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I. PARTEA GENERALĂ 

1. Neuroanatomia funcțională a cerebelului și a structurilor 

cerebrale implicate în activitatea motorie 
 

Cerebelul este situat în partea posteroinferioară a cutiei craniene, dorsal de punte și 

bulbul cerebral, de care este separat prin tentoriumul cerebelos, are o formă ovală și o 

greutate de aproximativ 150 de grame la adult, ocupând un volum de aproximativ 10% din 

întregul volum al creierului și conține 69 de miliarde de neuroni. Luând în considerare faptul 

că în cortexul cerebral uman se găsesc aproximativ 16 miliarde de neuroni într-o masă de 

aproximativ 80% din masa totală a creierului, putem să observăm ușor densitatea foarte mare 

de neuroni, acesta conținând cea mai mare parte a neuronilor din întreg sistemul nervos 

central [1]. Deși cerebelul nu este un element necesar pentru inițierea mișcărilor și pentru 

perceperea senzațiilor, are multiple conexiuni cu alte structuri nervoase cu rol motor sau 

non-motor, fiind capabil să influențeze menținerea echilibrului, tonusul muscular, 

coordonarea mișcărilor voluntare, învățarea motorie sau chiar funcții cognitive superioare.  

Aferențele provenind din cortexul cerebral, oliva inferioară, nucleii vestibulari, 

coliculii, formațiunea reticulară, și măduva spinării prin tracturile spino-cerebelare, calea 

cerebro-ponto-cerebeloasă și calea cerebro-olivo-cerebeloasă se termină la nivelul 

cortexului cerebelos ca fibre mușchioase și fibre agățătoare. Fibrele agățătoare furnizează 

informații numai de la oliva inferioară și formează sinapse cu neuronii din nucleii cerebeloși 

profunzi și celulele cerebeloase Purkinje [2]. Fibrele mușchioase, aferente din diferite 

structuri cerebrale și spinale, formează sinapse excitatorii cu neuronii din nucleii cerebeloși 

profunzi și cu celule granulare și celulele „în perie” unipolare ale cortexului cerebelos. Lobul 

flocculo-nodular primește aferențe senzoriale din partea sistemului vestibular implicat în 

procesarea vestibulo-oculară, în timp ce vermisul cerebelos și pars intermedia a emisferelor 

cerebeloase (paravermis) primesc aferențe senzoriale de la nivelul feței și de la nivelul 

sistemelor spinocerebeloase ipsilaterale. Partea laterală a emisferelor cerebeloase procesează 

informațiile din calea cortico-ponto-cerebeloasă  [3]. 

Observația că cerebelul conține majoritatea neuronilor creierului, într-un raport de 3,6 

neuroni cerebeloși la fiecare neuron din cortexul cerebral, a ridicat ideea că funcțiile 

cerebeloase depășesc rolul bine-cunoscut în controlul motor [1]. Din 1986, Leiner a sugerat 

că circuitele cerebeloase pot servi ca un adjuvant rapid de prelucrare a informațiilor din 

cortexul de asociere și pot să contribuie la funcțiile mentale  [4]. 
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Pentru un timp, s-a crezut că cerebelul nu este esențial pentru mișcare și că deficitele 

cerebeloase ar putea fi compensate de alte regiuni ale creierului. Însă, literatura de 

specialitate arată însă contrariul, agenezia cerebeloasă ducând la apariția unor deficite 

motorii severe [5,6]. De asemenea, în mod clasic, cerebelul a fost considerat a fi implicat în 

reglarea fină a mișcărilor. Această viziune clasică s-a bazat pe observația că leziunile 

cerebeloase duc la ataxie, lipsa coordonării mișcării, lipsa controlului mușchilor antagoniști 

în timpul sarcinilor de mișcare rapidă (disdiadocokinezie), tremor de intenție sau 

incapacitatea de a dobândi noi abilități motorii [7]. Desigur, structura anatomică și 

conexiunile cerebelului susțin rolul său de centru semnificativ pentru controlul motor și 

generarea de semnale corective pentru outputul motor [8].  

În viziunea clasică, funcția cerebelului este exclusiv legată de activitatea motorie prin 

influența sa asupra cortexului motor primar, după ce integrează informațiile primite din alte 

zone corticale [9]. Recent, noi cercetări au dus la o schimbare de paradigmă. Acum  devine 

din ce în ce mai clar faptul că eferențele cerebelului ajung la talamus și de acolo în mai multe 

regiuni motorii și non-motorii ale neocortexului [10]. 

Tulburările cerebeloase pot declanșa simptome motorii, cum ar fi dismetria, hipotonia, 

tremorul și disartria. Aceste simptome au fost descrise pentru prima dată de Sir Gordon 

Holmes în 1939 [11]. Anomaliile structurii sau funcției celulei Purkinje afectează precizia 

mișcărilor și generează un sindrom care este în general descris ca ataxie. La șoarecii ataxici 

și la om, anomaliile celulare Purkinje par a fi frecvente, indiferent de tipul de ataxie și par a 

fi prezente înainte de apariția simptomelor [12–14]. La șoarecii cu ataxie, s-a propus faptul 

că depolarizarea necorespunzătoare a celulelor Purkinje este principala modificare care 

cauzează anomalii motorii [15].  

Mai mult, interacțiunile bidirecționale între cerebel și ganglionii bazali sunt esențiale 

pentru funcțiile motorii și cognitive [16]. Prin aceste conexiuni, activitatea anormală poate 

fi propagată dintr-o regiune în alta. Aceste căi contribuie la înțelegerea rolului cerebelului în 

două patologii: distonia și boala Parkinson [16,17]. Activitatea metabolică modificată la 

nivelul cerebelului, asociată cu deteriorarea neuronilor dopaminergici în mezencefal se 

întâlnește într-o altă boală motorie, boala Parkinson. Boala Parkinson este una dintre 

tulburările neurodegenerative majore caracterizate prin bradikinezie, rigiditate și tremor 

[18]. Deteriorarea acestor neuroni din mezencefal are implicații funcționale vaste în 

ganglionii bazali și în altă regiuni cerebrale, în special în cortexul motor și, în ultima vreme, 

în cerebel  [19]. De asemenea, unele anomalii cerebeloase par a juca un rol și în multe 

dizabilități de dezvoltare, cum ar fi autismul, deficitul de atenție, tulburări de hiperactivitate 
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și dislexia progresivă. Disfuncția cerebelului în timpul dezvoltării timpurii poate provoca 

consecințe pe termen lung asupra funcției de mișcare, cogniției și chiar a dezvoltării 

emoționale [20,21].  

Cu toate acestea, chiar dacă relațiile precise dintre diferite zone corticale și 

subcorticale cerebrale cu cerebelul au fost descrise, contribuția cerebelului la prelucrarea 

informațiilor de la aceste structuri este mult mai complexă și necesită mai multe studii pentru 

a fi înțeleasă pe deplin.  

Circuitele cerebro-cerebeloase la creierul de rozător 

 

Anatomia brută a cerebelului rozătoarelor este diferită de cea a oamenilor, cu emisfere 

relativ mai puțin proeminente. Cu toate acestea, conexiunile aferente și eferente majore sunt 

similare la rozătoare și la om, acestea desfășurând-se prin trei pedunculi care sunt foarte 

asemănători cu cei umani. Cu toate acestea, contribuția relativă a căilor aferente și eferente 

diferă între rozătoare și oameni. Citoarhitectonica este, însă, izbitor de similară între specii 

cu un cortex cerebelos împărțit în 3 straturi (strat molecular, strat Purkinje, și strat granular) 

și nuclei cerebeloși distincți situați profund în substanța albă (dentat, globos, fastigial, și 

emboliform). Circuitele intrinseci ale cerebelului sunt, de asemenea, identice între specii, cu 

un aspect foarte caracteristic de fibre agățătoare, fibre mușchioase, fibre paralele, și output 

prin neuronii Purkinje. [14]. In cerebelul uman, lobulii Crus I și Crus II (sau lobulul 

ansiform), care sunt implicați în funcțiile cognitive și vizuomotorii, sunt în mod semnificativ 

măriți în comparație cu alți lobuli anteriori și posteriori, care sunt implicați în principal în 

funcția somato-senzorimotorie. Atunci când se folosesc modele constituite de rozătoare, este 

esențial să se identifice lobulii care sunt omologi pentru Crus I și Crus II umani. Observarea 

structurii lobulare la om, macac, marmoset, șobolan și șoarece a indicat faptul că structurile 

Crus umane I și II sunt omoloage structurii Crus I la rozătoare [22].  

Cortexul motor  

 

Cortexul motor joacă un rol esențial în generarea și controlul mișcării prin proiecțiile 

sale spre sau dinspre restul cortexului, dar și spre alte zone subcorticale cum ar fi striatumul, 

talamusul, și cerebelul via nucleii pontini [23]. Cortexul cerebral conține mai mult de 70% 

din totalitatea neuronilor excitatori [24] și este organizat în 6 straturi (I-VI).  Există astfel un 

set de căi ascendente și descendente care conectează cerebelul la cortexul motor și care 

implică relee talamice și pontine, dar și ganglionii bazali (Figura 1. 6).   
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        Figura 1. 1. Căile ascendente și descendente care leagă cerebelul de cortexul motor. Circuitele 

cerebelo-cortical și bazo-cortical sunt conectate prin două relee talamice principale. Talamusul 

ventro-antero-lateral se proiectează pe cortexul motor și pe striatum, iar centrii centromedian/ 

parafascicular ai talamusului se proiectează pe striatum și, într-o mai mică măsură, pe cortexul motor. 

Cerebelul primește proiecții de la ganglionii bazali (prin nucleul sub-talamic) și de la cortexul motor 

printr-un releu pontin.  

2. Oscilațiile 
 

Activitatea corticală oscilatorie se caracterizează prin frecvența undelor componente 

și prin localizarea acestora. Nu putem asocia o anumită activitate oscilatorie cu o funcție 

cognitivă, la fel cum nu putem asocia o singură funcție cognitivă cu o frecvență. În literatură, 

au fost definite mai multe benzi de frecvențe oscilatorii. În această lucrare, oscilațiile beta 

(13-30 Hz) și oscilațiile gamma (30-100 Hz) sunt cele care apar în timpul sarcinilor motorii. 

Coerența – parametru al conectivității. Importanță și semnificație 

 

Rețelele cerebrale sunt alcătuite din populații de neuroni care funcționează la unison 

pentru a trimite semnale către alte regiuni ale creierului. Există mai multe proprietăți ale 

neuronului care joacă un rol important în generarea oscilațiilor potențiale ale membranei. 

Neuronii comunică cu alți neuroni eliberând unul dintre cele peste 50 de tipuri diferite de 

neurotransmițători (glutamat, GABA, acetilcolină, dopamină, adrenalina, histamina, 

serotonina) din creier, dintre care unii sunt excitatori, iar alții sunt inhibitori. Canalele ionice 

legate de voltaj generează potențiale de acțiune care produc activitate oscilatorie și 

facilitează activitatea sincronă în neuronii vecini. Aceste potențiale de acțiune activează o 
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populație învecinată de neuroni, care, la rândul său, poate afecta alte populații de neuroni la 

distanță ajutând la crearea unei rețele de conectivitate. Coerența într-o rețea este fenomenul 

care apare atunci când aceste populații de neuroni sunt active în același timp sau într-un mod 

legat de timp cu alte populații [25–27]. Astfel, coerența descrie distribuția spectrală a 

sincronizării oscilatorii între semnalele înregistrate simultan și poate reflecta interacțiunile 

sau comunicarea între 2 sau mai multe zone ale creierului sau poate semnifică faptul ca 

diferite zone din creier împărtășesc un organizator (comandă de la un centru superior sau 

inferior) comun [25]. Oscilațiile în descărcarea neuronilor reflectă fluctuațiile activității 

sincrone a unui ansamblu de neuroni, iar prezența oscilațiilor în semnalul înregistrat 

sugerează că activitatea neuronilor din rețea este grupată ciclic. Mai mult, oscilațiile sunt un 

marker temporal al coerenței în rețelele locale. Astfel, „celulele legate împreună se descarcă 

împreună”, sugerând că neuronii dintr-o rețea care codifică o acțiune comună se vor descărca 

în același timp [28,29]. 

Comunicarea dintre două grupuri neuronale poate avea loc și într-un singur sens. 

Oscilațiile grupului care transmite informații pot genera oscilații intrinseci în grupul receptor 

sau, pur și simplu, poate transmite mai departe oscilații către grupul receptor. Acesta este 

cazul, de exemplu, între cortexul motor și măduva spinării [30,31].  Detectarea activării 

sincrone a neuronilor poate fi utilizată pentru a determina buna funcționare sau integritatea 

conectivității funcționale în rețelele creierului uman. Activitatea funcțională sincronă bine 

conectată poate fi măsurată prin electroencefalografie (EEG) sau magnetoencefalografie 

(MEG) și apoi analizată cu mai multe tipuri de algoritmi matematici.                

Coerența este un parametru matematic care poate fi utilizată pentru a determina dacă 

două sau mai  regiuni ale creierului, au o activitate oscilatorie neuronală similară. Recent, 

coerența a fost folosită pentru a evalua modul în care regiunile din creier sunt conectate în 

diferite afecțiuni neurologice. Analiza statistică poate fi apoi efectuată pentru a verifica 

activitatea normală sau anormală a rețelelor neuronale ale unui pacient [25].  

Coerența interemisferică 

 

O caracteristică distinctivă a debutului bolii este asimetria simptomelor motorii, 

disfuncția striată fiind cea mai puternică din emisfera situată contralateral cu partea corpului 

cea mai afectată [32]. Bracha și colab. [33] au demonstrat că, la fel ca șobolanii cu leziune 

unilaterală, pacienții cu hemi-Parkinson prezintă o rotație spontană spre emisfera care 

conține o activitate dopaminergică striatală mai redusă. 
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3. Distonia 
 

 
Distonia este a treia cea mai frecventă tulburare motorie. Se caracterizează prin 

contracții musculare susținute sau intermitente care determină mișcări anormale și / sau 

posturi anormale. Simptomatologia motorie poate fi de tip tonic, dinamic sau permanent. 

