațiuni este de a reduce influența pe care o are numărul de 

pui/femelă asupra curbei greutății corporale in primele 3-4 saptamani. Devierea de la curba de 

crestere normal confirmă faptul că puii au fost expuși la DEX in utero, înainte ca diferențele 

comportamentale să poată fi obiectivate). Creierele puilor masculi sacrificați la acest moment au 

fost păstrate la -80
o
C în vederea prelucrării pentru analiza qPCR. La înțărcare (ziua post-natală 

20-21), puii au fost împărțiți în mod randomizat în noi cuști, în funcție de sex (3-5 
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animale/cușcă), astfel încât toate animalele dintr-o cușcă să provină de la mame diferite. Lotul de 

pui proveniți din mamele injectate cu dexametazonă a fost intitulat DEX, iar cel cu pui proveniți 

din mame injectate cu soluție salină a fost denumit SAL. Puii au fost grupați în cuști în funcție de 

lotul în care erau încadrați, astfel încât toate animalele din cușcă să facă parte din același lot. 20 

din puii masculi obținuți au fost utilizați pentru experimentele comportamentale (12 SAL și 8 

DEX).  16 animale au fost sacrificate la vârsta de 4 luni pentru qPCR. Animalele au fost 

menținute în cuști cu mediu standardizat, ventilate individual, într-un ritm standard de lumină-

întuneric de 12:12 h, în biobază (intensitatea luminoasă de 50lx, luminile aprinzându-se la ora 6 

dimineața). Șoarecii au avut acces liber la hrană și apă. Toate procedurile experimentale s-au 

desfășurat în concordanță cu Directiva 2010/63/EC cu privire la protecția animalelor utilizate în 

scopuri științifice și au fost aprobate de comisia etică locală (Stockholm North Ethical 

Committee, Solna, Stockholm) 

Teste comportamentale 

Toate testele comportamentale au fost efectuate într-o încăpere separată, izolată fonic, în 

condiții standard de iluminare (200lx), temperatură (21
o
C) și umiditate (65%). Șoarecii au fost 

transportați de la biobază în camera în care au fost efectuate testele comportamentale în cuști 

ventilate individual. După fiecare sesiune experimentală, șoarecii au fost duși înapoi în biobază. 

Testele au fost efectuate la o săptămână distanță, testul în câmp deschis (open field test – OFT) 

fiind primul efectuat.  

Au fost aplicate două teste comportamentale – OFT și testul bilelor îngropate (marble 

burrial). Toate procedurile experimentale s-au desfășurat în intervalele orare 9.00-12.00, 

respectiv 14.00-17.00 pentru a minimiza variațiile circadiene în nivelul de activitate al 

animalelor.  

Testarea OFT s-a desfășurat conform protocolului descris în capitolele anterioare, cu două 

modificări: 

1. arenele utilizate au fost cutii de plastic de culoare deschisă (galbenă) (40x40x40cm
3
, cu 

aria centrală de 20x20cm
2
)  

2. timpul de testare a fost de 30 de minute, nu doar de 10, ca în înregistrările prezentate în 

experimentele anterioare. 

Analiza înregistrărilor achiziționate a fost făcută folosind EthoVision 10 (Noldus 

Information Technology, Wageningen, Olanda). Au fost cuantificate timpul petrecut în centrul 

arenei, numărul de intrări în centru și distanța parcursă. Au fost înregistrate atât valorile totale, 

pentru toată durata celor 30 de minute, cât și valorile pe intervale de 5 minute, pentru care s-a 

realizat o analiză comparativă a varianței parametrilor investigați. Varianța în timp ilustrează 

acomodarea la situația stresantă reprezentată de OFT. La finalul probei, au fost numărate bolurile 

fecale emise. Între probe, arenele au fost spălate cu apă și săpun, apoi șterse cu alcool 70%, 

lăsate la uscat 2-3 minute, apoi uscate prin ștergere manuală cu un șervețel curat. 

Investigarea comportamentelor repetitive s-a realizat prin testul îngropării bilelor (marble 

burrial – MB) și prin cuantificarea comportamentelor de auto-îngrijire (self-grooming). 

Comportamentele de auto-îngrijire reprezintă un marker al comportamentului stereotip 

după prima perioadă de habituare într-un mediu nou (Gandal et al, 2010). Acestea se 

investighează, în general, timp de 10 minute, după primele 10 minute petrecute în OFT (se 

numără comportamentele de auto-îngrijire din perioada 10-20 min a OFT-ului). 

Comportamentele de auto-îngrijire se referă la acele mișcări de curățare a botului, capului, 

urechilor și mustăților cu labele anterioare, precum și la mișcările de scărpinare a spatelui, 
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abdomenului și flancurilor cu botul. O frecvență crescută a acestora denotă un comportament 

stereotip. 

Testul îngropării bilelor (marble burrial) a fost utilizat în vederea coroborării datelor din 

mai multe teste de investigare a comportamentelor repetitive (Thomas et al, 2009). Pentru 

testare, au fost utilizate cuști standard de găzduire a animalelor. Acestea au fost umplute cu 

aprox 4 cm de talaș și douăzeci de bile au fost aranjate echidistant într-un model 4x5. Șoarecele a 

fost plasat în cutie vreme de 15 minute (conform protocolului adaptat după Tomas et al, 2009; 

Mehta et al, 2011). La sârșitul testului, șoarecele a fost scos din cutie și bilele acoperite pe 2/3 

din înălțimea lor de talaș au fost numărate ca fiind îngropate. Între înregistrări, cutiile și bilele au 

fost spălate cu apă și săpun, apoi șterse cu alcool 70%, lăsate la uscat 2-3 minute apoi uscate prin 

ștergere manuală cu un șervețel curat. 

qPCR 

 O parte din pui au fost sacrificați la vârsta de 4 zile, așa cum am spus anterior, precum și 

la vârsta de 3 luni (16 animale, 4 din lotul DEX și 4 SAL dimineața și 4 DEX și 4 SAL seara) Au 

fost prelevate creierele animalelor după sacrificare. Pentru animalele de 4 zile, s-a făcut 

prelucrarea întregului țesut cortical, în vreme ce, pentru cele de 3 luni, a fost prelucrat doar 

cortexul prefrontal. Lizarea țesuturilor și extracția de ARN au fost efectuate prin metoda TRIzol 

conform specificațiilor tehnice ale kit-ului utilizat (TRI® Reagent, Sigma-Aldrich). Expresia 

relativă a genelor selectate a fost evaluată prin qPCR în timp real (ABI Prism 7500 Fast, Applied 

Biosystems)  

 Analiza statistică 

 Pentru analiza datelor au fost folosite SPSS 20.0, Excel și Statistica. Teste parametrice 

(ANOVA bivariat cu măsurători repetate sau ANOVA uni-variat, cu analiză post-hoc 

corespunzătoare) au fost folosite pentru situaţia în care p Shapiro-Wilk >0.05. Variabilele 

ordinale au fost comprate folosind teste non-parametrice ( testul ANOVA repetat non-parametric 

Friedman, cu analiză post-hoc și Mann-Whitheny U). Mărimea efectului observat a fost calculată 

în mod corespunzător pentru fiecare test, iar volorile  η
2
 parțial sunt raportate corespunzător.  

