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Rezumat
În articol sunt examinate modificările masei corporale şi a unor indici biochimici la 
şobolanii supuşi stresului social în dependenţă de regimul alimentar. Hrănirea matinală 
a şobolanilor albi de laborator a influenţat sporirea intensivă a masei corporale indiferent 
de numărul de şobolani din grupă, observându-se o creştere uniformă a acesteia în lotul 
a câte 5. Hrănirea nocturnă a condus la sporirea intensivă a masei corporale la şobolanii 
întreţinuţi câte 1 şi 2 indivizi, pe când la cei câte 5 în grupă masa corporală creştea 
intensiv în prima şi a treia săptămână şi mai puţin în a doua. Totodată a fost observat, 
că trecerea bruscă de la regimul alimentar matinal, specific şobolanilor de laborator, la 
cel nocturn duce la apariţia stării de stres şi ulterior, la dereglări ale funcţiei ficatului, 
pancreasului şi rinichilor.
Cuvinte cheie: masă corporală, stres social, indici biochimici, regim alimentar, 
şobolani.
Depus la redacţie 25 aprilie 2019.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adresa pentru corespondenţă: Ciochină Mariana, Institutul de Fiziologie şi 
Sanocreatologie, str. Academiei, 1, MD-2028 Chişinău, Republica Moldova; E-mail: 
mciochina@mail.ru; tel. (+373 22) 73-71-42.

Introducere
Durata de viaţă a fiecărui animal, indiferent de locul de trai, se desfăşoară sub 

influenţa inevitabilă a mediului înconjurător. Alternarea anotimpurilor şi schimbările 
asociate cu temperatura şi lumina, modificările componenţei şi cantităţii hranei, 
activitatea variată socială a animalelor – toate afectează în mod direct sau indirect 
organismul animalului. Numai prin capacitatea organismului de a răspunde rapid la 
acţiunile factorilor mediului ambiant, animalele se pot adapta la noile condiţii, care se 
află într-o continuă schimbare [24]. 

Factorii mediului duc la apariţia unui comportament adaptiv condiţionat ereditar, 
în urma căruia se formează elemente modificate ale acestuia, iar în rezultatul selecţiei 
naturale are loc evoluţia populaţiei. Adaptarea cu succes a comportamentului 
animalelor la condiţiile mediului depinde de 2 factori principali. 1) Multe forme ale 
comportamentului animalelor sunt înnăscute, de aceea un şir de reacţii necesare sunt 
incluse în sistemul nervos ca o parte componentă a constituirii genotipice a speciei. 
Comportamentul instinctiv a evoluat la fel de treptat ca şi caracteristicile de structură 
ale speciei, iar selecţia naturală a modificat acest comportament astfel încât să răspundă 
cel mai bine condiţiilor de supravieţuire a acestei specii. Instinctul, ca o proprietate 
a comportamentului adecvat într-un anumit context este transmis din generaţie în 
generaţie. 2) Animalele îşi pot modifica comportamentul în funcţie de acumularea 
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experienţei. Ele învaţă să identifice care reacţii îi dau rezultate mai bune şi în dependenţă 
de aceasta îşi schimbă comportamentul. 

Orice formă de comportament al animalelor se realizează pe baza organizării ereditare 
a sistemului nervos. Acest lucru înseamnă că fiecare element al unui comportament 
reprezintă un component necondiţionat separat. La repetarea uneia şi aceleiaşi reacţii, 
comportamentul se schimbă în rezultatul includerii reacţiilor de reflex achiziţionate 
individual (femelele se adaptează la factorul social mai uşor decât masculii) [25]. 
Deci, în urma repetării acţiunii factorilor mediului, în reacţiile comportamentale apare 
adunarea experienţei individuale şi activitatea necondiţionată se poate modifica şi duce 
la formarea reflexelor condiţionate. Reflexele dobândite condiţionat posedă valoare 
adaptivă, dar se estompează atunci când sunt expuse noilor condiţii de mediu. 