Mișcările distonice sunt reprezentate cel mai frecvent de tremorul distonic caracterizat prin 

contracții distonice ritmice [34]. Distonia este adesea inițiată sau agravată de mișcările 

voluntare cu activitate musculară excesivă sau de mișcări repetitive de-a lungul unei 

perioade lungi de timp (cântatul la instrumente muzicale, scrisul de mână). Simptomatologia 

distonică poate varia funcție de momentul zilei, de tipul mișcărilor voluntare efectuate, de 

anumiți factori declanșatori externi, de anumite fenomene compensatorii sau de starea 

psihologică a individului. Mai mult, simptomatologia se poate agrava odată cu progresia. 

Distonia este o tulburare foarte heterogenă clinic și genetic, distoniile clasificându-se 

în două grupuri: distoniile primare și distoniile secundare. Distonia primară include formele 

care nu sunt asociate cu alte semne neurologice sau cu alte patologii evidente [35]. Cu toate 

acestea, o mare parte din pacienții cu distonie primară prezintă adesea și tremor. De 

asemenea, există și anumite sindroame în care predomină distonia, dar aceasta se asociază 

cu alte caracteristici neurologice, cum ar fi miocloniile sau parkinsonismul. Distonia 

secundară se referă la distonia însoțită de leziuni cerebrale. Cele mai frecvente regiuni 

afectate ale creierului sunt ganglionii bazali, talamusul, trunchiul cerebral, cortexul parietal 

și cerebelul [36]. 

Clinic, distonia se descrie prin vârsta de debut a afecțiunii, distribuția pe zone a 

corpului, modelul temporal, coexistența altor tulburări de mișcare sau a altor manifestări 

neurologice [34]. Vârsta de debut poate fi în copilărie (0-12 ani), adolescență (12-20 ani) sau 

la vârsta adultă (precoce, între 21-40 de ani sau tardiv la >40 de ani). Regiuni ale corpului 

afectate de distonie pot fi: regiunea cervicală, laringele, trunchiul, membrele superioare sau 

inferioare. Distribuția corporală poate varia în timp și progresează în zone neafectate la 

debutul bolii. Distonia poate fi izolată sau focală, segmentală (ce afectează 2 sau mai multe 

regiuni învecinate ale corpului, cum ar fi distonia cranio-cervicală, blefarospasmul disfonie 

spasmodică, distonia oromandibulară), multifocală (ce se manifestă în regiuni ale corpului 

aflate la distanță) sau generalizată (afectează trunchiul plus încă alte 2 părți ale corpului). 

Mai mult, distonia se poate manifesta doar pe o jumătate din corp (hemidistonie), caz în care 

se asociază cu anormalități ale ganglionilor bazali contralaterali.  
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Distonia poate fi idiopatică (sporadică sau familială), genetică (autozomal dominantă, 

autozomal recesivă, X-linkată sau cu transmitere mitocondrială), dobândită (în urma unei 

cauze cunoscute, cum ar fi diferite leziuni cerebrale, toxine, tumori cerebrale sau  infecții) 

[37,38]. De notat, deși cauzele genetice ale distoniei în cazul formelor focale adulte sunt în 

mare parte greu de evidențiat, un istoric familial pozitiv a fost raportat la aproximativ 20% 

dintre pacienți [39]. În ultimele trei decenii, un număr mare de gene au fost dovedite a fi 

corelate cu diferite forme de distonie, în special cu cele cu debut în copilărie [40].  

Recent, disfuncția cerebeloasă a fost recunoscută a fi implicată în distonie, chiar în 

ciuda absenței semnelor cardinale (ataxie, dismetrie). Întrucât oscilațiile anormale din 

cortexul motor, precum și învățarea motorie anormală sunt disfuncții recunoscute în distonie, 

a fost emisă ipoteza că eferența cerebeloasă anormală în circuitul cerebelo-talamo-cortical 

poate influența patologic cortexul motor [41,42]. Rezultatele unor studii recente pe animale 

confirmă o astfel de viziune [14,17,43]. Mai mult, anomalii limitate ale cerebelului au fost 

suficiente pentru a provoca distonie sau comportament motor distonic [44–46]. 

Circuitul cerebelo-talamo-cortical și distonia 

 

Inițial, se credea că circuitele cerebro-cerebeloase și cerebro-ganglioni bazali 

interacționează doar la nivelul cortexului prin intermediul unor releelor talamice separate 

[16]. Însă, recent, la șobolan, s-a demonstrat că nucleul lateral profund se proiectează pe 

striatumul dorsolateral prin intermediul nucleului lateral al talamusului la șobolan [47]. 

Nucleul subtalamic trimite o proiecție di-sinaptică cortexului cerebelos prin intermediul 

nucleilor pontini [48]. La maimuțe, s-a demonstrat că există o cale di-sinaptică între 

domeniile motorii și non-motorii ale nucleului dințat și striatum (putamen și nucleul caudat), 

evidențiată printr-o tehnică transneuronală de transport retrograd [49].  

Anomaliile unui sistem pot duce la disfuncții ale celuilalt din cauza conexiunii 

bidirecționale. Ganglionii bazali și eferențele de la cerebel s-au dovedit a interacționa la 

nivelul  talamusului. Astfel, studii anatomice la șobolan au arătat că nucleii cerebeloși 

profunzi proiectează la nivelul nucleilor talamici intralaminari, în special în nucleii 

centrolaterali (CL) și parafasciculari (Pf) care se proiectează apoi la striatumul motor. În 

schimb, la maimuță, nucleul subtalamic, o structură importantă a ganglionilor bazali, s-a 

dovedit a se conecta la cortexul cerebelos printr-un releu în nucleii pontini [16]. La șoarece, 

stimularea nucleilor cerebeloși profunzi poate modula rapid activitatea striatumului motor 

printr-o calea di‐sinaptică cu un releu în nucleii CL/Pf ale talamusului [50]. Khodakhah și 

colab. au arătat că activitatea cerebeloasă aberantă poate provoca distonie prin forțarea 



13 

 

dinamică a disfuncției căii talamo‐striatale  [50]. Anomaliile observate în cerebel au fost, în 

primul rând, considerate a fi compensatorii. Însă, este dificil să se determine care structură 

este parte din cauza sau consecința distoniei. Un model care implică mai multe regiuni din 

creier pare să fie în concordanță cu diferite dovezi observate prin studii de neuropatologie și 

neuroimagistică. Mai mult decât atât, diferite tipuri de distonie au diferite mecanisme 

fiziopatologice [51–53].    

 

Modelul farmacologic de distonie prin microinjecții cerebelare cu acid kainic  

 

Modele farmacologice de distonie au fost dezvoltate, de asemenea, la rozătoarele de 

tip sălbatic. Atât distonia generalizată, cât și cea focală pot fi induse prin manipulări ale 

regiunilor diferite ale creierului, cum ar fi ganglionii bazali, cerebelul și nucleul roșu [54].  

Un model de rozătoare dezvoltat de Pizoli și colaboratorii în 2002, prin microinjectii 

de acid kainic, un agonist al receptorilor glutamatergici AMPA, în vermisul cerebelos. 

Mișcările distonice au pornit de la membrele posterioare și s-au răspândit în trunchi și în 

membrele anterioare în aproximativ 10-20 min după injectarea medicamentului. Efectele 

distonice par legate cauzal de o disfuncție cerebeloasă, deoarece microinjecția cu acid kainic 

în ganglionii bazali nu a dus la nicio disfuncție motorie aparentă. Acest model a fost utilizat 

și pentru inducerea distoniei focale [54,55]. 

 Modelul genetic heterozigot Gnal +/- de studiu al distoniei 

 

Identificarea mutațiilor genetice care produc distonie la om a stimulat dezvoltarea a 

numeroase modele de șoarece care manifestă aceleași modificări genetice. Cu toate acestea, 

genele studiate până în prezent exercită funcții în mare măsură necunoscute în populațiile 

neuronale largi, ceea ce face dificilă identificarea proceselor patofiziologice specifice. 

Recent, mai multe mutații autozomale dominante ale genei Gnal s-au dovedit a provoca 

distonie primară [56]. Funcția genei Gnal este bine cunoscută, deoarece codifică Gαolf,  

subunitatea α a proteinei G capabile să activeze producerea de AMPc. Mutațiile patologice 

creează proteine trunchiate sau cu mutații punctiforme care rezultă în activitate scăzută sau 

absentă [57,58]. Aceste date indică faptul că șoarecii care poartă o mutație  heterozigotă a 

Gnal (Gnal+/-) reprezintă un model excelent pentru studierea fiziopatologiei pacienților cu 

distonie Gnal [59]. Gαolf din creier se  exprimă atât la nivelul dMSN, cât și în iMSN-uri în 

care Gαolf exercită funcții importante. Este foarte probabil ca acești neuroni să exprime 

mutațiile Gαolf într-o măsură mai mare la acest nivel, chiar dacă este prezent la niveluri 
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scăzute și în alte tipuri celulare, inclusiv la nivelul neuronilor cerebeloși Purkinje și 

interneuronilor colinergici striatali [60,61].  

În condiții normale, șoarecii Gnal +/- nu manifestă mișcări anormale. Apariția de 

posturi și mișcări distonice are loc atunci când șoarecilor Gnal +/- li se administrează 

agonistul colinergic muscarinic, oxotremorina M. Aceste tulburări motorii au dispărut atunci 

când animalele au fost pretratate cu antagonistul muscarinic M1, trihexyphenidyl, utilizat 

pentru a reduce simptomatologia distonică la pacienți [59]. Aceste rezultate au arătat că 

adevăratele simptome distonice ar putea fi declanșate la șoarecii Gnal +/- prin dezechilibre  

suplimentare, cum ar fi o creștere a tonusului colinergic. Acest studiu preliminar a indicat 

faptul că șoarecii Gnal +/- tratați cu oxotremorină reprezintă un model ideal și puternic 

pentru studierea mecanismelor fiziopatologice ale distoniei la animale. În stare bazală, 

șoarecii Gnal +/- pot fi considerați un model pre-simptomatic de distonie. 

II. PARTEA SPECIALĂ 

4. Ipoteza de lucru și obiectivele generale 
 

 

Scopul major al acestei lucrări este de a investiga influența cerebelului asupra 

activității cortexului cerebral, prin evaluarea stării funcționale și a rolului cerebelului în 

circuitul cerebelo-cortical în modele animale de distonie.  

În timp ce ample dovezi pe modele animale indică faptul că disfuncția cerebeloasă 

poate provoca distonie, nu este însă clar care sunt modificările din circuitul cerebelo-cortical 

care stau la baza anomaliilor cortexului senzori-motor. Studiile anatomice în modele genetic 

de distonie  au arătat un circuit cerebelo-cortical perturbat [62], dar consecințele funcționale 

ale acestui circuit sunt necunoscute. Experimentele de stimulare magnetică transcraniană la 

pacienți sugerează o conexiune insuficientă între cerebel și cortex [9], dar acest efect nu este 

bine înțeles.   

Prin realizarea a patru studii electrofiziologice complementare, lucrarea își propune să 

răspundă următoarelor întrebări: 

1. Ce schimbări apar în conectivitatea funcțională în circuitul cerebelo-cortical în 

distonie?  

2. Poate manipularea activității eferențelor cerebelului, realizată cu ajutorul stimulărilor 

optogenetice la nivelul cerebelului, să amelioreze simptomele motorii și/sau să 
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restabilească oscilațiile normale și conectivitatea normală în modele animale de 

distonie? 

3. Care este influența cerebelului asupra comunicării interemisferice în distonia focală 

sau în distonia generalizată? 

În mod specific, vom: 

1. Evalua contribuția cerebelului la activitățile oscilatorii motorii, somatosenzoriale și 

parietale prin calcularea coerențelor motor-somatosenzorial, motor-parietal, de-a 

lungul a 5 zile de administrare de acid kainic pe vermisul cerebelos. 

2. Evalua influența cerebelului asupra comunicării interemisferice de-a lungul a 5 zile 

de administrare de acid kainic pe vermisul cerebelos, atât în distonia generalizată, cât 

și în distonia focală. 

3. Căuta posibile corelații între comportamentul distonic și benzile de frecvență, după 

calcularea densității spectrale de putere, de-a lungul zilelor de experiment.  

4. Evalua și cuantifica comportamentul motor anormal (distonic) pentru ambele modele 

de distonie utilizate. 

5. Măsura impactul stimulărilor cerebelului în distonie asupra comportamentului motor 

și asupra activității corticale, în funcție de stare pre- sau simptomatică, în modelul 

Gnal+/-. Testarea impactului creșterii activității vor permite distingerea între o 

pierdere de conectivitate funcțională (pentru care nici excitația nici inhibiția nu va 

avea un efect) și o saturație (pentru care modularea activații va induce un efect într-

un sens, dar nu în celălalt). 

6. Testa impactul stimulărilor repetate (protocol theta-burst) ale nucleilor cerebeloși 

profunzi asupra comportamentului motor și asupra parametrilor electrofiziologici. 

5. Metodologia generală a cercetării 
 

Am folosit două modele animale de distonie: un model farmacologic constituit din 

aplicarea de acid kainic pe suprafața vermisului sau a emisferei cerebeloase la șoareci de tip 

sălbatic („wild-type”)  și un model bazat pe șoareci mutanți de tip heterozigot pentru gena 

Gnal (DYT25).  

Gradul de distonie a fost evaluat direct de către cercetător în timpul experimentelor, 

dar și cu ajutorul înregistrărilor video. Un parametru de evaluare a comportamentul motor al 

animalelor într-o arena de înregistrare a fost reprezentat de procentajului total de activitate 

locomotorie generală în interiorul arenei de înregistrare. Rata procentuală a 
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comportamentului activ locomotor (timpul în care șoarecele se deplasează în interiorul 

arenei) din timpul total al unei înregistrări (starea de veghe activă, VA%) a fost calculată 

pentru ambele stări, pre și post-distonie, precum și pentru ziua control (folosită ca referință).  

Activitatea de explorare în timpul căreia șoarecele se deplasează (pășește) în orice direcție 

în arena de înregistrare a fost considerată comportament activ locomotor. 

În plus, pentru identificarea și evaluarea severității atacurilor distonice, am folosit 

înregistrări electromiografice (EMG) cu electrozi introduși chirurgical în mușchii din 

regiunea nucală (un electrod plasat median sau 2 electrozi plasați în stânga și dreapta). 