 Datele de la qPCR au fost analizate prin calcularea expresiei relative a genelor 

amplificate, semnificația statistică fiind raportată în funcție de Z-ul calculat prin formula 

standard utilizată, diferența fiind considerată semnificativă pentru Z>2. [t-test cu un set de valori 

contra valorii așterptate pentru ”nicio variație”=1 (one sample t-test against expected value for 

„no regulation”, 1)] 

3.b.Rezultate 

OFT  

 Analizând parametrii măsurați pentru 30 de minute, nu au fost identificate diferențe 

semnificative între loturi în ceea ce privește distanța parcursă (t(18)=0.44, p=0.66, 95%CI=[-

841.73cm,1292.44cm]), timpul petrecut în centrul arenei (t(17.99)=0.21, p=0.836, 95%CI=[-

144.14s,176.1s]) sau numărul de intrări în centrul arenei (U=32.5, n1=12, n2=8, p=0.23). 

 O testare ANOVA bivariată cu măsurători repetate a fost folosită pentru a verifica dacă 

există vreo diferență în distanța parcursă în funcție de lot pe intervale de timp de 5 minute. 

Analiza valorilor studentizate reziduale a arătat că datele sunt uniform distribuite în ambele 

grupuri în toate cele 6 inervale de timp considerate, după cum a fost verificat prin testul de 

normalitate Shapiro-Wilk și prin absența unor valori expreme, întrucât niciuna dintre valorile 

studentizate reziduale nu a depășit  ± 3 deviații standard. A existat sfericitate a termenului de 

interacțiune, după cum a fost verificat prin testul de sfericitate al lui Mauchly (χ
2
(14)=16.58, 

p=0.33). Nu a existat o interacțiune semnificativă între grup și intervalul de timp în ceea ce 
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privește distanța parcursă la OFT (F(5,35)=1.12, p=0.36, η
2
=0.46).  A fost, așadar, aplicată o 

analiză a efectelor simple principale. Nu au existat diferențe semnificative nici în funcție de lot 

(F(1,7)=0.63, p=0.45, η
2
=0.08), nici în funcție de interval de timp (F(5,35)=1.8, p=0.12, η

2
=0.21) 

asupra distanței parcurse la OFT per intervale de timp de 5 minute.  

 Pentru a verifica dacă există vreo diferență în timpul petrecut în centrul arenei în funcție 

de lot pe intervale de timp de 5 minute a fost efectuată tot o testare ANOVA bivariată cu 

măsurători repetate. Analiza valorilor studentizate reziduale a arătat că datele sunt uniform 

distribuite în ambele grupuri în toate cele 6 inervale de timp considerate, după cum a fost 

verificat prin testul de normalitate Shapiro-Wilk și prin absența unor valori expreme, întrucât 

niciuna dintre valorile studentizate reziduale nu a depășit  ± 3 deviații standard. Nu a existat 

sfericitate a termenului de interacțiune, după cum a fost verificat prin testul de sfericitate al lui 

Mauchly (χ
2
(14)=25.44, p=0.04), drept pentru care s-a aplicat o corecție Greenhouse-Geisser 

(ε=0.48) (https://statistics.laerd.com/premium/spss/twrma/two-way-repeated-measures-anova-

in-spss-14.php). Nu a existat o interacțiune semnificativă între grup și intervalul de timp în ceea 

ce privește timpul petrecut în centrul arenei la OFT (F(2.4, 16.82)=784.52, p=0.27, η
2
=0.03).  A 

fost, așadar, aplicată o analiză a efectelor simple principale. Nu au existat diferențe semnificative 

nici aici în funcție de lot (F(1,7)=0.14, p=0.71, η
2
=0.02). A fost, însă, observat un efect 

semnificativ al timpului asupra timpului petrecut în centrul arenei la OFT (F(5,35)=12.91, 

p<0.001, η
2
=0.64) (figura 13), șoarecii petrecând în mod semnificativ mai timp în centrul arenei 

în primele 15 minute ale testului, față de ultimele 10 minute.  

 Numărul de intrări în centrul arenei nu a diferit în niciun moment de timp considerat între 

cele două grupuri, și nu au existat nici varianțe în numărul de intrări în centrul arenei în cadrul 

aceluiași grup, după cum a determinat folosind testul Friedman. 

 Numărul de boluri fecale emise în fiecare grup nu a diferit (U=35.5, n1=12, n2=8, 

p=0.34)   

Comportamente stereotipe 

 În ceea ce privește numărul de comportamente de self-grooming, nu au existat diferențe 

semnificative între cele două loturi (U=40, n1=12, n2=8, p=0.57) 

 Au existat diferențe semnificative între numărul de bile îngropate de șoarecii din grupul 

tratat cu dexametazonă, față de cei din grupul de control, majoritatea șoarecilor DEX îngropând 

mai multe bile decât șoarecii SAL (U=19, n1=12, n2=8, p=0.0252). 

qPCR  

 Analiza expresiei genelor din lobul prefrontal la vârsta de 3 luni a fost efectuată separat 

pentru creierele recoltate dimineața și pentru cele recoltate seara. Dimineața, șoarecii din lotul 

DEX au o expresie scăzută cu 18% a receptorilor ocitocinergici față de șoarecii din lotul SAL 

(Z=3.38, f=0.82) 

 La creierele recoltate seara (la vârsta de 3 luni), s-a observat că în lobul prefrontal 

expresia genelor codante pentru oxitocină este cu 74% mai mare la șoarecii DEX, față de SAL 

(Z=2.78, f= 1.74), în vreme ce expresia genei codante pentru receptorul vasopresinic tip 1a 

(AVPR1a) este de aproape două ori și jumătate mai mare la animalele DEX, față de SAL 

(z=22.93, f=2.49)  

 Comparând genele studiate la șoarecii DEX (la vârsta de 3 luni) seara, față de dimineața, 

s-a constatat creșterea expresiei genelor codante pentru oxitocină de aproximativ 4 ori (Z=4.96, 

f=4.19), iar a celor codante pentru AVPR1a de aproximativ 10 ori (Z=34.68, f=10.44) . 
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 Comparând genele studiate la șoarecii SAL (la vârsta de 3 luni) seara, față de dimineața, 

s-a constatat scăderea la jumătate a expresiei genelor codante pentru receptorul de oxitocină 

(Z=3.24, f=0.42)  

 Efectuând analiza comparativă a expresiei genelor studiate în creierele prelevate la 4 zile, 

nu au fost identificate diferențe semnificative între șoarecii DEX și SAL.  