Ritmurile zilnice fiziologice şi comportamentale intrinsece sunt menţinute de 
ceasurile circadiene, oscilatori autonomi din interiorul celulei, care sunt menţinuţi 
datorită unei conexiuni moleculare inverse [22]. Sub influenţa condiţiilor permanente 
de disponibilitate a hranei, ceasul din nucleul suprachiasmatic este responsabil de 
setarea fazelor din ceasurile periferice [21]. Dar atunci când animalele sunt plasate 
la un regim alimentar care diferă de cel al ciclului zilnic de alimentare ad libitum, 
ceasurile periferice sunt determinate să se seteze la o nouă fază impusă de regimul de 
alimentare [5, 17]. Animalele nocturne (şobolanii şi şoarecii) consumă circa 80% din 
hrana lor în timpul fazei de întuneric, adică în perioada activă, dacă sunt întreţinuţi cu 
un regim de 12 h lumină/12 h întuneric (ciclul de lumină-întuneric) şi, de asemenea, 
dacă hrana este oferită ad libitum, adică au acces liber la hrană şi apă [5]. 

Alimentarea restricţionată reprezintă limitarea timpului şi duratei disponibilităţii 
hranei fără a reduce cantitatea calorică necesară organismului [4, 10, 15]. Hrănirea 
restricţionată este dominantă asupra ceasului central biologic şi produce ritmuri 
circadiene la şoarecii aritmici şi la animalele cu nucleul hipotalamic lezionat în 
conformitate cu condiţiile de luminozitate [3, 9, 11, 13, 16].

Utilizarea animalelor model pentru studierea dereglărilor circadiene oferă o 
oportunitate importantă pentru determinarea mecanismelor prin care dezorganizarea 
sistemului circadian poate duce la o disfuncţie metabolică ca răspuns la perturbările 
genetice, ale mediului şi comportamentale. Cunoaşterea ceasului circadian în 
organismele model cum ar fi şobolanii, are o însemnătate deosebită pentru oamenii 
care sunt supuşi variaţiilor circadiene [7].

Cercetările efectuate pe şobolani au încercat să simuleze experimental munca 
pe schimburi pentru a explica mecanismele legate de desincronizarea circadiană cu 
dereglările metabolice. Atunci când şobolanii au fost expuşi la o activitate zilnică de 
8 ore în timpul fazei lor normale de odihnă, aceasta a dus la diminuarea nivelului de 
glucoză şi activităţii locomotorii, de asemenea a obezităţii, ceea ce a corelat cu un 
consum sporit de hrană în faza lor de odihnă. Cu toate acestea, revenirea la consumul 
de hrană în faza lor activă a restabilit ritmurile lor metabolice şi a prevenit obezitatea la 
aceste animale [14], ceea ce sugerează faptul că reglarea normală a hranei şi activităţii cu 
ciclul de lumină este critică pentru menţinerea homeostaziei energetice. De asemenea, 
întreţinerea şoarecilor sălbatici ad libitum exclusiv în timpul zilei a dus la creşterea 
masei corporale, comparativ cu animalele hrănite exclusiv în timpul nopţii [2]. Similar, 
atunci când şoarecii genetic obezi, la care era dereglat regimul de alimentare diurn, 
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au trecut la un regim exclusiv – nocturn, s-a atestat o scădere a masei corporale şi o 
îmbunătăţire a stării metabolice [12].

Homeostazia glucozei este sub controlul circadian atât la nivelul ţesuturilor 
periferice, cât şi la nivelul nucleului suprachiasmatic. Apogeul nivelului de glucoză 
şi a toleranţei acesteia sporeşte la începutul fazei active, comparativ cu faza inactivă. 
Nivelul ridicat al glucozei dimineaţa rezultă din gluconeogeneza hepatică sporită, 
şi, de asemenea, datorită secreţiei scăzute a insulinei, unde toleranţa glucidică 
îmbunătăţită se datorează asimilării crescute de glucoză în muşchii scheletici şi  
ţesuturile adipoase [19].