Analiza electromiografică a constat în calcularea densității spectrale de putere a fiecărei 

înregistrări EMG pentru întreaga gamă de frecvențe de la 1 la 100 Hz. Pentru compararea 

cantitativă a spectrelor EMG pentru cele două stări funcționale, pre și post-distonie, s-a 

calculat frecvența medie (FM) și frecvența mediană a puterii (FMD). Frecvența medie este 

calculată ca suma produsului spectrului de putere EMG și frecvența împărțită la suma totală 

a spectrului de putere  [63,64]. A fost calculată după formula: 

𝐹𝑀 =  
∑ 𝑓𝑗𝑃𝑗

𝑀
𝑗=1

∑ 𝑃𝑗
𝑀
𝑗=1

 

Frecvența mediană a fost calculată ca frecvența la care spectrul de putere EMG este 

împărțit în două regiuni cu arie egală după formula:  

∑ 𝑃𝑗

𝐹𝑀𝐷

𝑗=1

= ∑ 𝑃𝑗

𝑀

𝑗=𝐹𝑀𝐷

=
1

2
∑ 𝑃𝑗

𝑀

𝑗=1

 

Întrucât în cazul nostru, frecvențele pentru care am calculat puterea sunt la 0,5 unități 

una de alta, am împărțit rezultatul FMD la 2. În formulele anterioare, fj este valoarea 

frecvenței spectrului de putere EMG la frecvența j, Pj este spectrul de putere EMG la 

frecvența j, iar M este lungimea benzii de frecvență. Acești doi parametri, FM și FMD 

furnizează informații despre modul în care se schimbă spectrul de putere în timp. 

 De asemenea, au fost analizați 2 parametri frecvent utilizați în electromiografie, 

estimatori ai amplitudinii EMG: rădăcina medie pătratică (RMP; μV) și valoarea medie 

rectificată (VMR; μV) cu ajutorul funcțiilor MATLAB rms și abs. 

„Optogenetica este combinația de metode genetice și optice ce duce la declanșarea sau 

pierderea funcției unor celulele specifice aparținând unor țesuturi vii” [65]. Astfel, spre 

deosebire de stimularea magnetică sau electrică care au o rază de acțiune imprecisă, și de 

farmacologie care acționează lent, optogenetica este o combinație de instrumente care 

permite controlul direcționat, rapid și tranzitoriu al unui tip de celulă din creier, neafectând 
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celule din jur. Metoda se bazează pe proprietatea unor microorganisme de a produce proteine 

activate de lumina vizibilă. Aceste proteine sunt capabile să regleze direct fluxul de ioni prin 

membrana plasmatică. Bacteriorhodopsina a fost descoperită în 1971 și funcționează ca o 

pompă ionică care poate fi activată rapid de lumina vizibilă [66]. Ulterior, au fost descoperite 

halorhodopsina și channelrhodopsina în 1977 [67] și, respectiv, în 2002 [68]. Mai târziu, 

echipa lui Karl Deisseroth a demonstrat în 2005 că introducerea unei opsine într-un neuron 

a făcut-o sensibilă la lumină [69]. Astfel, este posibil să activăm sau să inhibăm în mod 

specific un anumit neuron, rapid și temporar pe durata stimulării cu lumină de o  anumită 

lungime de undă.  

6. Studiul I. Activitatea corticală oscilatorie într-un model animal de 

distonie cauzat de disfuncția cerebeloasă indusă farmacologic 
 

În acest studiu, examinăm contribuția cerebelului la activitățile oscilatorii motorii, 

somatosenzoriale și parietale prin utilizarea unui model animal de distonie obținut prin 

administrarea de acid kainic în mod repetat pe suprafața vermisului cerebelos, folosind 

modelul descris de Pizoli în 2002 [55]. Studiul este organizat în jurul următoarei întrebări: 

„Care sunt schimbările în conectivitatea funcțională în circuitul cerebelo-cortical în 

distonie?”. Pentru a răspunde la această întrebare, am combinat înregistrări in vivo ale 

comportamentului motor, electrocorticogramei și electromiogramei. Cu ajutorul acestor 

tehnici, ne propunem să caracterizăm activitatea oscilatorie a zonelor corticale  

somatosenzoriale, motorii și parietale în timpul a cinci zile consecutive de comportament 

motor distonic. Mai mult, metoda de înregistrare aleasă ne permite să calculăm coerența 

dintre cortexul motor și cortexul somatosenzorial, precum și coerența dintre cortexul motor 

și parietal, înainte și în timpul crizelor distonice.  

Materiale și metode 

 

Experimentele au fost efectuate pe șoareci albinoși de 3 luni (n = 20), cu o greutate 

cuprinsă între 45 și 52 g, împărțiți în 2 grupuri, grupul motor-somatosenzorial (n = 10) și 

grupul motor-parietal (n = 10). Șoarecii au primit acces la apă și alimente ad libitum și au 

fost expuși unui ciclu lumină/întuneric de 12 ore. 

Crizele de distonie au fost induse prin administrarea de acid kainic 0,75 ± 0,1 µl (100 

μg / ml) (Sigma)  direct pe suprafața vermisului cerebelos conform modelului farmacologic 

al lui Pizoli [55].  Prima zi de înregistrări (ziua control), în care nu a fost administrat acid 
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kainic, a fost considerată drept ziua de referință a fiecărui șoarece, fiecare șoarece fiind 

propriul său control. În ziua control, înregistrarea a durat 150 de minute. În următoarele 5 

zile consecutive, s-a administrat acid kainic 1 dată pe zi, în aproximativ aceeași perioadă a 

zilei pentru un anumit animal. Perioadele de criză distonică  au fost identificate pe baza 

înregistrărilor EMG ale regiunii nucale, precum și a înregistrărilor video. Înregistrările au 

fost efectuate înainte (10 min) și după (150 min) administrarea de acid kainic. 

 

Figura 6. 1. Reprezentarea schematică a condițiilor de înregistrare: exemplu de poziție 

a electrozilor ECoG pentru grupul motor (M1), somatosenzorial (S1) și parietal (P) și 

electrod EMG. Adaptare după [71].  

Înregistrările ECoG și EMG au fost efectuate la animalele în stare de veghe, în timp 

ce se acestea se deplasează liber în arena de înregistrare. Achiziția semnalelor s-a realizat 

folosind o placă de interfață Multi Channel Systems W2100, fără fir, cu o frecvență de 

achiziție de 1 KHz și un dispozitiv „Headstage” cu 4 canale „W2100-HS4-opto” (greutate 

de 1,9g + 3,8g pentru baterie) ce se conectează la implantul fixat anterior pe craniul 

animalului.  

 

Figura 6. 2. Sistemului de înregistrare de biosemnale Multi Channel Systems W2100.  

Montajul componentelor sistemului de înregistrare: Headstage, Receptor, Placă de interfață, 

calculator cu software Multi channel Experimenter, Multichannel Analyser.  
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În același timp, a fost efectuată urmărirea video a comportamentului  animalelor în 

timpul tuturor experimentelor. ECoG-urile au demonstrat absența convulsiilor epileptice 

după injecție. Au fost incluse în analiză doar datele obținute de la nivelul regiunilor de 

înregistrare confirmate histologic. Pentru a vizualiza zonele cu artefacte din înregistrări, s-a 

generat spectograma folosind funcția spectrogram în programul MATLAB.  

Estimările de densitate spectrală de putere au fost obținute cu metoda Welch cu ferestre 

de 2 s care se suprapun câte 1 s, pornind de la semnalul brut de 1 KHz (funcția MATLAB 

pwelch). Modificările benzilor de densitate spectrală a puterii ECoG (Delta: 0,5 - 3,5 Hz, 

Theta: 4 - 12 Hz; Beta: 13 - 30 Hz; Gamma joasă: 30,5 - 48 Hz; Gamma înaltă: 52 - 100 Hz) 

au fost analizate pentru ziua de control, precum și în toate zilele de administrare a acidului 

kainic pentru toate zonele examinate: cortex motor, somatosenzorial și parietal. Mai mult, 

au fost calculate coerențele reale și imaginare per bandă de frecvență, precum și evoluția 

acestora în timp de-a lungul celor 5 zile de aplicare repetată a acidului kainic pentru toate 

regiunile cerebrale investigate. Estimările de coerență au fost obținute folosind funcția 

MATLAB mscohere, din estimările densității spectrale de putere a perechilor de înregistrări 

ECoG, utilizând aceiași parametri. Partea imaginară a coerenței a fost, de asemenea, 

calculată pentru a estima coerența evitând contaminarea prin conducție de volum [72]. Am 

evaluat legătura dintre comportament, distonie și activitatea neuronală, calculând corelațiile 

dintre comportamentul distonic (scorul distoniei și procentul de veghe activă) și coerența 

ECoG, atât pentru cuplul cortex motor-cortex somatosenzorial, cât și pentru cuplul cortex 

motor-cortex parietal. Rezultatele au fost exprimate sub formă de regresii liniare cu indicarea 

valorilor coeficienților de corelație Pearson (r) și a semnificației (p). 

Rezultate 

 

Șoarecii albinoși au afișat un comportament distonic reproductibil după aplicarea 

acidului kainic la nivelul lobulului 6  al vermisului cerebelos. Fenotipul produs a fost similar 

cu cel descris anterior în modele animale de distonie similare [55,71,73]. Înregistrările ECoG 

(la nivelul cortex-urilor motor, somatosenzorial și parietal) înregistrate în timpul crizelor 

distonice nu au indicat nicio activitate epileptiformă.  

Atunci când s-a comparat activitatea exploratorie a animalelor din ziua control (ziua 

de referință) cu datele comportamentele pre-acid kainic și post-acid kainic ale acelorași 

șoareci din următoarele zile de înregistrare, am constatat că șoarecii erau mai puțin activi în 

stările post-acid kainic (Figura 6. 7 A). 
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Figura 6. 3.  (A) Exemplu de postură normală a unui șoarece înainte de administrarea 

de acid kainic; (B) Exemplu de criză distonică după administrarea de acid kainic.  

 

Figura 6. 3. (A) Media procentelor de stare de veghe activă (VA%) ± SEM din evoluția zilei 

control până la ziua a 5-a. (B) Scorul mediu de distonie în timpul sesiunilor de înregistrare ± SEM. 

(C) Media scorului distoniei în ziua 1, ziua 3, ziua 5 per perioadă de 10 min. (D) Evoluția scorului 

mediu de distonie totală ± SEM din ziua 1 până în ziua 5 de distonie. Rezultatele sunt exprimate ca 

medie ± eroarea standard a mediei (* p <0,05, ** p <0,01, *** p <0,001). 

Acest lucru reiese din diferențele dintre procentele de stare de veghe activă (VA%) în 

timpul perioadelor pre-administrare de acid kainic,  în toate cele cinci zile de distonie. Aceste 

rezultate au arătat o scădere susținută a timpului petrecut în activitatea exploratorie după 

injecțiile kainice. Am găsit, de asemenea,  o creștere a VA% pentru înregistrările din 

perioada pre-acid kainic (înainte de aplicare) de-a lungul zilelor de experiment (Figura 6. 7 
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A), sugerând posibile modificări plastice de lungă durată în sistemul motor în urma 

administrării de acid kainic în mod recurent. 

Am examinat apoi scorul mediu de distonie pentru fiecare înregistrare, per epocă de 

10 minute,  (Figura 6. 7 B-D). Scorul de distonie a fost crescut pe toată durata înregistrării 

post-acid kainic, cu un vârf în intervalul 40-50 de minute de la  începutul înregistrării. Acest 

progres a fost urmat de scoruri descrescătoare, în mod constant până la sfârșitul înregistrării 

(150 min). Figura 6. 7  C reprezintă evoluția scorului mediu de distonie de la începutul până 

la sfârșitul înregistrării în zilele 1, 3 și 5 de administrare a acidului kainic.  Un scor de 

distonie maxim a fost înregistrat în ziua 3 și un scor minim în ziua 5. Mai mult decât atât, 

am analizat variația în timp a scorului mediu de distonie pentru cele cinci zile consecutive 

de experiment. Comparând prima zi  de distonie cu următoarele 4 zile, s-a constatat o scădere 

semnificativă statistic a scorurilor medii totale în ziua 4 și ziua 5 de administrare a acidului 

kainic  (Figura 6. 7 D). 

Constatările au sugerat, de asemenea, că severitatea distoniei a crescut până în ziua 3 

și, după aceea, a început să scadă semnificativ la un nivel minim în ultima zi a 

experimentului, ziua 5, demonstrând că susceptibilitatea la acid kainic a fost, în cele din 

urmă, redusă, sugerând un posibil  mecanism de compensare  sau  desensibilizare a 

receptorilor kainici. 

În timpul crizelor distonice, șoarecii au prezentat un tipar predominant tonic de 

activitate musculară (Figura 6. 8 A).  După examinarea înregistrărilor electromiografice,  am 

constatat că frecvența medie a avut o creștere continuă  din  ziua 1 până în ziua 4 a 

înregistrărilor, iar apoi a început să scadă în ziua 5  (Figura 6. 8 C). Frecvența mediană a 

densității spectrale a puterii musculare a fost crescută în ziua 1, ziua 4 și ziua 5 de distonie 

și a scăzut în ziua 3  (Figura 6. 8 D). Valorile au înregistrat un maxim în ziua 4 și, în ziua 5 

au scăzut din nou sub cele din ziua precedentă. Totuși, valorile au fost mai mari decât în 

înregistrarea de control. Amplitudinea vârfului densității spectrale de putere a crescut treptat 

de la ziua de referință până în ziua 5, după aplicarea acidului kainic.  
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Figura 6. 4.  (A) Înregistrări brute EMG. Exemple de înregistrări brute EMG în timpul 

atacului distonic. (B) Evoluția densității medii a spectrului de putere EMG de la ziua control 

la ziua 5. (C) Frecvența medie a spectrelor de putere EMG ± SEM. (D) Frecvența mediană 

a spectrelor de putere EMG ± SEM. (E) Rădăcina medie pătratică  (RMP) în fiecare zi de 

experiment (μV). (F) Valoarea medie rectificată (VMR) în toate zilele de experiment (μV).  

ANOVA + testul de comparație multiplă al lui Dunnett, fiecare zi de distonie comparată cu 

ziua control, * p <0,05, ** p <0,01 și  *** p <0,001.  

