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Abstract. The aim of article is to elucidate the impact of chronic stress 

(maternal separation, about 3 h, 10 days) at different stages of early postnatal 

development on exploratory behavior and general cognitive capacity at puberty. It 

was shown that stressed rats in early postnatal ontogenesis, at puberty was affected 

exploratory behavior, which showed by essential decrease of motor activity in open 

fi eld, especially in center of fi eld, and by reduced exploring of a new object appeared 

in the known entourage of animal, have general cognitive disorders, which were 

manifested by the inability to solve the problem of acquiring food in “syringe” test, 

compared with control rats. It was found that mental defects were more severe in 

stressed rats on postnatal days 3-12, than on days 13-22. Conclusion is that stress 

in early postnatal ontogenesis can affect exploratory behavior and general cognitive 

abilities at puberty.

Key words. early postnatal stress, exploratory behavior, open fi eld, new 

object, general cognitive ability.

Introducere

Deregl rile psihice reprezint  unele din cele mai frecvente cazuri de 
îmboln viri, multe din care sunt foarte grave. În consecin , aceste dere-
gl ri devin o povar  grea pentru familie şi bugetul rii. Conform datelor 
OMS, la 20-25 % din toat  popula ia lumii, cel pu in, la o anumit  etap  a 
vie ii se dezvolt  deregl ri psihice. În Republica Moldova, ca şi în alte ri, 
deregl rile psihice sunt mereu în creştere. 

S n tatea psihic  la om se formeaz  în cea mai mare parte în peri-
oada pre- şi postnatal  timpurie. De mult se ştie, c  dezvoltarea organis-
mului este determinat  de programul genetic, care în perioada ontoge-
netic  timpurie interac ioneaz  cu factorii mediului în care nemijlocit se 
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dezvolt  organismul. Dar importan a interac iunii factorilor genetici şi 
de mediu pentru dezvoltarea omului, şi în special pentru dezvoltarea sis-
temului nervos şi a psihicului, a fost conştientizat  mult mai aprofundat 
la sfârşitul sec.XX şi începutul sec. XXI, când s-a constatat c  factorii 
de mediu în dezvoltarea uterin  a embrionului şi a f tului, şi postnatal  a 
copilului determin  în mare m sur  s n tatea psihic  nu numai în copi-
l rie dar şi în perioadele ulterioare de vârst . În aceast  perioad  într-un 
şir de investiga ii a fost demonstrat, c  diferi i factori nefavorabili de 
mediu (factori de risc) în ontogeneza timpurie pot deregla dezvoltarea 
sistemului nervos central, care în consecin  provoac  modifi c ri impor-
tante pentru s n tatea psihic  [1, 7]. 

Unul dintre cei mai frecven i factori ce infl uen eaz  s n tatea la 
om este stresul. Condi iile de via  ale  omului contemporan devin tot 
mai stresogene. De rând cu ac iunea sanogen  a stresului  moderat şi de 
scurt  durat , stresul excesiv acut sau cronic poate deveni baz  pentru 
dezvoltarea diferitor patologii [10, 11]. Stresul poate deregla dezvolta-
rea nervoas  în ontogeneza pre- şi postnatal  timpurie  şi avea conse-
cin e nefaste pentru s n tatea psihic  în via a de mai târziu, inclusiv şi 
la b trâne e [2, 4, 5].

Deşi infl uen a stresului în ontogeneza timpurie asupra dezvolt rii 
unor afec iuni cognitive (de rând cu deregl ri psihice) nu se mai pune 
la îndoial , majoritatea investiga iilor în aceast  direc ie s-a referit la 
studierea memoriei, aten iei şi capacit ii de înv are. 

Scopul cercet rilor a constat în studierea impactului stresului cro-
nic la diferite etape ale  ontogenezei postnatale timpurii asupra compor-
tamentului explorativ şi a capacit ilor  cognitive generale la şobolani 
la vârsta pubert ii.

Obiectul  şi  metodele de cercetare

În experimente au fost folosi i 19 şobolani albi  de ambele sexe, 
care au fost diviza i în trei grupe: I – control, II – stresa i cronic în pe-
rioada zilelor a 3-12-a  şi III – stresa i cronic în zilele 13-22 postnatale. 
Şobolanii martori şi cei stresa i la diferite vârste de via  postnatal  tim-
purie au fost supuşi mai târziu, la vârsta pubert ii,  urm toarelor teste: 
1) determinarea comportamentului în câmpul deschis, 2) determinarea 
comportamentului explorativ în testul „obiectul nou” şi determinarea 
capacit ilor cognitive generale în testul „seringa”.