Un alt studiu a fost efectuat pentru evaluarea semnificației fiziologice a ritmului 
circadian prin suprimarea ritmului de alimentare fără a modifica aportul de energie. 
Experimentele au demonstrat că nutriţia regulată are un rol semnificativ în homeostazia 
colesterolului ca rezultat a funcționării ritmului circadian al ficatului [20].

Într-un alt studiu au fost investigate efectele întunericului şi luminozităţii constante 
asupra schimbărilor în ser ale colesterolului, insulinei şi nivelului de glucoză la 
şobolanii masculi sănătoşi. Rezultatele obţinute atestă faptul că întunericul constant 
duce la scăderea nivelului de colesterol, insulină şi glucoză. În contrast, luminozitatea 
constantă intensifică nivelul glucozei în ser, dar nu afectează nivelul de colesterol şi 
insulină la şobolanii masculi sănătoşi. Conform rezultatelor acestui studiu, cercetările 
ulterioare vor trebui să investigheze efectele întunericului şi luminozităţii constante 
asupra parametrilor biochimici la oameni şi alte animale pentru a confirma datele 
obţinute şi, de asemenea, să evalueze rolul melatoninei şi ceasului circadian în reglarea 
acestor parametri metabolici [1].

Reieşind din analiza datelor ştiinţifice din sursele de specialitate în domeniul 
cronobiologiei, a fost identificată relaţia dintre influenţa ceasurilor biologice asupra 
proceselor fiziologice şi biochimice, precum şi rolul ritmurilor circadiene asupra 
funcţionalităţii organelor, sistemelor de organe şi a organismului integru. Din aceste 
considerente scopul acestui studiu a fost de a stabili dinamica masei corporale în 
dependenţă de regimul de hrană la şobolanii supuşi stresului social şi influenţa acestuia 
asupra sistemelor funcţionale ale organismului.

Materiale şi metode
Experimentele au fost realizate pe 20 de şobolani albi de laborator (femele cu vârsta 

de 1 lună), repartizaţi câte 10 în 2 grupe: „Grupa matinală” şi „Grupa nocturnă” 
timp de 30 de zile. Animalele au fost hrănite conform raţiei standard, elaborată pentru 
şobolanii de laborator [23]. Pentru modelarea stresului social, cei 10 şobolani din fiecare 
lot au fost repartizaţi în patru celule: a câte 5 – în a IV-a celulă, câte 2 – în I-a şi a II-a şi 
1 – în a III-a. Şobolanii din I-a şi a II-a celulă erau schimbaţi cu locul în fiece zi dintr-o 
celulă în alta pentru crearea noilor condiţii, de aceea au fost examinați împreună. 

Experimentele au constat în întreţinerea şobolanilor femele cu un regim alimentar 
ad libitum (10 – „Grupa matinală” şi 10 – „Grupa nocturnă”), având acces liber la 
apă şi mâncare. Astfel, a avut loc formarea ritmurilor comportamentale alimentare.  
În această perioadă şobolanii din „Grupa nocturnă” primeau hrană la ora 17:30, iar cei 
din „Grupa matinală” – la ora 7:30. Pentru determinarea indicilor biochimici şi a stării 
funcţionale a organelor, şobolanii au fost decapitaţi şi a fost colectat sângele pentru 
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analizele biochimice la spectrofotometrul cu microprocesor Star Dust MC-15, cu 
ajutorul setului test standard Dia Sys (Germania), fiind testată concentraţia următorilor 
parametri biochimici: alaninaminotransferaza (ALT), aspartataminotransferaza (AST), 
gama-glutamiltranspeptidaza (GGTP), fosfataza alcalină (ALT K), amilaza (AMY), 
glucoza (GLUK), colesterolul (CHOL), trigliceridele (TRIG), ureea (UREA), creatinina 
(CREAP), proteinele totale (T.PROT), bilirubina totală (T-BIL), bilirubina directă 
(D-BIL) şi fierul (Fe). 