În continuare, am analizat estimatoarele amplitudinii EMG. Rădăcina medie pătratică 

(RMP) a relevat amplitudini mari în prima și ultima zi de  administrare acid kainice și cele 
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minime în ziua 3 (Figura 6. 8 E). Valoarea medie rectificată (VMR) a arătat modificări 

minime în primele 3 zile, apoi a înregistrat un maxim în ziua 4 și a scăzut în ziua 5 de 

experiment. Valorile înregistrate în ziua 5 au fost mai mari decât cele înregistrate în primele 

3 zile, însă diferențele nu au fost semnificative statistic (Figura 6. 8 F). Aceste date sugerează 

că acidul kainic are un efect muscular remanent în ultimele zile de înregistrare, chiar dacă 

scorul de distonie scade și efectul este mai puțin intens fenotipic.  

Modificări electrocorticografice produse de disfuncția cerebeloasă  

 

Pentru cortexul motor, au fost observate creșteri semnificative ale densității spectrale 

de putere în benzile de înaltă frecvență, în special în benzile gamma joasă și înaltă, atât 

pentru înregistrările pre- cât și pentru cele post-acid kainic. Modificările au fost vizibile încă 

din prima zi de administrare a acidului kainic. Modificări semnificative au fost găsite, de 

asemenea, în benzile de joasă frecvență. În general, cu excepția benzii delta, toate benzile de 

densități spectrale ale cortexului motor ECoG au arătat o creștere treptată care a atins 

maximul în a cincea zi de examinare pentru ambele condiții. În plus, datele pre-acid kainic 

au demonstrat o creștere semnificativă a benzilor de înaltă frecvență în ziua 5 a examinării, 

în comparație cu ziua 4. În cazul benzilor de înaltă frecvență, în înregistrările post-acid 

kainic, s-a înregistrat, de asemenea, o creștere semnificativă între ziua 3 și ziua 4 de 

administrare a acidului kainic. Acest lucru ar putea sugera o redistribuire plastică a activității 

cortexului motor după aplicații repetate cu acid kainic pe suprafața vermisului cerebelos de-

a lungul zilelor de experiment. Creșterea benzii gamma în starea de pre-acid kainic 

concomitent cu creșterea comportamentului de veghe activă și cu scăderea scorului mediu 

de distonie în ziua 4 și 5, în ciuda activării EMG crescute, sugerează un posibil proces 

adaptiv pentru a corecta comportamentul distonic.  

Am investigat apoi densitatea spectrală a puterii ECoG pentru cortexul 

somatosenzorial și am găsit creșteri progresive importante ale benzilor de înaltă frecvență, 

atingând maximul în ultima zi de experiment.  Aceste rezultate au fost observate încă din 

prima zi de înregistrări, atât pentru perioadele pre-administrare, cât și pentru perioadele post-

administrare de acid kainic. Cu toate acestea, s-au constatat puține modificări semnificative 

în benzile de frecvență joasă. În plus, pentru înregistrările post-acid kainic, am observat o 

creștere semnificativă a densității spectrale de putere a ECoG somatosenzorial pentru toate 

benzile de frecvență înaltă în ziua 4 de distonie, în comparație cu ziua 3. De asemenea, datele 

pre-acid kainic au relevat o creștere importantă a benzii gamma în ziua 4 și ziua 5, atunci 
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când se compară cu ziua anterioară. Creșterile apar mai ales în ultimele două zile de 

examinare atât pentru înregistrările pre-acid kainic, cât și pentru cele post-acid kainic. 

În plus, am investigat modificările ECoG în cortexul parietal și am constatat o creștere 

importantă a densității spectrale de putere înainte și după administrarea acidului kainic în 

benzile de înaltă frecvență. În banda gamma, această creștere s-a manifestat în toate zilele 

experimentului. Densitățile spectrale de putere ale cortexului parietal au fost mai mari pentru 

înregistrările pre-acid kainic în bandă gamma înaltă decât pentru cele post-acid kainic. 

Pentru benzile de joasă frecvență, numai banda theta a arătat o scădere semnificativă în ziua 

5 a înregistrărilor post-acid kainice. Atunci când se compară cu ziua precedentă, densitatea 

spectrală a puterii cortexului parietal a crescut, de asemenea, semnificativ în ultimele două 

zile de examinare în benzile de înaltă frecvență, atât pentru înregistrările pre, cât și pentru 

cele post-acid kainic.  

Coerența corticală motor-somatosenzorială și motor-parietală ipsilaterală 

 

Am evaluat coerența dintre cortexul motor și cortexul somatosenzorial ipsilateral. În 

special, atunci când s-a comparat cu ziua de referință (ziua control), coerența corticală motor-

somatosenzorială a înregistrărilor post-acid kainic a fost redusă semnificativ în benzile theta 

și beta. În schimb, banda gamma înaltă a arătat o coerență crescută încă din prima zi de 

administrare a acid kainic, cu un maxim înregistrat în ziua 5. Înregistrările din perioadele  

pre-acid kainic au evidențiat o coerență motor-somatosenzorială semnificativ mai mică în 

benzile de joasă frecvență. În benzile de înaltă frecvență, cu excepția zilei 5, în banda gamma 

înaltă, coerența pre-acid kainic a fost, de asemenea, scăzută. 

În continuare, am investigat schimbările care au avut loc în ultimele două zile de 

experiment. Pentru înregistrările pre-acid kainic, coerența a scăzut în ziua 4 (atunci când se 

compară cu ziua 3) în toate benzile de frecvență, cu excepția benzii gamma înaltă. Începând 

cu ziua 4, s-a observat o tendință de creștere pentru toate benzile de frecvență. Ziua 5 a 

evidențiat coerențe semnificativ mai mari în benzile theta și de înaltă frecvență. În concluzie, 

coerența motor-somatosenzorială a scăzut în toate benzile de frecvență atât pentru perioadele 

pre-, cât și după acid kainic, dar, din ziua a 4-a, a început să crească. 

Coerența cortexului motor-parietal a fost redusă semnificativ față de ziua de referință 

în toate zilele de distonie și pentru toate benzile de frecvență testate.  Pentru înregistrările 

post-acid kainic, coerența a fost crescută în banda gamma înaltă în ziua 5 de distonie, în 

benzile de înaltă frecvență. În ultimele două zile de înregistrări am constatat că, între ziua 4 

și ziua 5, coerența motor-parietală crește semnificativ în benzile de frecvență înaltă pentru 
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perioadele de pre și post-administrare. Cu toate acestea, între ziua 3 și ziua 4, s-a observat o 

scădere semnificativă pentru toate datele pre-acid kainic și, de asemenea, pentru 

înregistrările post-acid kainic.  

De asemenea, am calculat partea imaginară a coerenței [72,74] pentru a estima 

coerența evitând contaminarea prin conducție de volum. Coerența imaginară a fost cuplată 

în frecvențele joase și în banda gamma, excluzându-se contaminarea prin conducție de 

volum. De asemenea, am obținut rezultate consistente ale valorilor coerențelor în stările pre 

și post-acid kainic cu partea reală a coerenței, coerența fiind crescută după administrarea de 

acid kainic. 

Am găsit corelații în special în prima zi de distonie. În zilele următoare a existat o 

corelație slabă sau absentă între scorurile de distonie și activitatea cortex-urilor motor, 

somatosenzorial sau parietal. O posibilă explicație ar putea fi  lipsa variabilității pentru 

scorurile de distonie. Într-adevăr, am obținut un fenotip foarte intens de distonie după 

injecțiile cu acid kainic la toate animalele (Figura 6. 6, Figura 6. 7), precum și o reorganizare 

a activității neuronale corticale în întreaga  rețea motorie, somatosenzorială și  parietală.  

Discuții 

 

Am găsit o reducere a coerențelor corticale motor-somatosenzorială și motor-parietală 

în intervalele de frecvență joasă și înaltă,  după injecții cerebeloase cu acid kainic. Aceste 

date sunt în concordanță cu alte dovezi recente  [75]. Mantel și colab. au arătat că pacienții 

cu crampa scriitorului au conectivitatea funcțională redusă pentru cortexul motor drept, S1, 

girusul supramarginal și, de asemenea pentru cortexul parietal posterior. De asemenea, 

începând cu ziua 4 de administrare cerebeloasă a acidului kainic, coerența intracorticală a 

început să revină la valorile normale. Acest fenomen ar putea fi explicat printr-un mecanism 

compensatoriu sau printr-o reducere a sensibilității receptorilor de acid kainic după 

administrări multiple. Acidul kainic ar putea avea un efect muscular remanent, așa cum este 

indicat de creșterea frecvenței medii a EMG și a frecvenței mediane a EMG, în concordanță 

cu o prelungire a activării musculare. Acest fenomen reflectă modelul EMG de mișcare în 

distonie, caracterizat prin activarea motorie excesivă, care poate fi cauzată de activarea 

excesivă a mușchilor antagoniști, activarea redundantă a musculaturii, menținerea activării 

musculare anormale, precum și lipsa de coordonare [76]. În timp ce anatomia grosieră și 

conectivitatea căii cerebelo-talamo-corticale au fost documentate [77], contribuția 

cerebeloasă la funcția motorie rămâne neclară [78]. Totuși, această cale este locul 

reorganizărilor funcționale în cursul bolilor motorii  [79,80]; anomaliile din calea cerebelo-
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corticală variază în funcție de severitatea simptomelor, dar natura contribuției lor la patologie 

rămâne neclară. Am arătat în acest studiu că anomaliile locale din cerebel ar putea induce 

distonie susținută, împreună cu modificări intra-corticale ale activităților oscilatorii care 

sugerează că cerebelul este o poartă pentru schimbarea circuitelor motorii. 

 

7. Studiul II. Coerența inter-emisferică într-un model animal de 

distonie cauzat de disfuncția vermisului cerebelos indusă farmacologic 

 

Comunicarea interemisferică în creier este fundamentală pentru generarea de activități 

neuronale sincronizate, care favorizează performanța ridicată legată de abilități cognitive și 

emoționale, precum și de îndeplinirea unor sarcini motorii. Întreaga activitate a creierului 

este un sistem organizat de ritmuri responsabile pentru diferite funcții fiziologice [28]. Studii 

pe subiecți umani au arătat existența asimetriei emisferice în controlul mișcărilor la nivelul 

cortexul motor primar și al ariei motorii suplimentare. În aceste studii, mișcările încheieturii 

mâinii au generat niveluri mai scăzute de coerență între cele două structuri corticale 

cerebrale, sugerând o lipsă de simetrie în cuplarea lor. Acest fenomen a fost, de asemenea, 

găsit în alte boli motorii și psihiatrice, cum ar fi boala Parkinson sau deficitul de atenție și 

hiperactivitate (ADHD) [80–83].  

În acest studiu, am evaluat implicarea cerebelului în comunicarea interemisferică a 

cortexului motor în cazul distoniei induse la șoareci prin activarea repetată a suprafeței 

vermisului cu acid kainic timp de 5 zile consecutiv. Mai mult decât atât, am căutat 

posibile corelații între comportamentul distonic și coerența interemisferică.  

Materiale și metode 

 

Acest studiu utilizează același lot de animale ca și studiul I. Pașii peri-chirurgicali și 

metoda de înregistrare au fost descrise în Capitolul 6. Electrozii electrocorticogramelor 

(ECoG) au fost introduși la nivelul cortex-urilor motor primar stâng și drept (2,2 mm anterior 

cu 2,2 mm lateral la stânga și la dreapta la bregma). Electrodul pentru electromiogramă 

(EMG) confecționat din același fir a fost introdus în mușchii regiunii nucale. Electrodul 

pentru împământare a fost plasat la 2 mm posterior și la 2 mm la dreapta lambda ca referință. 
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Rezultate 

 

Coerența interemisferică dintre cortex-urile motorii primare  

La compararea valorilor din ziua control cu valorile din zilele de aplicare de acid kainic 

pe vermisul cerebelos, coerența interemisferică între cortex-urile motorii stânga-dreapta a 

fost redusă în benzi de joasă frecvență. 

 Diferențele au fost semnificative în benzile delta și theta în zilele 4 și, respectiv, 3. În 

banda gamma înaltă, coerența a scăzut ușor în prima zi de aplicare a acidului kainic și apoi 

a crescut treptat până în ziua 5, când modificarea a fost semnificativă.  

Am observat, de asemenea, că, după ziua 3, a existat o tendință de creștere în theta, 

beta, și banda gamma joasă și înaltă în zilele 4 și 5, cu o semnificație statistică numai pentru 

banda gamma înaltă. Înregistrările în starea de pre-acid kainic au avut o tendință similară, 

cu o scădere a benzii delta, theta și beta, și o creștere a benzii gamma înaltă, sugerând un 

posibil mecanism compensatoriu. Partea imaginară a coerenței nu a arătat conducție  de 

volum. 

Discuții 

 

În acest studiu, am examinat influența activării vermisului cerebelos prin aplicarea 

acidului kainic pe dura mater asupra comunicării interemisferice dintre cortex-urile motorii 

primare, evaluată prin coerența ECoG-urilor. Am constatat că acidul kainic declanșează 

simptome comportamentale și motorii caracteristice distoniei cuantificabile prin scorul de 

distonie,  procentul de veghe activă și parametrii EMG [71]. O scădere a coerenței cortexului 

motor stânga-dreapta a fost găsită în toate benzile spectrului de frecvență, dar modificări 

semnificative au fost găsite numai pentru benzile delta, theta. Aceste modificări  sugerează 

că cerebelul are o influență puternică asupra acestor zone ale creierului, dezvăluind o 

capacitate de a modula activitatea oscilatorie a cortexului motor. Nu s-au găsit corelații 

semnificative între comportament și coerența interemisferică (între cortex-ul motor primar 

stâng și drept) per bandă de frecvență. În plus, după declanșarea repetată a crizelor distonice, 

am găsit o adaptare funcțională a coerenței interemisferice pe parcursul zilelor de aplicare 

de acid kainic. De asemenea, procesele de compensare au loc și pentru coerențele motor-

parietale și motor-senzoriale după aplicarea repetată a vermis acid kainic la nivel cerebelos, 

așa cum am arătat în studiul I, Capitolul 6  [71]. Astfel, activitatea compensatorie și 

plasticitatea circuitului motor apar atunci când activitatea cerebelului este afectată.   
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8. Studiul III. Coerența inter-emisferică într-un model animal de 

distonie focală produsă prin disfuncție emisferică cerebeloasă 
 

Cortex-ul motor primar joacă cel mai important rol în generarea impulsurilor 

neuronale legate de mișcare și în controlul executării activității musculare voluntare, 

împreună cu cerebelul și ganglionii bazali [17]. Sincronizarea activității neuronale în rețeaua 

cerebelo-corticală este esențială pentru reglarea mișcărilor complexe [84,85], chiar dacă 

unele aspecte ale contribuției cerebeloase la activitatea oscilatorie a creierului rămân încă 

neclare. Conectivitatea creierului poate fi evaluată prin estimarea gradului în care două sau 

mai multe oscilații ale regiunilor creierului sunt similare [25]. Din acest motiv, una dintre 

cele mai des utilizate metode pentru a evalua oscilațiile sincrone ale creierului este coerența, 

un parametru matematic. 