Stresarea animalelor se efectua prin separarea femelei de pui; puii 
r mâneau în cuşca lor, iar femela al pt toare era transferat  în alt  înc -
pere timp de 3 ore. Separarea se efectua conform unui program aleatoriu 
între orele 9°°-13°°.
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Testarea animalelor în câmpul deschis s-a efectuat cu folosirea me-
todei elaborate de Hall [3], care reprezint  una dintre cele mai frecvent 
utilizate metode pentru studierea comportamentului şi a proceselor psi-
hice la animalele mici de laborator. Pe parcursul anilor aceast  metod  
a fost perfec ionat  şi aplicate diferite varia ii ale ei în dependen  de 
scopul cercet rii.  În experimentele noastre s-a urm rit scopul de a elu-
cida capacitatea animalului de a explora spa iul necunoscut în care s-a 
pomenit şi nivelul de anxietate provocat de acest mediu stresogen. Pen-
tru aceasta am folosit un dispozitiv al câmpului deschis de form  p trat  
cu latura de 1 m şi în l imea 40 cm. Arena dispozitivului era împ r it  
în 25 de patrate, 16 dintre care erau  periferice iar  9 -  centrale. Fiecare 
şobolan a fost testat individual. Durata test rii animalelor în câmpul 
deschis a fost  de 5 min. Pe parcursul acestui timp au fost înregistrate 
urm toarele caracteristice ale comportamentului:

- activitatea motorie orizontal  la periferia arenei (activitatea mo-
torie orizontal  include deplasarea animalului pe diferite traiectorii şi se 
m soar  prin num rul de patrate traversate);

-  activitatea motorie orizontal  în centrul arenei;
-  activitatea  motorie vertical  la periferia arenei (luarea pozi iei 

verticale a corpului, stând pe membrele posterioare, şi rotirea capului la 
stânga şi dreapta, pentru o mai bun  viziune a mediului din jur);

-  activitatea motorie vertical  în centrul arenei. 
Testul „obiectul nou”. Cu ajutorul acestui test a fost investigat 

comportamentul explorativ al unui obiect nou ap rut în anturajul anima-
lului [6]. Testul se efectua imediat dup  investiga ia comportamentului 
animalului în câmpul deschis, f r  a scoate şobolanul din câmp. Durata 
testului a fost de 5 min. Obiectul nou folosit reprezenta o ceaşc  înalt  
de 5 cm cu diametrul în partea deschis  de 5 cm şi la fund de 3,5 cm. 
Ceaşca era amplasat  pe arena cîmpului deschis la distan  de 2 p trate 
de la şobolan în centrul unui p trat, care se afl a în vecin tate imediat  
cu rândul  de p trate periferice. Se înregistra laten a primului contact cu 
obiectul, num rul contactelor pe tot parcursul  test rii şi durata lor.

Aprecierea capacit ilor cognitive generale s-a efectuat cu folosirea 
testului elaborat de Grigorian [9], numit conven ional „seringa”, deoarece 
dispozitivul de aplicare poate fi  preg tit  dintr-o sering . Cap tul seringei 
din partea acului se taie, iar de la piston garnitura de gum  se scoate, pen-
tru ca pistonul s  se mişte liber prin tubul seringei. În cap tul pistonului se  
introduce un ac de câ iva milimetri lungime, pe care se fi xeaz  o buc ic  
de ciocolat  sau alt  hran  preferat  de animal. Tubul seringei  se fi xeaz  
pe un suport de 2-3 cm în l ime, în aşa fel  ca s  fi e aproximativ la un nivel 
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cu capul animalului. Dispozitivul se amplaseaz  în centrul camerei expe-
rimentale cu dimensiunile 45x45 şi în l imea 25 cm. În prima zi şobolanii 
erau introduşi în camera experimental  pentru a face cunoştin  cu mediul. 
În acul pistonului seringei se fi xa o buc ic  de carne, în aşa fel ca ea s  
fi e în afara tubului şi s  fi e disponibil  pentru şobolani. Şobolanul o g sea 
şi o mânca. În urm toarele zile carnea se amplasa în mijlocul tubului 
seringei şi pentru a c p ta hrana, şobolanii trebuiau s  împing  pistonul, 
pentru ca  carnea s  ias  din tub, sau din contra, s -l trag  înapoi pân  
pistonul ieşea complet din tub şi carnea era disponibil . Durata testului 
a fost de 5 min. Se înregistra timpul folosit de animal pentru dobândi-
rea hranei din tubul dispozitivului şi num rul de animale care şi-a atins 
acest scop. Testul a fost repetat  5 zile la rând.

Datele ob inute în experien ele efectuate au fost prelucrate statistic 
cu folosirea criteriul Student pentru determinarea probabilit ii erorii.

Rezultate şi discu ii

Rezultatele experimentale au demonstrat, c  şobolanii din grupa a 
II-a, comparativ cu şobolanii martori, au avut o activitate motorie ori-
zontal  în câmpul deschis mult mai sc zut , inclusiv activitatea motorie 
în centrul arenei, care a fost veridic mai mic . Activitatea motorie ori-
zontal  la periferie a avut o tendin  accentuat  de deminuare a acesteia. 
La aceşti şobolani deasemenea a fost diminuat  esen ial şi activitatea 
motorie vertical  la periferie şi în centrul arenei (tab.1).

Şobolanii din grupa a III-a au avut o activitate motorie orizontal , 
care nu se deosebea considerabil de activitatea şobolanilor martori, dar 
activitatea motorie vertical  a lor a fost redus  veridic (tab. 1).