3.c. Discuții și concluzii  

 Rezultatele obținute la marble burrial, coroborate cu rezultatele de la PCR sugerează că 

expunerea la DEX in utero au, la 3 luni, diferențe în expresia a genelor codante pentru sistemul 

oxitocinergic-vasopresinic,  iar la 6 luni prezintă comportamente stereotipe de tipul îngropării 

bilelor. 

 Faptul că nu au fost observate diferențe între cele două loturi între parametrii de evaluare 

pentru comportamentul anxios la OFT (timp petrecut în centrul arenei, numărul de intrări în 

centrul arenei, respectiv numărul de boluri fecale emise în timpul testului) confirmă că 

diferențele observate la marble burrial sunt datorate unui comportament stereotip, și nu unuia 

anxios. În plus, se observă același grad de habituare la mediul nou al arenei OFT atât la șoarecii 

DEX, cât și la SAL, dată fiind variația similară a timpului petrecut în centrul arenei în ambele 

grupuri în funcție de timpul scurs de la începutul testării. 

 Lipsa diferențelor de expresie genică la 4 zile pune în discuție posibilitatea existenței 

unor schimbări ulterioare în arhitectura sistemului oxitocinergic-vasopresinic, însă este nevoie de 

o analiză zonă-specifică a acestei expresii, având în vedere că rezultatele raportate în această 

lucrare sunt obținute din lizat de creier întreg pentru animalele de 4 zile.  

 Creșterea expresiei genei codante pentru receptorul de oxitocină, precum și a celei pentru 

receptorul vasopresinic tip 1a la șoarecii DEX față de SAL seara, când aceștia sunt mai activi și 

trebuie să desfășoare comportamente colaborative, ar putea explica, în lumina celor expuse în 

partea generală a acestei lucrări, de ce animalele din lotul DEX prezintă comportamente de tip 

repetitiv. Modificările circadiene în expresia genelor de interes la șoarecii SAL sunt în 

concordanță cu raportările anterioare asupra variației circadiene a acestora (Gozodowska et al, 

2006; Forsling, 2000). Corelația pozitivă dintre administrarea perinatală de oxitocină și creșterea 

expresiei AVPR1a la animalul adult a fost deja pusă în evidență de Bales în 2007 (Bales et al, 

2007). , însă datele cu privire la corelația dintre nivelul plasmatic al oxitocinei și expresia 

receptorului AVPR1a nu sunt încă concludente. Totodată, legarea oxitocinei de receptorii 

AVPR1a induce efecte reciproc inhibitorii la nivel amigdalian prin activarea interneuronilor 

GABA (Huber et al, 2005). Este, astfel, posibil ca această creștere relativă concomitentă să 

explice scăderea comportamentelor de îngrijire reciprocă și creșterea comportamentelor 

stereotipe cu rol de auto-liniștire (self-soothing). 

 Prezența comportamentelor stereotipe într-un anumit domeniu este frecvent întâlnită la 

pacienți, și este un fapt cunoscut că comportamentele repetitive variază de-a lungul vieții 

indivizilor cu tulburări pervazive de dezvoltare (Rutter’s ediția 6, 2015). Pe termen lung, ar fi 

interesant de observat mai multe arii de comportamente stereotipe la aceste animale, în vederea 

cuantificării evoluției în timp a acestora.  

 În mod cert, cercetarea în acest sens trebuie extinsă, în vederea validării rezultatelor 

obținute și a investigării amănunțite și poli-comportamentale a diferențelor obținute. Dacă, însă, 

aceste diferențe vor fi confirmate prin teste ulterioare, ele reprezintă o indicație a faptului că 

alterări în sistemul oxitocinergic-vasopresininc, cu răsunetul lor comportamental sugestiv, ar 

putea precede simptomele depresive raportate la modelul animal studiat (Spulber et al, 2015). 

Într-adevăr, în stadiile incipiente ale tulburării depresive majore, simptomele dominante sunt 
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acelea comportamentale, simptomele afective apărând în mod evident la o oarecare distanță în 

timp față de acestea (Stahl, 2013).  

 

Dozarea oxitocinei plasmatice în contexte clinice  

4. Valori ale oxitocinei plasmatice la copii diagnosticați cu tulburare de spectru autist 

Așa cum am discutat pe larg în partea introductivă, în ultimii douăzeci de ani, oxitocina, 

cunoscută anterior pentru funcțiile sale de bază în travaliu și alăptăre, și utilizată pe scară largă în 

practica clinică din obstetrică și ginecologie, a fost studiată  intens pentru rolul său în reglarea 

comportamentului social (Zhang et al, 2015). Oxitocina are un rol central în modularea 

comportamentului matern şi a conexiunii mamă-copil (MacKinnon et al, 2014).  Este una dintre 

puținele substanțe care pot fi găsite, translațional, în forme similare la toate vertebrate şi la 

majoritatea nevertebratelor (Gimpl și Fahrenholz, 2001). Recent, a fost pusă în lumina 

dezvoltarea evolutivă a sistemelor oxitocinergic și vasopresinic din punct de vedere genetic și s-a 

constatat că, probabil din cauza rolului lor crucial în modularea acestor comportamente, ele 

prezintă o conservare evolutivă semnificativă (Paré et al, 2016) Descoperiile în domeniul 

efectelor comportamentale ale oxitocinei provin din studiile pe animale, care au început prin 

verificarea diferențelor dintre speciile de hamsteri monogame și cele poligame (Caldwell et al, 

2016). Rezultatele au fost translatate la cercetarea umană, și s-a dovedit că oxitocina este 

implicată în modularea răspunsului amigdalian la stres (Debicec, 2005), prin reglarea eliberărării 

hipotalamice a corticotropinei (Kirsch et al, 2005).  

Prin urmare, oxitoxina acționează ca un modulator de bază al comportamentului anxios, 

în special în situații sociale (Kubzansky et al, 2012). Cel mai probabil din cauza acestei scăderi în 

anxietatea socială, crește capacitatea de a interpreta emoțiile faciale pozitive și de a focusa 

privirea asupra regiunii ochilor unei alte persoane (Calwell și Alberts, 2015, Auyeung et al, 

2015). Această focusare asupra regiunii ochilor este crucială în descifrarea corectă a emoțiilor 

faciale, întrucât autenticitatea emoțională este dată de contracția involuntară a musculaturii 

faciale superioare și perioculare. Mai mult decât atât, oxitocina crește încrederea în sine și în alte 

persoane, precum și generozitatea față de străini, așa cum am detaliat anterior (Theodoridou et 

al, 2009).  