În acest studiu, ne propunem să investigăm influența cerebelului asupra coerenței 

interemisferice (între cortex-urile motorii primare drept și stâng) într-un model animal de 

distonie cerebeloasă focală. Am indus farmacologic distonia la șoareci albinoși masculi 

adulți prin administrarea unor doze mici de acid kainic pe emisfera cerebeloasă stângă.  

Observațiile comportamentului motor pe înregistrări in vivo și înregistrările 

electrocorticografice (ECoG), electromiografice (EMG) efectuate concomitent  au permis 

calcularea coerențelor cortico-musculare și interemisferice înainte și în timpul distoniei, 

pentru 5 zile consecutiv.  

Materiale și metode 

 

Experimentele au fost efectuate pe șoareci albinoși în vârstă de 3 luni (n=13) cu 

greutatea cuprinsă între 44 și 52 g. Șoarecilor le-au fost furnizate apă și alimente ad libitum 

și au fost adăpostiți într-un mediu cu 12 h lumină / întuneric, la temperatura camerei. 

 

Figura 8. 1. Reprezentarea schematică a configurației experimentului (adaptare după 

Georgescu și colab. [71]); amplasarea electrozilor pentru electrocorticograme (ECoG) la 
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nivelul cortex-urilor motor primar stâng și drept (M1), amplasarea electrozilor EMG drept 

și stâng la nivelul musculaturii regiunii nucale și amplasarea electrodului de împământare. 

 

Rezultate 

 

Șoarecii au prezentat un comportament distonic lateralizat pe partea ipsilaterală 

injecției (stânga), după aplicarea acidului kainic pe lobul cerebelos posterior stâng la nivelul 

Crus I, în special la nivelul hemicorpului stâng (Figura 8. 4 F). 

Comportamentul distonic a început după câteva minute de la aplicarea acidului kainic 

și a constat în contracția prelungită lateralizată a membrelor stângi, gâtului și trunchiului, 

cozii sau extensiei membrelor pe partea stângă, urmată de perioade de reducere a 

simptomelor. Am observat, de asemenea, o reducere generalizată a mișcărilor și a timpului 

de explorare a câmpului deschis. La evaluarea procentajelor medii de veghe activă (VA%) 

a tuturor înregistrărilor, pre-acid kainic versus post-acid kainic, am observat o reducere 

semnificativă a timpului total petrecut pășind în arenă după aplicarea acidului kainic (Figura 

8. 4 A). De-a lungul zilelor de experiment, am observat o tendință ascendentă a VA% în 

starea de pre-acid kainic în comparație cu ziua control, dar diferențele nu au fost 

semnificative (Figura 8. 4 B).  

 Am observat o medie a scorurilor ridicată în primele 30 de minute, urmată de o scădere 

semnificativă în următoarele 30 și 60 min (Figura 8. 4 C). De asemenea, media scorurilor de 

distonie pe zi a scăzut în mod constant din prima zi de administrare a acidului kainic până în 

ziua 5, când scăderea a fost semnificativă (Figura 8. 4 D, E). Aceste rezultate indică faptul 

că severitatea distoniei scade odată cu aplicarea repetată a acidului kainic, sugerând un 

posibil mecanism de compensare sau scăderea sensibilității receptorilor kainici. 

Pentru a estima amplitudinea EMG, am calculat valoarea medie rectificată (VMR) 

(Figura 8. 5 E) și rădăcina medie pătratică (RMP) (Figura 8. 5 F). Valoarea medie rectificată 

a EMG a avut modificări nesemnificative, cu tendința de a crește la valorile maxime în zilele 

3 și 4, apoi de a scădea ușor în ziua 5, pe ambele canale EMG. Alt estimator de amplitudine 

a semnalului EMG, rădăcina medie pătratică (RMP), a scăzut după administrarea de acid 

kainic în ziua 4 și ziua 5 pentru mușchii regiunii nucale stângi (mușchii afectați), iar din ziua 

2 pentru mușchii regiunii nucale din partea dreaptă (mușchii neafectați).  
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Figura 8. 2. (A) Media procentelor de veghe activă pre-acid kainic și post-kainic 

însumate din toate zilele de înregistrări ± eroarea standard medie (SEM). (B) Procentele 

medii de veghe activă pre- și post-acid kainic ± (SEM) din ziua control până în ziua 5 de 

administrare de acid kainic. (C) Scor mediu de distonie la interval de 30 de minute de la 

aplicarea acidului kainic ± SEM. (D) Scor mediu de distonie la interval de 30 de minute de 

la aplicarea acidului kainic ± SEM, evoluția în timp a fiecărui interval;  (E) Scorul mediu de 

distonie per zi de administrare ± SEM. F) Exemple de atacuri distonice în timpul unei sesiuni 

de înregistrare post-acid kainic; (*p < 0,05, **p < 0,01 și ***p < 0,001). 
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Figura 8. 3. (A)  Exemple de înregistrări EMG brute în timpul crizei distonice pe partea stângă 

(afectată) și pe partea dreaptă (neafectată) a regiunii nucale. (B)  Evoluția frecvenței medii a 

spectrelor de putere EMG ale părții afectate și neafectate,  în starea pre-acid kainic. (C)  Evoluția 

frecvenței mediane a spectrelor de putere EMG ale părții afectate și neafectate, în starea post-acid 

kainic. (D) Evoluția frecvenței medii a spectrelor de putere EMG ale părții afectate și neafectate, în 

starea post-acid kainic. (E)  Evoluția valorii medii rectificată (VMR) a EMG - partea afectată (stânga) 

vs. partea neafectată (dreapta), în starea post-acid kainic. (F)  Evoluția rădăcinii medii pătratice 

(RMP) a EMG a părții afectate (stânga) și a părții neafectate (dreapta), în fiecare zi de experiment, 

în starea post-acid kainic (μV). Rezultatele sunt exprimate ca medie ± eroare standard medie (SEM), 

în fiecare zi față de ziua de referință (control) (*p < 0,05 și **p < 0,01). 

Spectrul EMG stâng, spectrul cortexului motor drept (contralateral) și coerența 

cortico-musculară de partea afectată  

Creșteri semnificative au fost decelate din ziua 3 a densității spectrale de putere în 

toate benzile de frecvență, atât înainte cât și după administrarea acidului kainic. 
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În benzile de joasă frecvență (delta, theta) și banda beta, s-a produs o creștere maximă 

a densității spectrale de putere în zilele 3 și 4, urmată de o scădere în ziua 5. A fost decelată 

o creștere continuă a benzilor gamma din ziua 1 până în ziua 5 comparativ cu ziua de control.   

Administrarea de acid kainic a redus densitatea spectrală a puterii în toate benzile de 

frecvență prin comparație cu înregistrările EMG pre-acid kainic, la nivelul musculaturii 

nucale stângi. 

Datele evaluate pentru cortexul motor drept au evidențiat o creștere progresivă 

comparativ cu valoarea inițială în toate benzile ECoG, pentru înregistrările pre-acid kainic. 

Această tendință incrementală a atins maximul în ziua 5, când modificările au fost 

semnificative în delta și gamma joasă și ziua 4 și 5 pentru gama înaltă. Atunci când am 

comparat valorile din ziua 4 cu cele înregistrate în ziua 5, am constatat o creștere 

semnificativă statistic pentru benzile delta și beta. Valorile post-acid kainic au scăzut 

semnificativ în ziua 1 în comparație cu ziua control în benzile theta și beta. S-a observat, de 

asemenea, o tendință de creștere, atingându-se un maxim în ziua 4 pentru toate benzile, cu 

excepția gamma joasă, ale cărei valori cele mai ridicate au fost înregistrate în ziua 5. Partea 

stângă a corpului a manifestat posturi distonice (ipsilateral cu cortexul cerebelos stâng unde 

a fost aplicat acidul kainic). Cerebelul trimite apoi proiecții contralateral (dreapta) către 

cortexul motor. Din acest motiv, am investigat coerența dintre ECoG al cortexului motor 

drept și EMG-ul din partea stângă a musculaturii nucale. Coerența ECoG-EMG de partea 

afectată în banda delta a avut tendința de a scădea începând cu prima zi a experimentului. În 

banda theta, coerența a scăzut în primele 2 zile ale experimentului comparativ cu ziua de 

control și a crescut în ziua 4 și ziua 5 comparativ cu ziua de control, atât înainte, cât și după 

administrarea acidului kainic. În banda beta, am constatat o creștere a coerenței în ultimele 

trei zile ale experimentului atât înainte, cât și după administrarea de acid kainic. 

În benzile de frecvență joasa, delta, theta, și beta, modificările  nu au fost semnificative. 

În benzile gamma (joasă și înaltă), coerența cortico-musculară a crescut treptat din ziua 1 

până în ziua 5 comparativ cu ziua de control. Modificarea a fost semnificativă în ziua 3 și 

ziua 4 după injectarea cu acid kainic. În mod similar, înregistrările coerenței cortico-

musculare înainte de administrarea acidului kainic în benzile gamma au crescut continuu 

până în ziua 5, când schimbarea a fost semnificativă pentru banda gamma înaltă, comparativ 

cu valorile din ziua de control. Modificările de la o zi la alta au fost semnificative doar în 

banda delta pentru ziua 3 versus ziua 4.  
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Coerența interemisferică între cortex-urilor motorii primare   

 

Coerența interemisferică din starea pre-acid kainic arată o reducere semnificativă pe 

tot parcursul experimentului în benzile delta, theta și gamma, începând cu ziua 2 de 

administrare. Datele post-acid kainic arată o tendință descrescătoare care este semnificativă 

din ziua 2 până în ziua 5 în delta, din ziua 3 până în ziua 5 în theta și în zilele 3 și 5 în banda 

beta.  Pentru a evita contaminarea prin conducție de volum, am calculat partea imaginară a 

coerenței [72,74]. Am descoperit o cuplare a coerenței imaginară în frecvențe joase și gamma 

care exclude conducția de volum. O parte imaginară crescută a coerenței post-acid kainic a 

fost găsită în delta, theta, beta, rezultate care au fost în concordanță cu partea reală a 

coerenței.  

Discuții 

 

Această cercetare are ca scop examinarea modificărilor în comunicarea corticală 

interemisferică între cortexurile motorii primare în timpul stării normale și distonice după 

activarea cerebeloasă emisferică stângă cu acid kainic. În mod similar cu studiile anterioare, 

am arătat că o regiune limitată de disfuncție cerebeloasă ar putea induce mișcări anormale 

izolate, cum ar fi contracția prelungită a membrelor, care seamănă cu distonia focală [42]. 

Microinjecțiile cu acid kainic în cortexul cerebelos emisferic stâng induc contracții distonice 

ipsilaterale, în timp ce microinjectiile pe vermis induc distonie generalizată  [71]. După 

aplicarea repetată a acidului kainic pe emisfera cerebeloasă stângă, am găsit o reducere 

semnificativă a coerenței interemisferice în benzile de frecvență joasă (delta, theta, beta). 

Această modificare ar putea indica o compensare corticală aparentă pentru tulburările 

inițiale. Distonia lateralizată a durat cel puțin 90 de minute după injectare, iar severitatea 

distoniei a putut fi obiectivată sub forma unei activități locomotorii generale reduse și a unui 

scor ridicat de distonie. Starea motorie a șoarecilor a fost afectată cel mai mult în primele 30 

de minute după injectare și îmbunătățită cu timpul în aceeași zi și, de asemenea, până în ziua 

5 ca posibilă adaptare sau desensibilizare a receptorilor. Membrul anterior și membrul 

posterior au fost cartografiate în Crus I la maimuțe [86]. De asemenea, studiile de structură 

lobulară la macac, marmosetă, șobolan și șoarece au indicat că structurile Crus I și II umane 

sunt corespondente cu Crus I la rozătoare  [22]. 

În plus, am găsit o creștere progresivă a benzilor de putere ale spectrelor cortexului 

motor afectat, atât în condiții pre-cât și post-acid kainic. EMG din partea afectată a avut o 

putere crescută în toate benzile, puterea pre-acid kainice având valori mai mari decât cele 
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post-acid kainice. Coerența cortico-musculară a avut o creștere semnificativă a benzilor 

gamma în zilele 3 și 4. În partea contralaterală, EMG a avut , de asemenea, o creștere în toate 

benzile, dar spectrele de putere nu s-au schimbat în mod semnificativ. Coerența cortico-

musculară a suferit o scădere doar în benzile delta și theta (din ziua 3). În concluzie, 

disfuncția cerebeloasă în timpul distoniei provoacă o pierdere a conectivității în cortexul 

motor, care ar putea bloca propagarea oscilațiilor anormale. 

9. Studiul IV. Anomalii funcționale ale circuitului cerebelo-talamo-

cortical într-un model animal genetic de distonie 
 

Un instrument fezabil pentru a testa conectivitatea funcțională în circuitul motor, este 

stimularea optogenetică de tip theta-burst. Acesta tehnică permite modularea 

neuroplasticității și a fost folosită ca un potențial tratament pentru diferite tulburări motorii 

și non-motorii [87,88]. Studii la om indică faptul că sesiunile repetate de stimulare a 

cerebelului folosind un model de stimulare de tip theta‐burst afectează răspunsurile motorii 

prin modularea  influenței cerebelului asupra cortexului cerebral [89,90]. Sesiunile multiple 

de theta-burst aplicate bilateral la nivelul cerebelului după un protocol inhibitor au indus o 

reducere considerabilă și reproductibilă a dischineziei induse de L‐DOPA. Diskinezia este 

un efect advers motor al tratamentului cu L‐DOPA la pacientul parkinsonian [91]. Obiectivul 

acestui studiu este de a investiga starea funcțională și rolul căii cerebelo-corticale prin 

utilizarea unui protocol de stimulare optogenetică a cerebelului [19,92] la un model animal 

genetic de distonie.  