Rezultate şi discuţii
Alimentaţia, prin acţiunea sa complexă asupra organismului, constituie unul din 

factorii de bază ai existenţei organismului. Regimul şi raţia alimentară au o influenţă 
decisivă atât în perioada de creştere, cât şi în cea de dezvoltare a organismului, 
influenţând asupra stării funcţionale a sistemului digestiv. Timpul de alimentare este 
Zeitgeber-ul dominant pentru ceasurile circadiene periferice, mai ales pentru rozătoarele 
de laborator [6]. Şobolanii şi şoarecii, fiind animale nocturne, consumă cea mai mare 
parte din hrană în timpul nopţii, mai ales atunci când sunt întreţinuţi cu regimul de 
alimentare atât în faza de lumină, cât şi în faza de întuneric [5].

Studierea influenţei regimului de hrană în faza de lumină şi întuneric asupra 
dinamicii masei corporale este necesară pentru a constata existenţa corelaţiei dintre 
modificarea acesteia şi conţinutul indicilor biochimici din sângele şobolanilor. 

Pentru stabilirea particularităţilor influenţei regimului alimentar asupra statutului 
fiziologic al şobolanilor, s-a realizat cântărirea acestora în fiecare săptămână. Datele 
experimentale obţinute sunt prezentate în tabelele 1 şi 2. 

Tabelul 1. Modificarea masei corporale a şobolanilor femele din „Grupa matinală” în 
dependenţă de regimul alimentar şi numărul de şobolani.

Grupa matinală 
(10 șobolani)

Masa corporală (g)

Înainte de 
experiment

Săptămâna 
I

Săptămâna 
II

Săptămâna 
III

Săptămâna 
IV

Grupa 
martor

1 109 123 141 178 188

2 101 132 158 177 183

3 121 144 163 182 191

4 96 123 150 171 176

5 134 155 181 199 210

Grupa
experimentală I

1 80 86 104 129 139
2 95 115 143 166 173

Grupa 
experimentală II

1 106 122 155 180 190
2 106 123 153 183 185

Grupa 
experimentală III 1 91 113 130 170 184

Analiza masei corporale a şobolanilor femele din „Grupa matinală” şi „Grupa 
nocturnă” demonstrează că la toate etapele experimentului nu se atestă mari diferenţe 
dintre masele corporale ale şobolanilor acestor două grupe. Însă, analiza detaliată  
(Fig. 1 şi 2) a datelor relevă o legitate care, posibil, este dependentă de modul de 
viaţă al şobolanilor şi ritmurile biologice ale acestora. La cei 10 şobolani din „Grupa 
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matinală”, indiferent de influenţa numărului lor în grupă, masa corporală a sporit 
intensiv în primele trei săptămâni (câte 20-30g) şi a crescut mai puţin în săptămâna a 
IV-a (câte 5-10g), iar la şobolanii din grupa martor creşterea a decurs pe cât de intensiv, 
pe atât de uniform în fiecare săptămână (aproximativ cu 24g săptămânal).

Tabelul 2. Modificarea masei corporale a şobolanilor femele din „Grupa nocturnă” în 
dependenţă de regimul alimentar şi numărul de şobolani.

Grupa matinală 
(10 animale)

Masa corporală (g)

Înainte de 
experiment

Săptămâna 
I

Săptămâna 
II

Săptămâna 
III

Săptămâna 
IV

Grupa martor

1 100 127 138 176 173
2 100 129 142 171 164
3 102 117 123 156 157
4 101 119 125 162 158
5 99 125 135 176 165

Grupa 
experimentală I

1 99 123 147 178 177
2 102 130 154 181 180

Grupa 
experimentală II

1 112 138 164 194 192
2 91 116 135 147 149

Grupa 
experimentală 

III
1 72 91 115 147 141

Figura 1. Modificarea masei corporale a şobolanilor femele din „Grupa matinală” în 
dependenţă de regimul alimentar şi numărul de şobolani.