 Este interesant că polimorfisme ale unei singure nucleotide  în gena codantă pentru 

receptorul de oxitocină sunt asociate cu instabilitate relațională, infidelitate conjugală și deficite 

generale de interacțiune socială (Dumanis și Veenema, 2016). 

Având în vedere efectele sale pro-sociale și potențialul său de a crește comportamentul 

social la pacienții cu tulburări schizofreniforme și din spectrul autismului, mai multe studii 

clinice sunt în prezent în curs de derulare, cercetând potențialul efect al administrării oxitocinei 

pe termen lung la aceste categorii de pacienți (Ooi et al, 2016). 

Deși oxitocina se găsește în studii pilot ca medicație adjuvantă pentru tulburarea de 

spectru autist (Yamasue, 2016; Kobylinska et al, 2013), s-au obţinut rezultate contradictorii 

prinvind existanţa unei diferenţe  reale în concentrațiile plasmatice ale oxitocinei între copiii cu 

tulburări din spectrul autismului și copiii neurotipici, acest aspect fiind înca disputat. O meta-

analiză pe această temă a fost publicată la începutul acestui an, cuprinzănd  rezultatele de la 404 

pacienți din 4 studii clinice, rezultatele integrării statistice negăsind nicio diferenţă în nivelurile 

de oxitocină plasmatică între pacienții cu tulburări din spectrul autismului și controale 

neurotipice ( Rutigliano et al, 2016). 

Cu toate acestea, o limitare majoră a acestei meta-analize constă în faptul că există foarte 

puține studii publicate care au măsurat nivelul oxitocinei plasmatic la copii cu tulburări din 
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spectrul autismului. Mai  mult decât atât, studiile publicate până în acest moment nu raportează 

datele în funcție de severitatea afectării. 

Dat fiind faptul că tablourile clinice din Autismul infantil (F84.0) și Tulburarea de 

Spectru Autist (F84.1), așa cum sunt ele definite conform ICD10 sub codurile menționate între 

paranteze, sunt diferite din punct de vedere al răsunetului afectării sociale, considerăm 

importantă abordarea stadializată a cazurilor în funcție de severitate (ICD 10, DSM V). Totodată, 

în contextul creșterii fulminante a tulburărilor de spectrul autist din ultimii ani (Christensen et al, 

2016), capătă din ce în ce mai mult contur teoria unor etiologii diferite pentru formele ușoare 

vizavi de cele grave de tulburare de spectru.  

În acest context, obiectivul studiului prezentat în această lucrare a fost de a măsura 

nivelul plasmatic de oxitocină într-un lot  de copii din România diagnosticați cu tulburare din 

spectrul autismului şi pentru a compara valorile cu cele obținute dintr-un lot de control 

neurotipic. 

4.a. Materiale şi metode 

Subiecți incluși în studiu și colectarea probelor 

Au fost incluşi în studiu 31 de copii cu vârste cuprinse între 3 și 12 ani. 6 dintre copii au 

fost neurotipici, restul de 25 au fost diagnosticați cu o tulburare din spectrul autismului (TSA). 

Pacienţii au fost recrutaţi din cadrul Departamentului de Psihiatrie a Copilului și Adolescentului  

din Spitalul  Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Al. Obregia ". Diagnosticul de TSA a fost pus de un 

psihiatriu pediatru sau de un neuropsihiatru infantil, medic specialist sau primar, pe baza 

evaluării clinice și a testelor de diagnostic, printre care ADOS (Autism Diagnostic Observation 

Schedule – Program Observaţional de Diagnostic al Autismului). Testarea  ADOS a fost realizată 

de către un psiholog clinician cu experiență, instruit în efectuarea ADOS și în evaluarea copiilor 

cu tulburări de neurodezvoltare. Copiii au fost testați folosindu-se modulul corespunzător în 

funcție de dezvoltarea limbajului. Pe baza  scorului limită ADOS (12 puncte), copiii cu TSA au 

fost împărțiți în TSA sever (11 pacienți, scor ADOS ≥12) și TSA ușor (14 pacienți, scor ADOS 

<12). Sângele venos a fost recoltat de către o asistentă medicală certificată, cu consimțământul 

informat al ambilor parinţi, aprobat de comitetul de etică locală a Spitalul Clinic de Psihiatrie 

"Prof. Dr. Al. Obregia " din București, România. 

14 dintre pacienți nu primeau medicație antipsihotică, în vreme ce restul de 11 primeau 

medicație antipsihotică (risperidonă, zuclopentixol sau aripiprazol, în doze adecvate per kilogram 

corp pentru vârsta și patologia vizată) pentru managementul comorbidităților asociate 

(agresivitate, inatenție-hiperactivitate).  

Procesarea probelor   

Șase neuropeptide au fost investigate simultan, utilizând un test cantitativ multiplex bazat 

pe particule magnetice (EMD Millipore’s MILLIPLEX MAP Human Neuropeptide Magnetic 

Bead Panel): Hormon Stimulator α – Melanocitar, β- Endorfine, Neurotensina, Orexina A, 

Oxitocina şi substanța P. 

Probele de ser au fost tratate cu acetonitril în proporție de 1:1,5, iar supernatantul obţinut 

după centrifugare a fost lăsat la uscat peste noapte folosindu-se un vacuum cu viteza mare. 

Probele uscate au fost stocate la -20°C. Înainte de începerea imuno-testarii, probele au fost 

reconstituite cu tamponul de testare (Assay Buffer) aflat în kit. Dupa o pre-incubare pe placă cu  

96 de godeuri cu tampon de testare pentru 10 minute, probele au fost tratate cu  anticorpi primari 

pe un agitator de plăci timp de 2 ore la temperatura camerei. Particulele amestecate (anti- α-

MSH, anti- -β – Endorfine, anti-Neurotensina, anti-Orexina A, anti-Oxitocina şi anti-substanța P) 

au fost adăugate şi apoi incubate peste noapte la 2-8°C. Particulele au captat neuropeptida ţintă 
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iar complexul a fost recunoscut prin anticorpi de detecţie biotinilaţi. Streptavidin-Ficoeritrin a 

fost folosit pentru definitivarea reacţiei. Datele au fost obţinute şi analizate folosindu-se 

tehnologia MAGPIX - LUMINEX xMap. 

