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Rezumat
Experimental, prin metoda de electrostimulare a unei structuri profunde a creierului 
a fost modulată activitatea impulsivă a neuronilor orexinergici ai ariei laterale a 
hipotalamusului, prin ce s-a reuşit de a modifi ca comportamentul alimentar şi fondalul 
emoţional al animalelor de laborator şi de a demonstra rolul reglator al sistemului 
orexinergic activator în comportamentul alimentar.
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Introducere
Comportamentul alimentar sanogen se formează bazându-se pe motivaţia 

nutritivă constantă, care reprezintă o stare emoţională orientată spre satisfacerea 
unei necesităţi vitale esenţiale (alimentaţiei) şi are un rol semnifi cativ în formarea şi 
menţinerea alimentaţiei sanogene pe parcursul întregii vieţi. Stresul socio-emoţional, 
intervenţia dură în bioritmicitatea fi ziologică a ciclului somn-veghe, calitatea şi 
regimul neadecvat al alimentaţiei au un impact semnifi cativ asupra proceselor de 
formare a comportamentului alimentar. Sistemul orexinergic (hipocretin) activator, 
probabil, reprezintă o verigă de conexiune între aceste mecanisme ale acţiunii 
centripete asupra comportamentului alimentar. O importanţă deosebită reprezintă 
interacţiunile funcţionale centrale între sistemul activator şi sistemele de recompensare, 
consolidare şi satisfacţie [14]. Mecanismul de bază al acţiunii activatoare a sistemului 
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orexinergic se realizează prin interacţiunile interneuronale puternice cu sistemele 
neurotransmiţătoare monoaminergice, care au un efect modulator asupra centrelor de 
reglare superioare. Se ştie, că neuronii orexinergici localizaţi în hipotalamusul lateral 
participă în coordonarea actelor de explorare, consumare a elementelor nutritive 
şi, în general, în echilibrarea homeostazei energetice. Neuronii din aria laterală a 
hipotalamusului sunt sensibili la devierile concentraţiei de glucoză din fl uxul sangvin. 
Datorită capacităţilor acestor neuroni de a fi  activaţi în hipoglicemie, ei sunt nemijlocit 
implicaţi în reglarea consumului de nutrienţi şi metabolismului energetic [9]. 
Devierea concentraţiei extracelulare a glucozei duce la modifi cări electrofi ziologice 
ale neuronilor orexinergici [13]. În special, creşterea concentraţiei de glucoză şi/
sau leptină iniţiază hiperpolarizarea membranei şi stoparea generării potenţialului 
de acţiune. Şi invers, scăderea concentraţiei declanşează depolarizarea membranei 
şi sporirea frecvenţei potenţialelor generate [1, 13]. Mai mult decât atât, nivelul de 
ARNm al preproorexinei creşte în neuronii orexinergici în caz de hipoglicemie. 
Aşadar, intensitatea expresiei genei şi a biosintezei de prepoorexină este supusă acţiunii 
nivelului de glucoză în fl uxul sangvin [3, 7]. Gradul de expresie a genei preproorexinei 
în neuronii orexinergici corelează negativ cu oscilaţiile concentraţiei de glucoză şi 
leptină în fl uxul sangvin şi este asociat cu consumul de nutrienţi [13]. Experimental 
a fost demonstrat că inhibiţia activităţii neuronilor orexinergici din hipotalamus este 
însoţită de difi cultăţi în reacţiile comportamentale care se bazează pe sporirea activităţii 
locomotorii în perioadele de veghe [13]. Administrarea intracerebroventriculară 
directă a orexinei în creier induce comportamentul alimentar motivat în perioada de 
lumină a zilei [2, 4, 5, 11]. Acţiunea activatoare a sistemului orexinergic este asigurată 
şi de proeminenţele terminaţiilor neuronale în centrele monoamin- şi colinergice 
ale trunchiului cerebral. Anume, activarea acestor centre condiţionează modularea 
formaţiunilor cerebrale superioare care sunt implicate în mecanismele de reglare ale 
nivelului de alertă în starea de veghe. Prezintă interes faptul că sistemul orexinergic are 
interrelaţii neuronale strânse cu sistemul limbic şi cu nucleul arcuat al hipotalamusului. 
Se ştie, că neuronii nucleului arcuat sunt implicaţi în procesele de dirijare ale alimentaţiei, 
consumului elementelor nutritive şi echilibrului energetic [8]. Pentru comportamentul 
alimentar motivat şi realizarea recompensării şi satisfacţiei este foarte importantă 
interrelaţia sistemului orexiergic cu centrul dopaminergic al ariei ventrotegmentale a 
trunchiului cerebral. Comportamentul alimentar este asociat şi cu modifi cări autonome, 
care sunt exprimate prin oscilaţiile activităţii motorii şi celei secretorii ale tractului 
gastrointestinal. După cum a fost demonstrat, aceste modifi cări vegetative sunt supuse 
acţiunii descendente a sistemului orexinergic activator. Această infl uenţă se realizează 
şi prin intermediul sistemelor de reglare neuroumorale [8, 12]. 