La şobolanii din „Grupa nocturnă” se observă o deosebire în creşterea masei 
corporale în dependenţă de numărul acestora în grupă: masa corporală a şobolanilor 
din grupele cu 1 şi 2 şobolani a sporit intensiv uniform timp de trei săptămâni  
(câte 19-32g), pe când la cei 5 şobolani din grupa martor, masa corporală creşte intensiv 
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uniform în prima şi a treia săptămână (câte 15-41g), foarte puţin în a doua (câte 6-13g) 
şi, mai puţin (câte 3-11g) sau chiar descreşte (scade câte 3-7g) în a patra săptămână. 

Alternarea creşterii intensive şi mai puţin intensive a masei corporale poate să fie 
dictată de două motive: 1) influenţa ritmului biologic asupra creşterii masei corporale 
şi 2) apariţia concurenţei, adică influenţa numărului de indivizi din grupă (acțiunea 
stresului social) asupra creşterii masei corporale. Sporirea masei corporale mai puţin 
sau scăderea ei în săptămâna a patra se explică prin faptul că şobolanii au atins masa 
corporală caracteristică acestei vârste.

Figura 2. Modificarea masei corporale a şobolanilor femele din „Grupa nocturnă” în 
dependenţă de regimul alimentar şi numărul de şobolani.

Indicii biochimici sunt indicatorii care oferă informaţie despre starea funcţională 
a organelor interne, cum ar fi ficatul, rinichii, pancreasul etc. Totodată, indicatorii 
biochimici prezintă informaţia esenţială privind metabolismul plastic şi energetic 
al organismului. Alimentaţia reprezintă unul din factorii cu influenţă decisivă în 
menţinerea metabolismului energetic. Un factor nu mai puţin important în reglarea 
metabolismului energetic este şi regimul alimentar. Din aceste considerente am hotărât 
să studiem influenţa regimului alimentar matinal şi nocturn asupra modificării unor 
parametri biochimici la şobolanii albi-femele, în perioada postnatală timpurie.

Analiza datelor din tabelul 3 denotă o deosebire a indicilor biochimici: AMY, CHOL, 
UREA, CREAP, T-BIL, D-BIL şi Fe la şobolanii hrăniţi dimineaţa şi cei hrăniţi seara. 
Indicii ce atestă un metabolism energetic dereglat, cum ar fi AMY, CHOL, UREA sunt 
mai sporiţi în sângele şobolanilor din „Grupa matinală”, comparativ cu cei din „Grupa 
nocturnă”. Astfel, dacă la „Grupa matinală” amilaza constituie 1768,5±347,2, atunci 
la „Grupa nocturnă” – 1406,7±303,6 şi respectiv: CHOL – 1,9±0,4U/L şi 1,5±0,2U/L, 
UREA – 8,3±1,9mmol/l şi 7,0±1,1mmol/l.

Faptul că, cantitatea de amilază din sângele şobolanilor din „Grupa matinală” 
este mai mare, presupune posibile dereglări funcţionale ale pancreasului, deoarece 
conform datelor din literatură [8, 18] AMY este unul din indicatorii ce determină starea 
funcţională a pancreasului.
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Tabelul 3. Analiza comparativă a indicilor biochimici la şobolanii din „Grupa matinală” 
şi „Grupa nocturnă”.
Indicii biochimici Grupa matinală Grupa nocturnă
ALT U/L 56,7±21,5 54,4±8,5
AST U/L 241,5±78,6 254,6±49,0
GGTP U/L 12,3±2,8 13,3±2,9
ALT K U/L 566,4±99,8 558,5±222,0
AMY U/L 1768,5±347,2 1406,7±303,6
GLU mmol/L 6,8±0,5 5,9±1,2
CHOL mmol/L 1,9±0,4 1,5±0,2
TRIG mmol/L 0,9±0,2 0,9±0,1
UREA mmol/L 8,3±1,9 7,0±1,1
CREAP µmol/L 24,6±3,0 27,3±2,2
T.PROT g/L 67,2±2,6 67,2±3,8
T-BIL umol/L 0,5±0,3 0,9±0,4
D-BIL umol/L 0,5±0,1 0,8±0,3
Fe umol/L 25,3±9,5 41,2±19,9