Nivelul plasmatic al orexinei B a fost investigat folosind o metodă de ELISA competitivă 

(Kit Orexina Human B ELISA, Elabscience). Când se  adaugă anticorpii de detecţie biotinilați, 

Orexina B din proba de ser intră în competiţie cu Orexina B pre-acoperită pe godeurile furnizate 

de kit. Proba nelegată se îndepărtează prin spălare înainte de a adăuga peroxidază de hrean 

conjugată (Horseradish Peroxidase Conjugate) și soluția de substrat TMB. Reacția enzimă-

substrat a fost oprita prin adăugarea unei soluții de acid sulfuric. Am masurat schimbarea culorii 

utilizând un spectrofotometru la lungimea de undă de 450 nm. Valoarea Orexinei B a fost 

determinată pentru 24 de pacienți (6 neurotipici, 11 cu TSA ușor și 7 cu TSA sever)  

Datorită calității probelor și a prelucrării, unele neuropeptide nu au fost dozate complet 

pentru toți pacienții. Pentru fiecare neauropeptid menționat, măsurătorile inexacte au fost excluse 

din raport. 

Neuropeptidele dozate, în afara oxitocinei, au fost abordate întrucât oferă o mai bună 

imagine asupra funcționalității hipotalamice și hipofizare. 

Analiza statistică 

Pentru analiza statistică s-au folosit programele Microsoft Office Excel și SPSS 22.0. 

Distribuția variabilelor continue a fost verificată folosind testul Shapiro-Wilk, iar comparațiile 

parametrice (one-way ANOVA (ANOVA univariat) cu analiză post-hoc Turk) și corelațiile 

(testul de corelație Pearson) au fost efectuate pentru valori p> 0.05. Pentru p Shapiro-Wilk <0.05 

și pentru variabilele neliniare, au fost utilizate teste neparametrice (Kruskall-Wallis, cu analiza 

standard post-hoc și testul de corelație Spearman). Rezultatele sunt prezentate ca medie ± 

deviația standard, cu excepția cazului în care se specifică altfel. 

4.b. Rezultate 

Au fost analizate toate valorile în funcție de grupul diagnostic (tulburare de spectru autist, 

autism infantil, respectiv copii neurotipici), în functie de statusul de neurotipic/non-neurotipic și 

în funcție de medicația admininistrată (control, ASD-medicație, ASD-fără medicație).  

Valorile plasmatice ale alfa-MSH, beta-endorfinelor și oxitocinei au avut o distribuție 

parametrică în toate cele trei loturi, împărțite în funcție de diagnostic, în vreme ce neurotensina, 

orexina A și  B și substanța P au avut o distribuție non-parametrică. 

Valorile alfa-MSH nu au variat în funcție de grupul diagnostic ( F(2,28)=2.21, p=0.12), 

nici cele ale beta-endorfinelor (F(2,27)=0.9, p=0.41). Valorile oxitocinei plasmatice, însă, au 

diferit semnificativ între cele trei loturi (F(2,24)=6.48, p=0.006, η
2
=0.35, puterea 

observată=86%). Analiza post-hoc Tukey efectuată, cu ajustarea Bonferroni a intervalelor de 

confidență a relevat faptul că pacienții din lotul cu forma ușoară de TSA au valori plasmatice ale 

oxitocinei semnificativ mai mari față de pacienții cu forma severă de TSA (diferența medie 

=74.56±20.74pg/ml, p=0.004)  

Pentru a determina dacă există diferențe în nivelurile neurotensinei, a fost aplicat un test 

Krukal-Wallis H. Distribuțiile datelor nu au fost similare în cele trei grupuri, după cum s-a 

observat din inspecția vizuală datelor plotate sub formă de box-ploturi. Distribuțiile au variat 

semnificativ în funcție de grupul diagnostic (H(2)=10.58, p=0.005). Au fost efecutate comparații 

pereche post-hoc folosind procedura lui Dunn (1964) cu ajustare Bonferroni pentru comparații 

multiple (https://statistics.laerd.com/premium/spss/kwht/kruskal-wallis-test-in-spss-16.php). 

Valorile p menționate sunt valorile ajustate. Valorile măsurătorilor sunt rangurile medii. Această 

analiză post-hoc a revelat diferențe semnificative statistic între valorile plasmatice ale 
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neurotensinei între pacienții cu TSA forma ușoară (21.36) și pacienții din lotul control (7.67), 

p=0.006.  

Același gen de analiză statistică a fost aplicat și pentru Orexina Ași B și pentru substanța 

P. În ceea ce privește orexina B, nu au existat diferențe semnificative între valorile plasmatice în 

funcție de grup (H(2)=2.48, p=0.28). Nici în cazul substanței P nu au fost identificate diferențe 

semnificative (H(2)=4.65, p=0.09).  

În cazul orexinei A, distribuțiile datelor au fost similare în cele trei grupuri, după cum s-a 

observat din inspecția vizuală datelor plotate sub formă de box-ploturi. Distribuțiile au variat 

semnificativ în funcție de grupul diagnostic (H(2)=8.18, p=0.017). Au fost efecutate comparații 

pereche post-hoc folosind procedura lui Dunn (1964) cu ajustare Bonferroni pentru comparații 

multiple (https://statistics.laerd.com/premium/spss/kwht/kruskal-wallis-test-in-spss-13.php). 

Valorile p menționate sunt valorile ajustate. Valorile măsuratorilor sunt valorile mediane. 

Această analiză post-hoc a revelat diferențe semnificative statistic între valorile plasmatice ale 

orexinei A între pacienții cu TSA forma ușoară (1343.7pg/ml) și pacienții cu TSA forma severă 

(1028.76pg/ml), p=0.016. 

 Dacă grupurile au fost formate în funcție de administrarea tratamentului antipsihotic, 

datele au fost distribuite parametric pentru toate măsurătorile efectuate, cu excepția 

neurotensinei, în cazul căreia datele au fost distribuite ușor non-central în lotul de control. Dată 

fiind, însă, robustețea analizei ANOVA și variația mică de la distribuția normală în acest grup, s-

a hotărât aplicarea testelor parametrice în pentru toate neuropeptidele dozate. 

 Valorile oxitocinei plasmatice nu au variat în funcție de tratamentul administrat 

(F(2,24)=0.35, p=0.7). Același lucru a fost valabil și pentru valorile alfa-MSH (F(2,28)=2.21, 

p=0.12), beta-endorfine (F(2,27)=0.17, p=0.83), orexina A (F(2,27)=0.59, p=0.56) și substanța P 

(F(2,27)=0.1, p=9) 

 Au existat diferențe marginal semnificative în nivelurile plasmatice ale orexinei B 

(F(2,21)=3.23, p=0.06), datorate faptului că pacienții care nu au primit medicație au avut niveluri 

mai crescute ale orexinei B decât subiecții din lotul de control (diferența medie =0.02±0.008 

pg/ml, 95%CI=[-0.0004, 0.04 pg/ml], p=0.055, rezultate obținute prin testarea post-hoc Tuckey, 

post ajustarea Bonferroni a intervalelor de confidență) .  