 Recent, a apărut un nou model genetic de distonie primară [59], bazat pe faptul că 

informația genetică a genei Gnal ce codifică subunitatea alfa a proteinei G olfactive (GαOlf), 

s-a dovedit a fi implicată și în distonia primară la om. Haplodeficiența  genei Gnal imită 

modificările genetice descoperite la pacienții distonici de tip DYT 25  [59]. La șoareci, 

deficitul de tip haplo‐Gnal  reduce producția de AMPc striatal și perturbă funcțiile striatale, 

dar nu este suficient pentru a declanșa distonia. GαOlf este, de asemenea, exprimată, deși la 

niveluri mai scăzute, în celulele cerebeloase Purkinje  [60,93], iar mutația sa ar putea 

perturba outputul cerebelos, contribuind astfel la mișcările distonice  [93,94]. În acest model, 

distonia se manifestă numai atunci când  șoarecii Gnal +/‐  primesc un agonist colinergic 

muscarinic (oxotremorina M), arătând că o creștere a tonusului colinergic este esențială 

pentru declanșarea bolii  [59]. 
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În acest studiu, am investigat comportamentul distonic și impactul neurofiziologic al 

stimulării nucleului dințat cerebelos asupra centrilor motori, nucleul centrolateral al 

talamusului (CL), nucleul ventrolateral (VAL) al talamusului, și cortexul motor primar (M1) 

prin utilizarea stimulărilor optogenetice de joasă frecvență, dar și de frecvență înaltă (theta-

burst).  Stimularea s-a realizat atât în starea pre-simptomatică, după o injecție salină pentru 

control, cât și în starea simptomatică, atunci când animalul manifestă crize distonice, după 

injectarea oxotremorinei, într-un model animal de distonie de tip Gnal+/-.  

 Materiale și metode 

 

Înregistrarea extracelulară este o tehnică de electrofiziologie care utilizează un electrod 

introdus în țesutul viu pentru a măsura activitatea electrică provenind din celulele adiacente, 

fiind vorba de obicei de neuroni. Potențialul extracelular este produs de curenții 

extracelulari. Mediul extracelular este rezistiv, aplicându-se legea lui Ohm care leagă 

modificările de potențial la curenții produși. Acești curenți sunt influențați de depolarizările 

neuronilor din apropiere care se pot înregistra ca unde negative rapide („spikes”), dar și de 

curenți macroscopici care pot genera potențial extracelular chiar la distanțe mari de sursă  

[95]. Raționamentul utilizării stimulării theta-burst derivă din studii umane, unde s-a dovedit 

că astfel de stimulări induc modificări de durată ale excitabilității [96]. Stimulările 

cerebeloase transcraniene modifică în câteva milisecunde atât inhibarea, cât și excitația în 

rețelele cortexului motor [97] prin intermediul conexiunii excitatoare di-sinaptice care leagă 

cerebelul de cortexul motor prin talamusul ventral [98,99].  Stimulări utilizând protocoale 

theta-burst aplicate pe cerebel au indus modificări de lungă durată în cortexul motor  [100]. 

Mănunchiurile de 8 electrozi au fost realizate manual din sârmă nicromată cu diametrul 

de 0.127 mm, Kanthal RO-800 prin pliere și răsucire [83]. Mănunchiurile au fost plasate în 

interiorul canulelor de ghidare (8-10 mm lungime și 0,16-0,18 mm diametru interior, 

Coopers Needle Works Limited, Regatul Unit) și apoi lipite (adeziv universal „Loctite”) pe 

o placă de interfață pentru electrozi (EIB-16; Neuralynx, Bozeman, MT, SUA).  

Pe fiecare canal al plăcii de interfață a fost introdus câte un 1 fir și 4 canale au fost 

folosite pentru fiecare regiune studiată a creierului (M1, CL, VAL). Fiecare fir a depășit cu  

0,5 mm vârful canulei. Firele au fost apoi fixate la placa de interfață cu pini de aur 

(Neuralynx, Bozeman, MT, SUA), și toți electrozii a fost apoi fixați cu ciment dentar pentru 

a nu se deplasa sau deteriora ulterior. O soluție de aur (soluție de aur fără cianură, Sifco, 

Franța) a fost utilizată pentru placarea cu aur pentru a seta impedanța fiecărui electrod  în 

intervalul 200–500 kΩ. 
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Figura 9. 1. Înregistrări electrofiziologice în timpul mișcării libere a animalului. A) și 

B): Schema a protocolului experimental. Canulele ghid cu mănunchiuri de electrozi au fost 

inserate în cortexul motor stâng (M1), talamusul centrolateral (CL),  talamus ventrolateral 

(VAL); Fibra optică a fost introdusă în nucleul dințat drept la 3 săptămâni după injectarea 

virusului AAV2.1-hSyn-ChR2-eYFP (C) Imagine a unui șoarece care se deplasează liber în 

timpul unei înregistrări în timpul stimulării optogenetice a nucleului dințat. 

Manipulările  outputului cerebelos 

 

Deoarece nucleii cerebeloși trimit proiecții în talamusul contralateral care apoi se 

conectează cu M1 [101], s-au efectuat stimulări optogenetice în nucleul cerebelos dințat 

contralateral (M1 stâng și nucleul dințat drept). Virusul AAV2.1-hSyn-ChR2-eYFP (700nl) 

a fost injectat în nucleii cerebeloși profunzi ai șoarecilor Gnal+/‐ și de tip sălbatic (nucleu 

dințat: −6 AP, ±2,3 ML, față de bregma și −2,4 adâncime de la dura). Stimularea luminoasă 

a neuronilor de proiecție cerebeloasă a fost determinată cu ajutorului unui driver LED 

(Mightex Systems®) prin fibre optice care radiază lumină albastră (470 nm) implantate 

unilateral în nucleul cerebelos profund (intensitate a luminii de ~1,5mW/mm2). Stimulările 

optogenetice de joasă frecvență ale nucleului cerebelos dințat (stimulare cu parametrii: 1000 

mA, 100ms, 0,25Hz) sau stimulările theta-burst (parametrii 1000 mA, 20ms, 8,33Hz, 

aplicată de 2 x 40s cu o pauză de 2 minute între) au fost efectuate înainte și după declanșarea 

crizelor distonice prin injectarea intraperitoneală de oxotremorină.   
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Înregistrările au început după cel puțin 3 zile de recuperare post-operatorie și au fost 

efectuate pe șoareci care se deplasează liber într-o arenă de înregistrare, folosind un sistem 

de achiziție cu 16 canale, cu o rată de eșantionare de 25 kHz (Tucker Davis Technology 

System 3, Tucker-Davis Technologies, Alachua, FL, SUA). În fiecare zi de experiment, au 

fost efectuate câte o înregistrare de control de 60 de minute, urmată de o înregistrare de 60 

min după administrarea intraperitoneală a unei injecții saline (Figura 9. 3). 

 

Figura 9. 2. Protocol de înregistrare cu indicarea momentelor de injectare 

intraperitoneală a serului fiziologic, a oxotremorinei, precum și indicarea intervalelor de 

aplicare a stimulărilor optogenetice de frecvență joasă sau de tip theta-burst.  

Șoarecii (Gnal+/- și de tip sălbatic) au fost apoi injectați intraperitoneal cu 

oxotremorină (0,1 mg/kg, Sigma-Aldrich), dizolvată în soluție salină (NaCl 0,9g/L) și apoi 

au fost înregistrați încă 60 min cu același protocol ca și pentru soluția salină. Stimulii 

optogenetici au fost aplicați la nivelul nucleului dințat la cu o frecvență joasă de 0,25 Hz, 

durată de 100 ms și 1000 mA. În următoarele 3 zile, a fost implementat protocolul pentru 

stimulări theta-burst la nivelul nucleului dințat. Șoarecii au fost înregistrați timp de 60 min 

după injectarea salină și apoi încă 60 min după administrarea de oxotremorină. Același 

protocol ca și în ziua controlului a fost aplicat, cu excepția faptului că după 30 de minute s-

au aplicat 2 sesiuni de stimulare theta-burst de 40 sec fiecare cu o pauză de 2 minute (un 

total de 600 de impulsuri pentru fiecare stare pre- sau post- oxotremorină). 

Animalele au fost sacrificate cu o singură doză de pentobarbital (100mg/kg, i.p.). Au 

fost efectuate leziuni electrolitice pentru a verifica poziția electrozilor, după care șoarecii au 

fost fixați cu paraformaldehidă și creierele au fost îndepărtate și păstrate în paraformaldehidă 

(4%). După efectuarea secțiunilor (folosind un vibratom, grosimea secțiunilor de 90 μm), 

toate poziția electrozilor de înregistrare au fost verificate prin suprapunerea unui atlas 

anatomic (Allen Brain Atlas) peste secțiunea histologică (Figura 9. 4).  
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Figura 9. 3. Secțiuni histologice care arată poziția fibrei optice pentru stimulare 

optogenetică (A) și a electrozilor în regiunile VAL (roșu) și CL (albastru) (B), S1 (roșu) (C) 

și M1 (roșu) (D). Imaginile de atlas (Brain Allen Atlas ) au fost suprapuse peste secțiunile 

coronale pentru a fi identificate regiunile de înregistrare marcate prin leziuni electrolitice. 

Analiza electrofiziologică 

 

Sortarea potențialelor de acțiune înregistrate extracelular („spike sorting”) a fost 

realizată folosind script-uri în programul Matlab 2016 (Mathworks, Natick, MA, SUA), care 

se bazează pe metoda „k-means clustering” ce constă în utilizarea formei centrale a undei 

formate din gruparea componentelor principale ale semnalului [102]. Pentru a evalua  

activitatea acelorași celule în condiții similare în timpul  experimentelor, am investigat 

modificarea probabilității declanșării depolarizărilor celulelor din talamus și din cortexul 

motor în timpul stimulării optogenetice de frecvență joasă (0,25 Hz, 100ms) a nucleului 

dințat profund după administrarea  de soluție salină sau de oxotremorină efectuate într-o 

singură sesiune continuă. Sistemul de achiziție a semnalului realizează și o analiză 

instantanee a tuturor canalelor de înregistrare (cu ajutorul software-ului de înregistrare) ce 

este folosită pentru setarea manuală a pragului de înregistrare. 

Creșterea medie a ratei de depolarizare în timpul stimulării a fost determinată prin 

calcularea histogramei potențialelor extracelulare din jurul stimulării (interval temporal: 
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10ms); numărul de potențiale din histogramă a fost împărțit la durata stimulării și la numărul 

de stimulări administrate pentru a produce o rată de descărcare. Accelerarea descărcării 

datorate stimulării a fost considerată a fi egală cu numărul mediu de descărcări din timpul 

stimulării la frecvență scăzută raportat la valoarea de referință (300ms care preced debutul 

stimulării). Răspunsul la stimulare a fost analizat numai la celulele în care cel puțin o valoare 

din timpul stimulării a fost de 4 ori mai mare decât deviația standard a valorilor inițiale.  

9.3. Rezultate 

 

Pentru a ne asigura că șoarecii Gnal+/- tineri, cu vârstă de 3 până la 7 luni nu prezintă 

un deficit motor constitutiv, am efectuat un set de experimente locomotorii, inclusiv test 

motor pe bară verticală, pe bară orizontală, test pe grilaj, test rotarod cu viteză constantă, test 

de mers și test de mers în arenă deschisă (Figura 9. 7). Analiza a fost efectuată separat la 

masculi și femele. Au fost incluși în studiu 16 șoareci Gnal+/- heterozigoți, 12 masculi și 4 

femele. În ceea ce privește șoarecii de tip sălbatic, au fost studiați 19 șoareci, 11 masculi și 

8 femele. Am observat că activitatea locomotorie a șoarecilor Gnal+/- nu a fost afectată în 

timpul testului cu bară verticală (testul Mann-Whitney; valoarea p = 0,176 pentru masculi; 

valoarea p = 0,246 pentru femele), în timpul testului cu bare orizontale (testul Mann-

Whitney; valoarea p = 0,487 pentru masculi; valoarea p = 0,134 pentru femele) sau în timpul 

testului pe grilaj (testul Mann-Whitney; valoarea p = 0,164 pentru masculi; valoarea p = 

0,298 pentru femele).  

De asemenea, am efectuat testul rotarod cu viteză contantă pentru a testa coordonarea 

motorie. Nu am găsit diferențe semnificative între șoarecii heterozigoți Gnal+/-  și șoarecii 

de tip sălbatic (ANOVA, F(1,4)=7,348 valoarea p = 0,053), pentru fiecare parametru al 

mersului (Test T Student și test Welsch corectate cu o corecție Bonferroni pentru teste 

multiple, valoarea p = 0,171 pentru ambele grupuri). 

Am calculat mai mulți parametrii ai mersului. Rezultatele nu au arătat diferențe 

semnificative pentru parametrii: lățimea pasului (testul Mann-Whitney; valoarea p = 0,154 

pentru masculi; valoarea p = 0,074 pentru femele), coeficientul de alternare (testul Mann-

Whitney; valoarea p = 0,391 pentru masculi; valoarea p = 0,175 pentru femele), linearitate 

(testul Mann-Whitney; valoarea p = 0,221 pentru masculi; valoarea p = 0,101 pentru femele) 

sau testul sigma (testul Mann-Whitney; valoarea p = 0,4877 pentru masculi; valoarea p = 

0,134 pentru femele). Cu toate acestea, lungimea pasului a fost semnificativ mai mare la 

femelele heterozigote Gnal+/- comparativ cu femelele de tip sălbatic (testul Mann-Whitney; 

valoarea p = 0,007 pentru femele; valoarea p = 0,322 pentru masculi). 
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Figura 9. 4.  Activitatea locomotorie și coordonarea motorie la șoarecii Gnal+/- . (A)  Timpul 

de coborâre a barei verticale pe durata testului cu bară verticală; Testul Mann-Whitney.  (B) Timpul 

de traversare a barei orizontale pe durata testului barei orizontale; Testul Mann-Whitney.  (C)  Timpul 

până la cădere pentru testul cu grilaj, cu o limită maximă de 30 de secunde; Testul Mann-Whitney.  