Nivelul sporit de CHOL în sângele şobolanilor femele din „Grupa matinală” 
denotă eventuale dereglări ale funcţiei ficatului, pe când ceilalţi parametri biochimici 
ce, de asemenea, relevă starea funcţională a ficatului – AST, ALT, TRIG, CREAP au 
fost testaţi în limitele normei, fapt ce indică o funcţionare normală a ficatului. Totodată, 
în sângele şobolanilor femele din „Grupa nocturnă” parametrii biochimici – AST, 
ALT, TRIG, CHOL se aflau la nivelul indicilor animalelor din „Grupa matinală”, iar 
nivelele T-BIL şi D-BIL erau sporite. Aceasta, posibil, este determinată de trecerea 
de la hrănirea matinală la cea de seară, ceea ce a creat o stare de stres pentru şobolanii 
din „Grupa nocturnă”. Şobolanii sunt animale cu hrănire nocturnă, dar aceasta nu se 
referă şi la cei de laborator, care pe parcursul a mai multor generaţii au fost hrăniţi 
dimineaţa. Trecerea la întreţinerea nocturnă provoacă o stare de stres excesiv, ceea ce 
a şi provocat în această grupă posibile dereglări ale funcţiei ficatului. Încă un argument 
al stării de stres produs de trecerea la hrana nocturnă este şi nivelul sporit al Fe-ului 
la şobolanii din „Grupa nocturnă” (41,2±19,9 umol/l), comparativ cu cei din „Grupa 
matinală” (25,3±9,5 umol/l). Sporirea conţinutului de Fe este condiţionată de procesul 
de distrugere a eritrocitelor, ceea ce duce la creşterea nivelului de T-BIL şi D-BIL. 
Nivelul mărit al CREAP denotă pe de o parte, intensificarea funcţiei ficatului, iar pe de 
altă parte, posibile dereglări funcţionale ale rinichilor, ceea ce confirmă repetat prezenţa 
stării de stres la şobolanii cu trecere la hrana nocturnă. 

Aşadar, trecerea bruscă de la hrănirea matinală a şobolanilor femele la cea nocturnă 
duce la apariţia stării de stres şi, ulterior, la dereglări ale funcţiei ficatului, pancreasului 
şi rinichilor. 

Concluzii
În rezultatul studiului influenţei factorului social asupra masei corporale la şobolani 

şi a unor indici biochimici în dependenţă de regimul alimentar au fost identificate 
următoarele concluzii:
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1. Hrănirea matinală a şobolanilor albi de laborator a influenţat sporirea intensivă 
a masei corporale, indiferent de numărul de şobolani în grupă și o creştere uniformă a 
celor întreţinuţi în grupă câte 5 animale.

2. Regimul alimentar nocturn a avut un impact de sporire intensivă a masei corporale 
la şobolanii întreţinuţi câte 1 şi 2 indivizi, pe când la cei câte 5 în grupă – creştea 
intensiv în prima şi a treia săptămână şi mai puţin în a doua.

3. Trecerea bruscă de la un regim alimentar matinal, specific şobolanilor de laborator, 
la cel nocturn, precum şi provocarea stresului social, duce la apariţia stării stresogene 
şi, ulterior, la unele dereglări ale funcţiei ficatului, pancreasului şi rinichilor. 
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