 Și în cazul neurotensinei, au existat diferențe semnificative în valorile plasmatice în 

funcție de administrarea medicației (F(2,28)=3.52, p=0.04). Testarea post-hoc Tuckey, post 

ajustarea Bonferroni a intervalelor de confidență a revelat faptul că pacienții cu TSA care nu au 

primit medicație au avut niveluri mai crescute ale neurotensinei plasmatice față de pacienții 

neurotipici din lotul de control (diferența medie este de 25.06±9.96 pg/ml, p=0.04, 95%CI=[0.41, 

49.7pg/ml] ) . 

 Au fost verificate corelațiile existente între scorul ADOS și valorile plasmatice ale 

neuropeptidelor măsurate folosind testul de corelație non-parametrică bi-variată Spearman. Toate 

valorile p menționate sunt two-tailed, cu excepția valorii p pentru oxitocină, pentru care s-a luat 

în considerare valoarea one-tailed, avand în vedere că, așa cum am menționat anterior, există 

diferențe smenificative în valaorea oxitocinei plasmatice  în funcție de severitatea diagnosticului. 

În mod specific, au fost revelate următoarele corelații inverse medii (respectiv puternice pentru 

orexină A) semnificative statistic între scorul ADOS și: 

- alfa-MSH (r=-0.45, p=0.024) 

-neurotensină (r=-0.46, p=0.018) 

-orexină A (r=-0.59, p=0.002) 

-substanța P (r=-0.41, p=0.042) 
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-oxitocină (r=-0.42, p(one-tailed)=0.029 

 Corelațiile între neuropeptidele măsurate pe kitul multiplex au fost verificate prin testul 

de corelație bi-variată parametrică Pearson.  

 4.c. Discuții și concluzii 
 Faptul că s-au obținut corelații pozitive între neuropeptidele studiate sugerează că 

substanțele alese ar putea fi coroborate într-un pannel de markeri. Mai mult decât atât, corelațiile 

inverse între scorul ADOS și valorile plasmatice ale neuropeptidelor investigate ridică un semn 

de întrebare asupra competenței circuitelor subiacente. Practic, cu cât copilul este mai afectat din 

punct de vedere clinic, cu atât valoarea oxitocinei, orexinei A și B și a celorlalte neuropeptide 

investigate este mai mică. Totodată, aceasta ne dă o indicație indirectă asupra statusului 

receptorilor acestor copii, cu posibilă up-regulation pe populațiile receptoriale investigate, și o 

scădere subiacentă a funcționalității acestora. Aceste aspecte ne duc, din nou, cu gândul la teoria 

dezechilibrului excitație-inhibiție din cadrul tulburării de spectru autist (Dickinson et al, 2016; 

Luhovschi et al, 2014). 

 Dată fiind concentrația mai crecută a oxitocinei plasmatice la copiii cu forme mai puțin 

severe de tulburare de spectru, se ridică obervația că responsivitatea lor crescută la terapia 

comportamentală și evoluția lor în general favorabilă ar putea fi, măcar în parte, mediate de un 

mecanism oxitocinergic.  

 O altă observație interesantă este aceea că nivelul plasmatic al oxitocinei pentru copiii 

sever afectați nu a diferit semnificativ de cel al copiiilor neurotipici incluși în studiu. Așadar, 

administrarea de oxitocină ca medicație adjuvantă ar trebui, probabil, recomandată în funcție de 

biodisponibilitatea bazală, plasmatică a acesteia, întrucât rezultatele obținute în prezentul studiu 

sugerează că un beneficiu real al administrării s-ar putea observa mai degrabă la copiii cu 

afectare severă, decât la cei cu afectare ușoară. Aceasta este o observație contraintuitivă, întrucât, 

în general, copiii cu afectare ușoară au o afectare mai pronunțată a ariei de socializare decât a 

celorlalte arii cognitive și motorii investigate, față de copii cu TSA forma severă, care au o 

afectare globală relativ simetrică a tuturor ariilor de funcționare (ICD 10, DSM V). 

 Acesta este primul studiu de acest fel efectuat la noi în țară. Gradul de noutate la nivel 

internațional rezidă tocmai în abordarea concentrațiilor în funcție de severitatea patologiei. Pe 

termen lung plănuim continuarea investigațiilor în vederea creșterii lotului de copii studiați și, 

consecutiv, a puterii statistice a studiului. 

 

5. Oxitocina plasmatică la pacienți cu neuropatie diabetică – studiu pilot 

Diabetul este una dintre cele mai prevalente boli cronice, cu incidență europeană 

raportatăt în 2014 între 2.4% și 14.9% (Tamayo et al, 2014; Bădescu et al, 2016). Complicațiile 

asociate, precum neuropatia diabetică, nefropatia, retinopatia și vasculopatia sunt cauzele unor 

importante dizabilități și  cheltuieli ulterioare ale sistemului de sănătate. Cu cât este mai mare 

gradul de invaliditate, cu atât crește posibilitatea de asociere a unor diagnostice psihiatrice din 

spectrul depresiei, ceea ce înrăutățește prognosticul (Ishizawa et al, 2016; Bartoli et al, 2016).  

Mai mult, depresia comorbidă și anxietatea tind să fie diagnosticate tardiv în cazul pacienților cu 

diabet, determinând abordarea întârziată a patologiei (Poulsen et al, 2016). Cu toate acestea, 

patologiile psihiatrice sunt complicații pe termen lung ale diabetului, și rămâne încă întrebarea 

dacă etiologia rezidă în disfuncția endotelială (van Dooren et al, 2016) asociată cu evoluția pe 

termen lung a patologiei, sau poate fi altă cauză ascunsă. Dată fiind observația că motivele 

modificării comportamentului sub-clinic sunt asociate cu neuropatia diabetică, rămâne intrearea 

dacă ar trebui să existe markeri anticipați ce ar putea indica dezvoltarea unei neuropatii diabetice. 
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Așa cum a fost expus în capitolele precedente, una dintre cele mai studiate substanțe din 

ultimul deceniu pentru cunoscuta sa implicare în comportamentul social e oxitocina. Exceptând 

efectele centrale și implicarea sa în etipoatogenia a numeroase tulburări psihiatrice, care au fost 

descrise pe larg în părțile anterioare ale lucrării de față, oxitocina are o varietate de acțiuni 

periferice, împreună cu un puternic impact asupra metabolismului glucozei (Gimpl și 

Fahrenholz, 2001). Are o activitate similară insulinei în țesutul adipos, crescând oxidarea 

glucozei și lipogeneza (Hanif et al, 1982). Impreună cu strucutra sa analogă, vasopresina, ce 

crește eliberarea insulinei din pancreas (Dunning et al, 1984). Nivelul plasmatic al oxitocinei 

crește în hipoglicemie (Choidera et al, 1992). Acest fenomen poate fi de asemenea observat la 

pacineții cu diabet de tip I fără neuropatie diabetică, după inducerea hipoglicemiei prin 

supradozare de insulină (Fisher et al, 1989). Pacienții cu diabet de tip II au înregistrat nivele mai 

mici ale oxitocinei decât pacienții ce nu au alterări în toleranța glucozei (Quian et al, 2014). 