Reieşind din cele expuse, scopul acestei lucrări constă în evidenţierea reacţiilor 
comportamentului alimentar la devieri de activitate impulsivă a neuronilor orexinergici 
din hipotalamusul lateral iniţiate în mod experimental.

Materiale şi metode
În experimente au fost folosiţi şobolani masculi albi de laborator (n=20) cu masa 

corporală de 230-260 g, crescuţi şi întreţinuţi în condiţii de vivariu, alimentaţi conform 
raţiei standarde, cu accesul ad libitum la hrană şi apă, cu regim de iluminare de la ora 
8:00 până la 18:00. 
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Pentru estimarea indicilor comportamentului alimentar a fost determinat numărul 
actelor comportamentale pe întreagă perioadă de înregistrare (timp de 60 min), precum 
şi durata sumară şi durata medie a fi ecărui act. Au fost înregistrate actele de explorare şi 
mirosire a mediului înconjurător, actele de apropiere de hrănitoarele şi adăpătoarele de 
apă, actele de aport a hrănii, actele de roadere a celulelor, precum şi volumul de hrană 
şi apă consumate pe perioada de înregistrare. Pentru a evalua fondalul emoţional s-au 
înregistrat şi s-au estimat actele grooming, poziţie relaxantă, precum şi a celor de expresie 
a emoţiilor pozitive manifestate prin reacţiile motorii în regiunea capului animalului 
(actele de spălare). În conformitate cu datele experimentale recente, poziţia relaxantă a 
vibriselor, ochilor, zonei bucale, poziţia urechilor sub unghi ascuţit şi culoarea urechilor 
refl ectă în mod obiectiv starea de satisfacţie, plăcere şi relaxare. Rezultatele evaluării 
indicilor comportamentului alimentar au fost comparate cu dinamica masei corporale. 
Pentru asigurarea oportunităţilor de a estima mai detaliat actele comportamentale a fost 
efectuată monitorizarea video cu aplicarea camerei de supraveghere (HD Webcam C615, 
Logitech), ataşată de celula cu perete despărţitor, ceea ce permitea observaţiile paralele 
a ambelor animale. Experimentul constă în stimularea profundă a creierului (deep brain 
stimulation, DBS), adică a elementelor celulare ale ariei laterale a hipotalamusului 
(lateral hypothalamic area, LH; Bregma -2,30; Interaural 6,70; H 1,4(8,6); 
L,R 1,8). Procedura de DBS este aplicată cu succes în practica clinică neurologică. 
Pentru identifi carea coordonatelor centrului cerebral căutat a fost folosit atlasul 
stereotaxic [10]. Intervenţia neurochirurgicală a fost realizată sub anestezie (ketamina, 
2-4 mg/kg, injecţie intraperitoneală) cu aplicarea instalaţiei stereotaxice. Electrodul bipolar 
a fost implantat cronic (fi r nicrom izolat, d = 0,8 mm) în aria laterală a hipotalamusului. 
La expirarea perioadei de restabilire (7 zile), după 2- 4 ore după hrănire (ora de amiază) 
s-a realizat o înregistrare de fon a comportamentului alimentar timp de 60 min. Ulterior 
au fost iniţiate şedinţele zilnice de electrostimulare a elementelor celulare ale ariei 
laterale a hipotalamusului (centrul orexinergic). Electrostimularea a fost dozată şi 
efectuată cu ajutorul electrostimulatorului (D185 MKII, MultiPulse Cortical Electrical 
Stimulator, Digitimer) prin aplicarea oscilaţiilor sinusoidale de curent alternativ 
(frecvenţa – 50 Hz şi intensitatea – 40mkA). Fiecare stimul a fost aplicat printr-o serie 
de impulsuri timp de 0,5 s, fi ecare şedinţă de electrostimulare consta din 30-40 de 
serii de impulsuri. După fi ecare şedinţă de electrostimulare, după 2-4 ore după hrănire 
(ora de amiază) timp de 60 min se înregistrau actele de comportament alimentar. 
Durata experimentului a constituit 10 zile.