(D) Timpul până la cădere pentru testul rotarod cu viteză constantă; ANOVA cu măsurători repetate.  

Bară verticală Bară orizontală Testul grilajului 

Masculi   Femele Masculi   Femele Masculi   Femele 

Rotarod cu viteză constantă Rotarod cu viteză constantă 

Masculi   Femele Masculi   Femele Masculi   Femele Masculi   Femele Masculi   Femele 

Testul  de mers 

Viteza medie Distanța parcursă Exemple de înregistrări 

Masculi      Femele Masculi   Femele 

WT Gnal+/-  WT Gnal+/- WT Gnal+/-  WT Gnal+/- WT Gnal+/-  WT Gnal+/- WT Gnal+/-  WT Gnal+/- WT Gnal+/-  WT Gnal+/- 
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(E) Timpul până la cădere pentru testul rotarod cu viteză constantă cu grupuri separate pentru sex și 

genotip; testul T Student corectat prin metoda Welch pentru fiecare treaptă de viteză, corectat pentru 

teste multiple folosind metoda Bonferroni. (F)  Lățimea pasului, coeficientul de alternare, liniaritatea 

mișcării, testul sigma și lungimea pasului în timpul testului mersului; Testul Mann-Whitney *p<0,05; 

**p<0,01; p<0,001.  (G)  Exemplu de hărți termice care arată poziția șoarecilor în timpul sesiunilor 

în arena de înregistrare. Viteza medie  (H)  și distanța totală parcursă  (I)  în timpul unei sesiuni în 

arena de înregistrare; Testul Mann-Whitney *p<0,05; **p<0,01. 

 

De asemenea, am investigat atât viteza de deplasare medie, cât și distanța totală 

parcursă în timpul unei sesiuni în arena de înregistrare. Nu s-au observat diferențe 

semnificative între masculii Gnal+/-  heterozigoți și masculii de tip sălbatic, atât pentru 

viteza medie, cât și pentru distanța totală parcursă (testul Mann-Whitney; valoarea p = 0,141 

pentru viteza medie; valoarea p = 0,203 pentru distanță). Cu toate acestea, am observat că 

atât viteza medie, cât și distanța parcursă au fost mai mici la femelele Gnal+/-  heterozigote 

comparativ cu femelele de tip sălbatic (testul Mann-Whitney; valoarea p = 0,037 pentru 

viteza medie; valoarea p = 0,037 pentru distanță). În concluzie, activitatea motorie și 

coordonarea motorie nu sunt afectate dramatic la șoarecii Gnal+/- tineri cu vârsta cuprinsă 

între 3 și 7 luni. Au fost observate diferențe minore numai la femele.  

Efectul benefic al stimulării optogenetice a nucleului dințat cerebelos asupra 

activității motorii la șoarecii Gnal+/- 

 

Am evaluat apoi comportamentul distonic la șoarecii Gnal+/- comparativ cu șoarecii 

WT cu implanturi cronice identice. Șoarecii Gnal+/- și șoarecii WT injectați cu soluție salină 

nu au prezentat semne de distonie. Este cunoscut faptul că agonistul colinergic muscarinic, 

oxotremorina M (0.1 mg/kg), induce un sindrom motor cu atacuri distonice la șoarecii 

Gnal+/- [59]. Am observat un comportament distonic reproductibil după injectarea 

oxotremorinei i.p. la șoarecii Gnal+/- implantați (Figura 9. 8 A) cu semne distonice cum ar 

fi expansiunea membrelor posterioare lateral de axa corpului pentru mai mult de 10 s, 

posturile susținute cu mișcări reduse ca amplitudine, mersul lent. Implantarea cronică 

(Figura 9. 1 C) nu a avut impact asupra fenotipului distonic. 

Stimularea optogenetică theta-burst a fost asigurată prin fibra optică inserată în nucleul 

dințat. Scopul acestei stimulări a fost de a induce potențiale modificări în circuitul cerebelo-

cortical (Figura 9. 1 A, B). Evoluția fenotipului distonic a fost evaluată utilizând scorul de 

distonie [59], înainte și după stimularea optogenetică în nucleul dințat (Figura 9. 8 B). 
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Figura 9. 5.  Comportamentul motor al șoarecilor Gnal+/- (roșu) și de tip sălbatic – „wild-

type” (WT) (gri). (A) Exemple de posturi distonice la șoarecii Gnal+/- după administrarea 

oxotremorinei. (B) Evoluția scorurilor medii de distonie la șoarecii Gnal+/- și WT după 

administrarea de oxotremorină și stimularea theta-burst a nucleului dințat timp de trei zile 

consecutiv. (C) Modificarea procentelor medii de veghe activă după o sesiune de stimulare 

optogenetică theta-burst la șoarecii Gnal+/- și WT. (D) Evoluția procentelor medii de veghe activă 

pe parcursul a trei zile consecutive de stimulare optogenetică theta-burst la șoarecii Gnal+/- și WT. 

Datele au fost analizate prin ANOVA măsuri repetate. *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001, diferențele 

față de linia de referință. Barele de eroare reprezintă eroarea standard medie. 

 

Intervalele de 10 min înainte și după stimularea theta au fost utilizate pentru a măsura 

scorul mediu de distonie, în fiecare zi a protocolului la șoarecii injectați cu oxotremorină. 

Administrarea de oxotremorină a indus foarte puține modificări ale comportamentului la 

șoarecii WT (Figura 9. 8 B, [59]). Nu au fost observate modificări ale scorurilor distoniei în 

acest grup între zilele de stimulare optogenetică theta-burst (Figura 9. 8 B). Scorul mediu de 

distonie a scăzut semnificativ în ziua 2 și ziua 3 de stimulare optogenetică theta-burst în 

comparație cu ziua 1 pentru șoarecii Gnal+/-. Prin urmare, stimulările theta-burst scad 
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fenotipul distonic la șoarecii Gnal+/- ce manifestă distonie (Figura 9. 8 B).  

Apoi, am investigat efectul pe termen scurt și pe termen lung al stimulărilor theta-

burst cerebeloase, atât la șoarecii Gnal+/-, cât și la șoarecii de tip sălbatic, după injecția 

salină și după injecția cu oxotremorină. Comportamentul motor general al șoarecilor a fost 

evaluat prin timpul de veghe activă petrecut în arena de înregistrare (parametrul VA%). 

Acest parametru reflectă procentul din activitatea locomotorie a șoarecelui din timpul total 

al înregistrării [71]. Nu am observat efecte ale stimulărilor optogenetice theta-burst nici pe 

termen scurt (30 până la 50 de minute după injectare), nici pe termen lung (între zile) în 

grupul salin, la șoarecii din grupul Gnal+/- (Figura 9. 8 C și D). După injectarea 

oxotremorinei, media VA% a crescut semnificativ după o sesiune de stimulare optogenetică 

theta-burst pentru șoarecii Gnal+/- (Figura 9. 8 C). În plus, stimulările  optogenetice repetate 

de frecvență mare aplicate 3 zile consecutiv au dus la o creștere semnificativă a VA% din 

ziua 1 până în ziua 2 (F(1,13)=6,478, p=0,02441) pentru grupul Gnal+/- (Figura 9. 8 D). 

Luând totul în considerare, aceste rezultate indică faptul că stimularea optogenetică de tip 

theta-burst scade fenotipul distonic la șoarecii Gnal+/- în starea de manifestare a distoniei, 

atât scorurile de distonie, cât și activitatea locomotorie fiind îmbunătățite. 

 

Activitatea neuronală în circuitul cerebelo-talamo-cortical la șoarecii Gnal+/- 

 

Talamusul este principala poartă către cortexul motor și către striatum, structuri care  

împreună cu cerebelul, sunt principalele afectate de distonie. Am examinat modificările 

activității neuronale în calea talamo-corticală la șoarecii Gnal+/- comparativ cu WT. În acest 

scop, am efectuat înregistrări în talamusul motor (VAL), talamusul striatal (CL) și cortexul 

motor primar M1 la șoarecii care se deplasează liber (Figura 9. 1 A și B). Nu s-a constatat 

nicio diferență în frecvența de descărcare a neuronilor din calea talamo-corticală la șoarecii 

Gnal+/- după injecția salină, atunci când distonia nu se manifestă pentru talamus - grupul 

CL (F(1,6)=1,057, p=0,3435), talamus - grupul VAL (F(1,5)=1,466, p=0,2801) sau pentru 

cortexul motor M1 (F=(1,8)=0,03954, p=0,8473).  Apoi, am comparat viteza de depolarizare 

a neuronilor în fereastra de timp a stimulării în nucleul dințat (100ms) cu viteza de 

depolarizare a grupului control  (Figura 9. 9 B). Pentru a demonstra influența funcțională a 

cerebelului asupra acestor regiuni, am exprimat channelrhodopsina 2 (ChR2) în nucleul 

dințat folosind un vehicul viral AAV1/2, după care am stimulat acești neuroni din nucleul 

dințat cu ajutorul unei fibre optice implantată anterior înregistrărilor. 



44 

 

 

Figura 9. 6. Frecvența și forma potențialelor de acțiune înregistrate extracelular (descărcări). 

A)  Stânga: fragmente de trasee cu indicarea descărcărilor (barele colorate); dreapta: medie + SEM 

a formelor potențialelor de acțiune (semnale extracelular) selectate ale unor neuroni din VAL, CL și 

M1. B) Frecvența  medie (± eroarea standard medie) de declanșare a potențialelor de acțiune la 

șoarecii WT și Gnal+/- în mișcare liberă, în arena de înregistrare. 

 

Am aplicat mai întâi stimulări simple de joasă frecvență  (100ms, 0.25Hz, 1000 mA), 

și am găsit o creștere globală a ratei de descărcare de aproximativ 5 Hz în timpul stimulării 

în toate  regiunile înregistrate la șoarecii WT  și  la șoarecii Gnal+/-, după injecția salină 

(Figura  9. 10, ANOVA cu măsurători repetate:  CL:  F(1,6)=1,057, p=0,3435), VAL:  

F(1,5)=1,466, p=0,2801, M1: F(1,8)=0,03954, p=0,8473). De asemenea, am examinat dacă 

administrarea de oxotremorină modifică rata de descărcare a potențialelor de acțiune și am 

constatat o activitate crescută în probabilitatea de descărcare în toate structurile studiate în 

comparație cu administrarea de soluție salină, atât pentru genotipurile WT, cât și pentru 

genotipurile Gnal+/- (Figura 9. 10. C).  

Apoi am comparat răspunsul la stimulările cerebeloase cu frecvență joasă, înainte și 

după stimularea optogenetică (Figura 9. 11 A și C). Am observat o creștere semnificativă a 

probabilității ratei de depolarizare în CL, VAL și M1 la șoarecii WT, dar nu și la șoarecii 

Gnal+/- (Figura 9. 10 A și C), sugerând o afectare funcțională a căii cerebelo-talamo-

corticale în distonie. 
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Figura 9. 7. Frecvența de descărcare în VAL, CL și M1 indusă de o sesiune de stimulare 

optogenetică de tip theta-burst la nivelul nucleului dințat cerebelos, după injecția cu oxotremorină. 

(A) Modificarea probabilității frecvenței de descărcare la animalele WT și Gnal+/- în timpul 

stimulării optogenetice de durată de 100ms a nucleului profund dințat în comparație cu nivelul de 

referință. (C) Nu au fost identificate diferențe semnificative între Gnal+/- și WT după injecția salină. 

Datele au fost analizate prin ANOVA cu măsuri repetate. (B) (D) Modificarea medie a probabilității 

vitezei de descărcare în timpul stimulării cerebelului cu durată de 100ms după stimularea 

optogenetică de tip theta-burst, după injecția cu soluție salină (B) și injecția cu oxotremorină (D) la 

șoarecii Gnal+/- și WT în VAL, CL și M1. Au fost notate cu *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 

diferențele față de referință și cu #p<0.05 diferența între șoarecii Gnal+/- și WT. Barele de eroare 

reprezintă eroarea standard medie. 

 

În schimb, după injecția cu oxotremorină, am observat o scădere semnificativă a 

probabilității ratei de descărcare în circuitul cerebelo-talamo-cortical (CL, VAL, M1) la 

șoarecii Gnal+/-, dar nu și la cei WT (Figura 9. 10 D), sugerând o activare mai slabă a 

circuitului motor în timpul crizelor distonice la șoarecii Gnal+/- în urma stimulării 

optogenetice în nucleul dințat. Creșterea ratei de depolarizare (potențarea) (Figura 9. 11 B) 

sau scăderea ratei de depolarizare (depresie) (Figura 9. 11 D) sunt observate pe întreaga 

durată a stimulării  (exemple de înregistrări în nucleul VAL din talamus, Figura 9. 11 A-D). 

Înregistrările EEG de la nivelul M1 și S1 au demonstrat absența undelor de tip epileptiform, 

excluzând asocierea fenotipului observat cu activitatea oscilatorie ce apare în epilepsie. 
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Figura 9. 8. Exemple de modificare a probabilității frecvenței de descărcare indusă de o 

sesiune de stimulare theta-burst și injecție cu oxotremorină în timpul stimulării cerebelului în VAL, 

CL și M1. (A) (B) (C) (D) Exemple de răspuns la stimularea theta-burst asupra probabilității de 

schimbare a frecvenței de descărcare în VAL înainte, în timpul  și după stimularea optogenetică lentă 

de 100ms la șoarecii WT (A) (B) și Gnal+/- (C) (D) după injecția salină și injecția cu oxotremorină.  

 

În concluzie, aceste rezultate indică o afectare funcțională a căii cerebelo-talamo-

corticale la șoarecii Gnal+/- caracterizată printr-o conectivitate redusă în timpul crizelor 

distonice care poate ajuta la reducerea transmiterii unei activități patologice de la nucleii 

cerebeloși profunzi către circuitul motor în distonie și poate ajuta la împiedicarea transmiterii 

semnalelor patologice către centrii superiori. 
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10. Concluzii și contribuții personale 
 

 

1. Studiul I (Capitolul 6) [71] a arătat ca șoarecii albinoși au afișat un comportament 

distonic reproductibil după aplicarea acidului kainic la nivelul lobulului 6  al vermisului 

cerebelos. Fenotipul produs a fost similar cu cel descris anterior în modele animale de 

distonie similare. Înregistrările ECoG (la nivelul cortex-urilor motor, somatosenzorial și 

parietal) din timpul crizelor distonice nu au indicat nicio activitate epileptiformă.  