Rezultate recente au arătat că administrarea cronică de oxitocină la șoarecii obezi și diabetici 

duce la pierderea în greutate, cu creșterea glicemiei (Altirriba et al, 2014). Chiar dacă studiile pe 

animale oferă deja rezultate de la mai multe specii (Belvins et al, 2015), studiile pe oameni sunt 

incă incipiente (Barengolts, 2016). 

 În acest  context, obiectivul acestei lucrări a fost să se măsoare nivelul oxitocinei 

plasmatice la pacienţii tineri cu diabet zaharat tip 1, complicat cu neuropatie. 

 În afara oxotocinei, β-endorfinele şi substanța P au mai fost determinate, având în vedere 

implicarea lor în neuro-inflamaţie şi percepţia durerii (Foley et al, 1979; Zubrycka și Janecka, 

2000). α-MSH-ul în combinație cu β-endorfinele conferă o indicație asupra producţiei de 

proopoimelanocortină; în timp ce orexina-A este bine cunoscută pentru implicarea sa în reglarea 

apetitului, ritmului circadian şi comportamentului (Li et al, 2016). Neurotensina a fost de 

asemenea verificată din cauza implicării sale în reglarea termică centrală (Katz et al, 2004). 

Neuropatia diabetică asociază deficite senzoriale şi motorii, astfel că este probabil să existe 

alterări ale nivelurilor acestor neuropeptide. Orexina A, a fost dozată și datorită apariției cașexiei 

relative în urma variaţiei pe termen lung  a deficitului de insulină. 

 5.a. Materiale şi metode 

Pacienţii şi colectarea probelor 

Sângele a fost recoltat de la 3 pacienţi ( 2 femei, amândoua având 28 de ani, şi un bărbat 

de 30 de ani) cu diabet zaharat de tip 1 şi neuropatie diabetică, şi 3 controale normale (2 femei, 

amândoua având 28 de ani, şi un bărbat de 33 ani), recoltarea a fost realizată de către asistente cu 

experienţă. Sângele a fost colectat în vacutainere EDTA dintr-o venă anterioară cubitală. Studiul 

a fost aprobat de comisia locală de etică şi au fost obtinute consimţăminte  scrise de la toţi 

participanţii, dupa ce au primit informaţii complete despre studiu. Toţi pacienţii erau 

diagnosticaţi cu diabet zaharat tip 1 şi erau sub tratament cronic cu insulină. Prezenţa neuropatiei 

diabetice a fost evaluată prin examen clinic şi electrofiziologic. 

Prelucrarea probelor 

Pentru determinarea nivelurilor plasmatice de Hormon Stimulator α – Melanocitar, β- 

Endorfine, Neurotensina, Orexina A, Oxitocina si substanta P, s-a folosit EMD Millipore’s 

MILLIPLEX MAP Human Neuropeptide Magnetic Bead Panel. 

Probele de ser au fost tratate cu acetonitrile în proportie de 1:1,5, iar supernatantul obţinut 

dupa centrifugare a fost lăsat la uscat peste noapte folosindu-se un Vacuum cu Viteza Mare. 

Probele uscate au fost stocate la -20°C. Înainte de începerea imuno-testării, probele au fost 

reconstituite cu tamponul de testare (Assay Buffer) aflat în kit. După o pre-incubare pe placă cu  

96 de godeuri cu tampon de testare pentru 10 minute, probele au fost tratate cu  anticorpi primari 
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pe un agitator de plăci timp de 2 ore la temperatura camerei. Particulele amestecate (anti- α-

MSH, anti- -β – Endorfine, anti-Neurotensina, anti-Orexina A, anti-Oxitocina şi anti-substanta P) 

au fost adaugate şi apoi incubate peste noapte la 2-8°C. Particulele au captat neuropeptidul ţintă, 

iar complexul a fost recunoscut prin anticorpi de detecţie biotinilaţi. Streptavidin-Ficoeritrin a 

fost folosit pentru definitivarea reacţiei. Datele au fost obţinute şi analizate folosindu-se 

tehnologia MAGPIX - LUMINEX xMap. 

S-au efectuat analize biochimice standard ale serului (folosindu-se colorimetria, 

potențiometria electrică selectivă ionică şi enzimatică) de la probe noi, ne-înghețate, pentru a 

determina glicemia, colesterolul seric, enzime hepatice (ALT, AST), trigliceride, creatinina, 

uree, acid uric, albumine şi proteine totale. 

Analiza statistică 

Pentru analiza statistică s-au folosit Microsoft Office Excel şi  SPSS 22.0. Datele au fost 

comparate folosindu-se testul T făra pereche (unpaired t-test) şi valoarile p<0.05 au fost 

considerate significative statistic. S-a folosit testul de corelaţie bivariată Pearson, pentru a căuta 

posibile asociaţii între datele colectate. Reultatele sunt prezente ca medie ± deviația standard. 

5.b.Rezultate 

Nivelurile glicemiei la pacienţii cu diabet (299.76±49.7 mg/dl) au fost mult mai mari 

decât cele ale pacienţilor din grupul control (95.3±4.03 mg/dl) (p=0.01). Nu au existat diferenţe 

între valorile neuropeptidelor la pacienţii cu diabet şi la cei din grupul control . 

 Totuși, pacienţii de sex masculin au avut valori mai ridicate comparativ cu pacienţii se 

sex feminin, pentru majoritatea neuropeptidelor măsurate . 

 În grupul de pacienţi cu diabet zaharat, a existat o corelație negativă puternică între 

valoarea glucozei din plasmă şi oxitocină (r = -0.99, p = 0,04), respectiv neurotensină (r = -0.99, 

p = 0,03). Aceste valori nu s-au corelat în grupul de pacienţi non-diabetici. 

5.c. Discuții și concluzii 

Acesta este un studio pilot, pe un lot mic de pacienţi. Rezultatele sugerează că oxitocina, 

în corelaţie cu neurotensina, pot fi investigate ca potenţiali markeri de detecţie timpurie a 

neuropatiei diabetice. 