La sfârşitul experimentului, după decapitarea şobolanilor, au fost colectate mostre 
de ţesut al creierului. Ulterior s-a realizat prelucrarea histochimică a ţesutului creierului 
(fi xarea – folosind lichidul Carnou; deshidratarea şi plasarea în parafi nă); secţionarea 
ţesutului a fost efectuată cu ajutorul microtomului rotativ şi coloraţia rapidă, utilizând 
violet de cresyl pentru identifi carea urmei electrodului în ţesutul creierului şi evaluarea 
exactităţii pătrunderii lui în nucleu. 

Analiza statistică a fost efectuată cu aplicarea metodei ANOVA şi cu utilizarea 
criteriului Student.

Rezultate şi discuţii
Rezultatele obţinute au demonstrat că, deja, după 4 zile de electrostimulare zilnică 

a elementelor celulare ale centrului orexinergic al hipotalamusului, numărul actelor de 
comportament alimentar raportat la perioada de înregistrare (explorarea şi mirosirea; 
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apropierea de hrănitoare şi adăpătorul de apă; aportul hranei; roaderea celulei) a sporit 
considerabil (cu 22,7; 41,7; 42,9; 160 şi 133,3%, corespunzător) în comparaţie cu 
datele de referinţă (tab. 1). Durata sumară a fi ecărui act comportamental s-a majorat 
(cu 22,1; 18,5; 16,3; 15,4 şi 19,8 %, corespunzător) (fi g. 1). Durata medie, de asemenea, 
a crescut semnifi cativ (cu 14,4; 17,7; 15,8; 16,8 и 15,5%, p<0,05, corespunzător). 
În acelaşi timp, după 4 zile de electrostimulare numărul relativ şi durata totală a actelor 
grooming şi poziţie relaxantă nu s-au modifi cat autentic, ci doar au avut o tendinţă de 
diminuare, ceea ce indică, posibil, o stare de agitaţie la animale. 

Tabelul 1. Numărul actelor de comportament alimentar raportat la perioada de 
înregistrare (60min) după 4 zile şi 10 zile de electrostimulare a neuronilor din centrul 
orexinergic.

Actul de 
comporta-

ment

Înregistrarea 
de fon

Înregistrarea 
după 4 zile de stimulare

Înregistrarea 
după 10 zile de stimulare

numărul actelor/ 
numărul raportat la 
perioada de înreg-

istrare

numărul actelor/ numărul 
raportat la perioada de 

înregistrare

numărul actelor/ numărul 
raportat la perioada de 

înregistrare

nu
m

ăr
ul

nu
m

ăr
ul

/
60

 m
in

nu
m

ăr
ul

nu
m

ăr
ul

/
60

 m
in

nu
m

ăr
ul

nu
m

ăr
ul

/ 
60

 m
in

Explorarea şi 
mirosirea 13 0,22±0,030 16 0,27±0,015 19 0,32±0,030*

Apropierea de 
hrănitoare 7 0,12±0,010 10 0,17±0,020* 16 0,27±0,05**

Apropierea de 
adăpătorul de 

apă
4 0,07±0,02 6 0,10±0,01 8 0,13±0,02*

Aportul 
hranei 3 0,05±0,01 8 0,13±0,03* 12 0,20±0,04***

Roaderea 
celulei 2 0,03±0,004 4 0,07±0,005*** 6 0,10±0,008***

  Notă:  * – diferenţa statistic autentică comparativ cu înregistrarea de fon (P<0,05)  
  ** – diferenţa statistic autentică comparativ cu înregistrarea de fon (P<0,01)

  ***– diferenţa statistic autentică comparativ cu înregistrarea de fon (P<0,001)

După fi nalizarea curei de electrostimulare zilnică a elementelor celulare din 
centrul orexinergic (10 zile), numărul actelor de comportament alimentar (tab. 1), 
durata sumară şi durata medie a fi ecărui act comportamental au crescut considerabil 
comparativ cu datele de fon, iar în unele cazuri sunt puţin sporite comparativ cu datele 
obţinute după 4 zile de electrostimulare. Durata sumară a actelor de comportament 
alimentar (explorarea şi mirosirea; apropierea de hrănitoare şi adăpătorul de apă; 
aportul hranei; roaderea celulei) a fost mai mare decât cea de fon cu 19,8; 25,1; 16,6; 
23,9 şi 15,9 %, corespunzător (fi g. 2). Destul de semnifi cativ s-a modifi cat şi durata 
medie a acestora (tab. 2). De rând cu aceasta s-a manifestat sporirea cantităţii de hrană 
consumată şi creşterea masei corporale a animalelor experimentale în comparaţie 
cu datele obţinute după 4 zile de electrostimulare. Aşadar, cu două zile înainte de 
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şedinţele de stimulare a centrului orexinergic, masa corporală a animalelor a constituit 
– 254,6±8,6 g, după 4 zile de electrostimulare zilnică – 258,5±12,4 g şi după 10 zile de 
curs – 282,3±9,1 g (p<0,05). 