2. Distonia a  durat  aproximativ 150 de minute, fără a se menține semne vizibile de distonie 

în ziua următoare. Șoarecii au fost mai puțin activi în stările post-acid kainic, fenomen 

reflectat prin scăderea activității exploratorii (parametrul VA%) după injecțiile kainice 

cerebelare. De asemenea, am găsit o creștere a VA% pentru înregistrările din perioada 

pre-acid kainic (înainte de aplicare) de-a lungul zilelor de experiment, sugerând posibile  

modificări plastice de lungă durată în sistemul motor în urma administrării de acid kainic 

în mod recurent. 

3. Scorul de distonie a fost ridicat pe toată durata înregistrării în starea post-acid kainic, cu 

un vârf în intervalul 40-50 de minute de la începutul înregistrării. Acest progres a fost 

urmat de scoruri descrescătoare, în mod constant până la sfârșitul înregistrării. Un scor 

de distonie maxim a fost înregistrat în ziua 3 și un minim în ziua 5. Susceptibilitatea la 

acid kainic a fost, în cele din urmă, redusă, sugerând un posibil  mecanism de compensare  

sau desensibilizare a receptorilor kainici. 

4. În timpul crizelor distonice, șoarecii au prezentat un tipar predominant tonic de activitate 

musculară. Frecvența medie a activității înregistrare electromiografic a avut o creștere 

continuă  din  ziua 1 până în ziua 4 a înregistrărilor, iar apoi a început să scadă în ziua 5.  

Frecvența mediană a densității spectrale a puterii musculare a fost crescută în ziua 1, ziua 

4 și ziua 5 de distonie și a scăzut în ziua 3. Amplitudinea densității spectrale de putere a 

crescut treptat de la ziua de referință până în ziua 5, după aplicarea acidului kainic 

5. În continuare, am analizat parametrii estimatori ai amplitudinii EMG. Rădăcina medie 

pătratică (RMP) a relevat amplitudini mari în prima și ultima zi de administrare de acid 

kainic și amplitudini minime în ziua 3. Valoarea medie rectificată (VMR) a arătat  

modificări minime în primele 3 zile, apoi a înregistrat un maxim în ziua 4 și a scăzut în 

ziua 5 de experiment. Valorile înregistrate în ziua 5 au fost mai mari decât cele 

înregistrate în primele 3 zile, însă diferențele nu au fost semnificative. Aceste date 
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sugerează că acidul kainic are un efect muscular remanent în ultimele zile de înregistrare, 

chiar dacă scorul distonic scade și efectul este mai puțin intens fenotipic. 

6. Pentru cortexul motor, au fost observate creșteri semnificative ale densității spectrale de 

putere în benzile de înaltă frecvență, în special în benzile gamma joasă și înaltă, atât 

pentru înregistrările pre- cât și pentru cele post-acid kainic. Modificările au fost vizibile 

încă din prima zi de administrare a acidului kainic. Modificări semnificative au fost 

găsite, de asemenea, în benzile de joasă frecvență. 

7. Pentru densitatea spectrală a puterii ECoG a cortexului somatosenzorial, am găsit creșteri 

progresive importante ale benzilor de înaltă frecvență, atingând maximul în ultima zi de 

experiment. 

8. Modificările ECoG în cortexul parietal au constat într-o creștere importantă a densității 

spectrale de putere înainte și după administrarea acidului kainic în benzile de înaltă 

frecvență. 

9. Coerența motor-somatosenzorială a scăzut în toate benzile de frecvență, atât pentru 

perioadele pre-, cât și post-acid kainic, dar, din ziua a 4-a, a început să crească. 

10. Coerența motor-parietală a fost redusă semnificativ față de ziua de referință în toate zilele 

de distonie și pentru toate benzile de frecvență testate. În ultimele două zile de înregistrări 

am constatat că, între ziua 4 și ziua 5, coerența motor-parietală crește semnificativ în 

benzile de frecvență înaltă, atât pentru perioadele pre-, cât și post-administrare. 

11. Coerențele imaginară  motor-somatosenzorială și motor-parietală ipsilaterală au fost 

cuplate cu valoarea coerențelor reale în frecvențele joase și în banda gamma,  

excluzându-se contaminarea prin conducție de volum. De asemenea, am obținut rezultate 

consistente cu partea reală a coerenței în stările pre- și post-acid kainic, coerența fiind 

crescută după administrarea de acid kainic.  

12. Pentru cortexul motor, am găsit o regresie liniară negativă între scorul de distonie și 

densitatea spectrală a puterii cortexului motor în banda gamma înaltă în ziua 1 și ziua 4. 

De asemenea, s-a constatat o corelație pozitivă pentru banda delta și VA% (post-

administrare) în ziua 4. Densitatea spectrală a puterii cortexului somatosenzorial a 

evidențiat regresii liniare negative cu scorul de distonie în banda beta (ziua 3), gamma 

joasă (ziua 3, ziua 4) și banda gamma înaltă (ziua 4). De asemenea, s-au constatat 

corelații pozitive cu VA% în delta (pre-administrare, în ziua 3 și ziua 5 și după 

administrare în ziua 4). În cortexul parietal, s-au constatat corelații pozitive între 

densitatea spectrală a puterii delta și VA% (post-administrare, ziua 1), precum și între 

scorul delta și distonia în ziua 3. 
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13. Examinarea activităților oscilatorii corticale în modelul animal de distonie farmacologic 

prin administrarea de acid kainic pe vermisul cerebelos prin care se induce o disfuncție 

a outputului cerebelos relevă o perturbare a coordonării activității neuronale în rețeaua 

somatosenzorială/parietală corticală, care poate sta la baza deficitelor motorii apărute. 

14.  În cadrul Studiului II (Capitolul 7) [103], s-a realizat compararea valorilor din ziua 

control cu valorile din zilele de aplicare de acid kainic pe vermisul cerebelos, rezultând 

o coerență interemisferică (între cortex-urile motorii stâng și drept) redusă în benzile de 

joasă frecvență. Înregistrările în starea pre-acid kainic au avut o tendință similară, cu o 

scădere a benzii delta, theta și beta, și o creștere a benzii gamma înaltă, sugerând un 

posibil mecanism compensatoriu. Partea imaginară a coerenței nu a arătat existența 

fenomenului de conducție de volum. 

15. Corelația dintre comportament și comunicarea a interemisferică pentru ziua 1 și ziua 5 a 

fost redusă sau absentă. O posibilă explicație este lipsa variabilității scorurilor de distonie 

care s-au menținut ridicate de-a lungul zilelor de experiment, precum și numărul mic de 

animale. 

16. În plus, după declanșarea repetată a crizelor distonice, am găsit o adaptare funcțională a 

coerenței interemisferice pe parcursul zilelor de aplicare de acid kainic. De asemenea, 

au loc procese de compensare și pentru coerențele motor-parietale și motor-senzoriale 

după aplicarea repetată a acidului kainic pe vermisul cerebelos, așa cum am arătat în 

studiul I, Capitolul 6. Astfel, activitatea compensatorie și plasticitatea circuitului motor 

apar atunci când activitatea cerebelului este afectată.  

17. În studiul III, șoarecii au prezentat un comportament distonic lateralizat pe partea 

ipsilaterală injecției (stânga), după aplicarea acidului kainic pe lobul cerebelos posterior 

stâng la nivelul Crus I, în special la nivelul hemicorpului stâng. 

18. La evaluarea procentajelor medii de stare de veghe activă (VA%) a tuturor înregistrărilor, 

pre-acid kainic versus post-acid kainic, am observat o reducere semnificativă a timpului 

total petrecut în arenă după aplicarea acidului kainic pe emisfera cerebeloasă. De 

asemenea, media scorurilor de distonie pe zi a scăzut în mod constant din prima zi de 

administrare a acidului kainic până în ziua 5, când scăderea a fost semnificativă. Aceste 

rezultate indică faptul că severitatea distoniei scade odată cu aplicarea repetată a acidului 

kainic, sugerând un posibil mecanism de compensare sau de scădere a sensibilității 

receptorilor kainici. 

19. Analiza înregistrărilor electromiografice ale mușchilor regiunii nucale a indicat un model 

de contracție tonică în timpul crizelor distonice. Frecvența medie a avut o scădere 
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semnificativă pentru partea neafectată în ziua 3, urmată de o creștere până în ziua 5. 

Valorile părții afectate au urmat o tendință similară, dar au rămas mai mari în toate zilele 

de administrare a acidului kainic pentru partea afectată. 

20. Valoarea medie rectificată a EMG a avut modificări nesemnificative, cu tendința de a 

crește la valori maximale în zilele 3 și 4, apoi de a scădea ușor în ziua 5, pentru ambele 

canale de EMG. Un alt estimator de amplitudine a semnalului EMG, rădăcina medie 

pătratică (RMP), a scăzut după administrarea de acid kainic în ziua 4 și ziua 5 pentru 

mușchii regiunii nucale stângi (mușchii afectați), iar din ziua 2 pentru mușchii regiunii 

nucale din partea dreaptă (mușchii neafectați). 

21. Spectrul EMG stâng, spectrul cortexului motor drept (contralateral) și coerența cortico-

musculară de partea afectată au manifestat creșteri semnificative a densității spectrale de 

putere începând cu ziua 3 în toate benzile de frecvență, atât înainte cât și după 

administrarea acidului kainic. 

22. Coerența ECoG-EMG de partea afectată în banda delta a avut tendința de a scădea 

începând cu prima zi a experimentului. În banda theta, coerența a scăzut în primele 2 zile 

ale experimentului comparativ cu ziua de control și a crescut în ziua 4 și ziua 5 

comparativ cu ziua de control, atât înainte, cât și după administrarea acidului kainic. În 

banda beta, am constatat o creștere a coerenței în ultimele trei zile ale experimentului 

atât înainte, cât și după administrarea de acid kainic. 

23. Densitatea spectrului de putere al EMG partea dreaptă (neafectată) a manifestat creșteri 

semnificative începând cu ziua 2 (benzile gamma joasă și înaltă) sau ziua 3 (benzile delta, 

theta, beta) a administrării de acid kainic în toate benzile de frecvență, atât înainte, cât și 

după administrarea acidului kainic. 

24. Pentru cortexul motor stâng, analiza datelor evaluate a arătat o creștere a densității 

spectrale de putere în toate benzile cortexului motor ECoG atât pentru înregistrările pre- 

cât și post-acid kainic, dar semnificativă numai pentru banda delta, în starea pre-acid 

kainic în ziua 5. 

25. Coerența ECoG-EMG a părții neafectate a arătat modificări semnificative numai în 

benzile delta și theta, cu modificări minime în celelalte benzi. Puterea benzii delta a 

scăzut semnificativ în ziua 3, ziua 4 (atât pentru pre- cât și post-acid kainic) și ziua 5 de 

administrare a acidului kainic (în starea post-acid kainic). Valorile de coerență au rămas 

mai mici de 0,15 în toate benzile de frecvență. 

26. Coerența interemisferică din starea pre-acid kainic arată o reducere semnificativă pe tot 

parcursul experimentului în benzile delta, theta și gamma, începând cu ziua 2 de 
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administrare. Datele post-acid kainic arată o tendință descrescătoare care este 

semnificativă din ziua 2 până în ziua 5 în delta, din ziua 3 până în ziua 5 în theta și în 

zilele 3 și 5 în banda beta. 

27. Am descoperit o cuplare a coerenței imaginare în frecvențele joase care exclude 

conducția de volum. O parte imaginară crescută a coerenței post-acid kainic a fost găsită 

în delta, theta, beta, rezultate care au fost în concordanță cu partea reală a coerenței. 

28. În cadrul studiului IV, am confirmat prezența mișcărilor și pozițiilor distonice în modelul 

animal Gnal+/- de distonie după administrarea de oxotremorină, un agonist colinergic 

muscarinic. Nu am găsit nicio diferență semnificativă în frecvența de descărcare a 

potențialelor de acțiune în talamus și cortex între șoarecii Gnal+/- și șoarecii WT, în 

starea pre-simptomatică, de control. 

29. Stimularea nucleului dințat  cerebelos de tip theta-burst a indus potențarea căii cerebelo-

cerebrale la șoarecii WT, dar nu și la șoarecii Gnal+/- sugerând o afectare funcțională a 

căii cerebelo-corticale în distonie. Am observat, de asemenea, o depresie a căii cerebelo-

corticale la șoarecii Gnal+/- în timpul distoniei induse de tratamentul cu oxotremorină. 

Aceste răspunsuri scăzute în talamus și în cortex la stimularea optogenetică  ar putea fi 

un mecanism de blocare a propagării activității anormale a cerebelului în interiorul 

circuitelor motorii la șoarecii Gnal+/-.  

30.  Stimularea theta-burst a nucleului cerebelos dințat a scăzut scorurile de distonie și a 

crescut comportamentul motor normal - veghe activă (VA%) la șoarecii Gnal+/-. 

Identificarea unui tipar de stimulare cerebeloasă care ameliorează distonia ar putea oferi 

noi posibilități terapeutice pentru pacienții distonici. 

 

Contribuții personale 

 

Lucrarea de față, prin cele patru studii efectuate a arătat existența unor anomalii în căile 

cerebelo-talamo-corticale la șoareci Gnal+/-, precum și faptul că outputul cerebelos 

influențează circuitul motor la șoarecii modificați genetic în starea pre-simptomatică, dar și  

în starea distonică simptomatică. Modificarea farmacologică a outputului cerebelos duce la 

perturbarea oscilațiilor cerebrale în regiunile implicate în integrarea somatosenzorială, 

precum și la perturbarea comunicării interemisferice. Aceste modele de distonie au avantajul 

de a permite studierea atât a fazei pre- simptomatice în care disfuncțiile sunt compensate, 

cât și a fazei simptomatice, patologice cu mișcări de tip distonic. Identificarea unui model 
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de stimulare cerebeloasă care previne sau ameliorează distonia ar putea oferi noi strategii 

pentru intervenții terapeutice la pacienți. Rezultatele prezentate oferă noi perspective cu 

privire la procesele fiziopatologice care au loc în rețelele cerebelo-corticale în distonie și 

oferă indicii valoroase pentru o mai bună înțelegere a acestor proces 
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