 Prin aceste mijloace, ne propunem continuarea investigațiilor în acest sens. Diferența 

dintre rezultatele pacienţilor de sex masculin şi feminin ridică necesitatea de a diviza cohorta de 

studiu în functie de sexul pacienţilor, cu scopul de a normaliza eventualele diferenţe induse de 

variațiile fiziologice în nivelurile neuropeptidelor 

 Având în vedere relația directă dintre nivelurile plasmatice ale oxitocinei şi ale glucozei, 

și faptul că oxitocina crește specific în condiții de hipoglicemie, scăderea nivelului de oxitocină 

în funcție de nivelurile plasmatice  ridicate ale glucozei ar putea reprezenta un semn precoce al 

management-ului glicemic defectuos la pacienţii diabetici. Rezultatele noastre coroborează cu 

cele raportate anterior (Fisher et al, 1989; Qian et al, 2014; Barengolts, 2016), cu corelații 

negative între nivelul plasmatic al oxitocinei şi cel al glicemiei. 

Din cunoștințele noastre, bazate pe  analiza detaliată a literaturii de  specialitate, aceasta 

este prima lucrare ce raportează  nivelul oxitocinei plasmatice la pacienţii cu neuropatie 

diabetică. 

 

Concluzii finale 

Rezultatele prezentate în lucrarea de față deschid drumul unor noi cercetări în domeniul 

studierii efectelor comportamentale ale oxitocinei.  
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Pornind de la obsevația că că oxitocina induce un efectecte comportamentale dependente 

de doză și de calea de administrare la animale de laborator, considerăm că metoda de 

administrare inhalatorie de grup propusă în text poate fi o alternativă bună pentru metodele deja 

existente  pentru modelele tranzlaționale utilizate în studiul oxitocinei.  

O altă direcție de cercetare viitoare ar putea fi verificarea  biodisponibilitatății corticale și 

a farmacocineticii oxitocinei ca urmare a administrării pe cale  inhalatorie. Legarea de receptor și 

modificările conformaționale topice ale receptorului ar trebui, de asemenea, abordate. În plus, 

nivelurile specifice ale hormonilor legați de anxietate, împreună cu o baterie mai complexă de 

evaluări comportamentale (cum ar fi testele de memorie, testele de interacțiune socială, analiza 

comportamentelor stereotipice) ar fi utilă pentru a avea o imagine mai clară a efectelor globale 

ale administrării cornice de oxitocină pe cale inhalatorie. 

Rezultatele obținute în cele două studii vizând administrarea cronică, respectiv acută 

inhalatorie contribuie la extinderea cunoștințelor în ceea ce privește rolul oxitocinei ca un 

potențial medicament psihiatric adjuvant. În contextul în care comportamentele legate de 

anxietate ar putea fi responsabile pentru unele dintre caracteristici centrale ale tulburarilor din 

spectrul autismului și în contextul în care se testează administrărea cronică inhalatorie de 

oxitocină ca tratament al pacienților psihiatrici, modelul nou de administrare pe cale inhalatorie a 

medicamentului la șoareci poate avea aplicații în viitoarele modele animale folosite în acest 

domeniu. De asemenea, efectele anxiolitice aparente ale oxitocinei în populația de animale 

studiată, fac oxitocina o alegere interesantă pentru studii suplimentare în domeniul cercetării 

anxietății.  

Pe de altă parte, evidențierea rolului circuitelor oxitocinergice la un model animal de 

depresie rezistentă la fluoxetină deschide drumul unor noi cercetări tranzlaționale în domeniu și 

dă naștere mai multor întrebări apropo de substratul neurobiloogic al comportamentelor de 

anhedionie și izolare socială care apar în depresie. Totodată, trebuie să ne întrebăm dacă, pe 

viitor, nu ar exista potențialul utilizării oxitocinei ca un marker prognostic pentru episoadele 

depresive, nu doar în tulburarea depresivă recurentă, ci și în tulburarea afectivă bipolară. Mai 

mult decât atât, trebuie investigată și în context clinic această cale la pacienți cu depresie 

famaco-rezistentă, în vederea utilizării potențiale a oxitocinei ca marker de responsivitate 

terapeutică. 

În acest context, rezultatele obținute investigând nivelul oxitocinei plasmatice la pacienți 

cu tulburare de spectru autist în corelație cu severitatea simptomatologiei acestora pune în 

lumină potențialul de a folosi oxitocina ca marker plasmatic al responsivității la terapia 

comportamentală aplicată. Pe de altă parte, rezultatele obținute ridică un important semn de 

întrebare asupra rolului oxitocinei ca medicație adjuvantă psihiatrică și sugerează că 

administrarea acesteia în vederea creșterii ariei de socializare la pacienți cu comportamente de 

alterare a interacțiunii sociale ar trebui făcută doar după dozarea cosrespunzătoare a oxitocinei 

plasmatice. 

Ieșind din sfera patologiilor al căror diagnostic intră în categoria F în ICD, este important 

de reținut că simptomatologia psihiatrică apare în variate boli cronice. Asocierea diabetului 

zaharat cu depresia este, după cum am menționat deja în text, una bine-cunoscută. Observația din 

studiul nostru pilot că nivelurile oxitocinei se corelează invers cu glicemia oferă o ipoteză 

etiologică, în afara celei a stresului impotenței funcționale, pentru schimbarile de dispoziție care 

apar în diabetul zaharat de lungă evolutie, cu comorbidităţi vasculare şi neuronale. În acest sens, 

întrebarea rămâne: ar putea fi aceasta unul dintre mecanismele care stau la baza observării  

tulburarilor de comportament şi dispozitie la pacienţii cu diabet zaharat? Investigațiile trebuie 
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continuate în domeniu și, din nou, ridicăm problema utilizării oxitocinei ca marker de diagnostic 

și prognostic. 

În acest moment ne aflăm în mijlocul unei reale revoluții în psihiatrie. Cu boli din 

spectrul de neurodezvoltare crescând în rate alarmante și cu DSM-5 introducând noi entități 

diagnostice prin care includ majoritatea populației poate fi inclusă într-o categorie patologică, 

suntem în plină schimbare de paradigmă. Încotro mergem? Cum se schimbă creierul uman? Vor 

supraviețui circuitele noastre oxitocinergice acestei adaptări epigenetice la hipertehnologizare? 

Este foarte probabil ca aceste întrebări să nu-și găsească răspunsul în următorii ani, însă, pornind 

de la observația că orice perioadă de pleatitudine induce comportamente de izolare socială în 

regnul animal, considerăm extrem de importantă investigarea efectelor oxitocinei și a circuitelor 

oxitocinergice în acest context în vederea unei mai bune înțelegeri a realei epidemii de deficite 

de socializare căreia îi facem față în prezent și a intuirii măcar a unui răspuns la veșnica întrebare 

“și acum, încotro?” 
 