Figura 1. Durata sumară a actelor de comportament alimentar după 4 zile 
de electrostimulare a neuronilor din centrul orexinergic. 1 – înregistrarea de fon; 
2 – înregistrarea experimentală. * – diferenţa statistic autentică comparativ cu înregistrarea 
de fon (p<0,05). 

Figura 2. Durata sumară a actelor de comportament alimentar după 10 zile de 
stimulare a neuronilor din centrul orexinergic. 1 – înregistrarea de fon; 2 – înregistrarea 
experimentală. * – diferenţa statistic autentică comparativ cu înregistrarea de fon (P<0,05). 

Este necesar de menţionat, că are loc majorarea numărului de acte 
comportamentale, care caracterizează starea emoţională pozitivă a animalelor de 
laborator, precum şi creşterea duratei medii şi sumare a fi ecărui act comportamental 
(grooming – cu 19,7%, p<0,05; şederea relaxantă – cu 17,8 %, p<0,05, şi expresia emoţiilor 
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pozitive – cu 24,8%, p<0,05) (fi g.3). Aceste observaţii denotă despre intensifi carea 
activităţii sistemului de consolidare emoţională în rezultatul actelor de comportament 
alimentar pe fondalul stimulării centrului orexinergic activator care interacţionează 
puternic cu acest sistem prin conexiunile neuronale între aria ventro-tegmentală 
dopaminergică, nucleul accumbens şi ariile lobului prefrontal ale cortexului, precum şi 
cu sistemul limbic.  

Tabelul 2. Durata medie a actelor de comportament alimentar (s) după 4 zile şi 10 zile 
de electrostimulare a neuronilor din centrul orexinergic.

Actul de comportament
Înregistrarea 

de fon
Înregistrarea după 
4 zile de stimulare

Înregistrarea după 
10 zile de stimulare

Durata medie (s) Durata medie (s) Durata medie (s)
Explorarea şi mirosirea 4,6±0,2 5,3±0,3 8,5±0,6***
Apropierea de hrănitoare 7,3±0,4 8,6±0,5* 16±1,1***
Apropierea de adăpătorul de apă 4,8±0,2 5,6±0,4 8±0,6***
Aportul hranei 8,6±0,5 10±0,8 12±1,0**
Roaderea celulei 2,7±0,1 3,1±0,2 6±0,8***

Notă:  * – diferenţa statistic autentică comparativ cu înregistrarea de fon (p<0,05), 
  ** – diferenţa statistic autentică comparativ cu înregistrarea de fon (p<0,01), 
 ***– diferenţa statistic autentică comparativ cu înregistrarea de fon (p<0,001).

Figura 3. Durata sumară a actelor de comportament care caracterizează starea 
emoţională a animalelor după 10 zile de stimulare a neuronilor din centrul orexinergic. 
1 – înregistrarea de fon; 2 – înregistrarea experimentală. * – diferenţa statistic autentică 
comparativ cu înregistrarea de fon (p<0,05). 

Aşadar, modifi cările indicatorilor obiectivi ai comportamentului alimentar, 
înregistrate la şobolanii albi în această experienţă ca urmare a stimulării electrice a 
populaţiei neuronilor câmpului periformical al hipotalamusului lateral, denotă despre 
rolul important al sistemului orexinergic activator al hipotalamuslui în reglarea 
comportamentului alimentar.

Fiziologia şi Sanocreatologia

http://code-industry.net/


38

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(331) 2017

Concluzii:
Sistemul orexinergic activator al hipotalamusului lateral este implicat în regla-1. 

rea comportamentului alimentar motivat.
Stimularea electrică zilnică a structurilor neuronale ale sistemului orexinergic 2. 

al hipotalamusului lateral timp de patru zile provoacă majorarea numărului de acte 
comportamentale alimentare, durata medie şi sumară a lor.

Stimularea electrică a populaţiei neuronilor orexinergici a ariei hipotalamusu-3. 
lui lateral timp de zece zile asigură menţinerea la un nivel înalt a indicatorilor studiaţi 
ai comportamentului alimentar, contribuie la majorarea cantităţii de hrană şi apă con-
sumată şi la sporirea masei corpului animalelor.

Excitarea electrică a ariei orexinergice a hipotalamusului lateral a dus la ma-4. 
jorarea groominului, pozei relaxante şi a actelor de expresie pozitivă, ce denotă despre 
sporirea nivelului emoţional pozitiv al animalelor.
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