Tabelul 1 

Activitatea motorie a şobolanilor în câmpul deschis 

la vârsta pubert ii

Grupa

de animale

Activitatea motorie orizontală, 

numărul de patrate traversate

Activitatea motorie 

verticală, numărul de 

ridicări

la periferie la centru la periferie la centru

Grupa I 53,8 ± 4,82 7,4 ± 1,88 14,7 ± 1,02 0,4 ± 0,09
Grupa II 35,8 ± 15,73 2,0 ± 0,72* 6,2 ± 1,98* 0*
Grupa III 66,5 ± 11,57 11,0 ± 3,25 7,0 ± 1,44* 0*

Not : * p < 0,05

Datele experimentale prezentate constat  o diminuare a activit -
ii motorii a şobolanilor stresa i în ontogeneza postnatal  timpurie, mai 
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sever  la animalele stresate în perioada zilelor postnatale a 3-12-a. Se 
ştie, c  activitatea motorie în câmpul deschis refl ect  motiva ia în scut  
a şobolanilor de a explora un anturaj nou, dar aceast  explorare poate fi  
diminuat  de emo ia de fric  provocat  de acest anturaj, care pentru ani-
male este neobişnuit şi stresogen [8]. Prin urmare, se poate de presupus, 
c  cauza afect rii comportamentului explorativ la vârsta pubert ii, ca 
consecin  a stres rii cronice a şobolanilor la vârst  postnatal  timpurie, 
poate fi  deteriorarea form rii sistemelor psihofunc ionale ce determin  
modifi c ri psihice de lung  durat , şi în primul rând, a anxiet ii şi a  
reactivit ii la stres.

Comportamentul explorativ al şobolanilor a fost studiat şi în cazul, 
când în mediul deja cunoscut al animalului se ivea un obiect nou. Aceas-
t  investiga ie a fost efectuat  cu folosirea testului ,,obiectul nou” şi a 
demonstrat c , în grupa de control şobolanii au efectuat în medie 3,27 
contacte cu obiectul, cu laten a medie a primului contact 55,2s şi durata 
explor rii obiectului 8,1s,  pe când toate animalele din grupa a doua în 
genere nu au explorat obiectul. Comportamentul acestor şobolani era 
asem n tor cu cel depresiv. Şobolanii din grupa a treia experimental  
au prezentat în mediu un num r mai mare de contacte cu obiectul nou, 
o durat  medie de explorare a lui mai prelungit  şi laten a primului con-
tact mai scurt . Dar aceste diferen e nu sunt veridice (tab. 2).

Astfel, rezultatele ob inute prin utilizarea testului „obiectul nou”, 
de rând cu datele investiga iilor comportamentului în câmpul deschis, 
constat  dezvoltarea deregl rilor de lung  durat  a comportamentului 
explorativ la şobolanii stresa i în ontogeneza postnatal  timpurie.

Tabelul 2 

Comportamentul explorativ al şobolanilor la vârsta pubert ii 

în testul  „obiectul nou”

Grupa de animale Numărul de 

contacte cu 

obiectul nou

Latenţa primului 

contact (s)

Durata 

explorării (s)

Grupa I 3,27 ± 1,04 55,2 ± 17,86 8,1 ± 2,91
Grupa II 0* 0* 0*
Grupa III 6,60 ± 2,52 46,25 ± 27,9 27 ± 14,76

Not : *p< 0,05

Studierea impactului stres rii cronice în ontogeneza postnatal  
timpurie asupra dezvolt rii capacit ilor cognitive generale a fost efec-
tuat  cu utilizarea testului „seringa”.  Aprecierea capacita ilor cogniti-
ve generale a şobolanilor la vârsta pubert ii a scos la iveal  deregl ri 
cognitive grave la animalele stresate în zilele 3-12 postnatale. Nici un 
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şobolan stresat în perioada aceasta nu s-a ispr vit cu problema de a-şi 
c p ta hrana în patru din cele cinci zile de testare, numai în ziua a doua 
o parte din şobolani s-au ispr vit cu dobândirea hranei în testul folosit. 
În plus, nici unul dintre aceşti şobolani, care întâmpl tor şi-au dobândit 
hrana,  nu au memorizat pentru urm toarele zile modul, în care se rezol-
v  aceast  problem , ce o f ceau majoritatea covârşitoare a şobolanilor 
martori. Rezultatele test rii şobolanilor stresa i în zilele 13-22  postna-
tale nu se deosebeau esen ial de cele ale animalelor martori (tab. 3). 

Tabelul 3 

Timpul mediu (s) consumat de şobolani  pentru dobândirea hranei 

în testul  „seringa” la vîrsta pubert ii

Grupa de 
animale

I zi a II-a zi a III-a zi a IV-a zi a V-a zi

Grupa I 174 ± 33,3 215 ± 41,9 226 ± 37,4 201 ± 43,8 178 ± 52,6
Grupa II 300* 240 ± 43,2 300* 300* 300*
Grupa III 202 ± 45 240 ± 50 225 ± 32,4 240 ± 64,8 198 ± 72,9

Not : *p< 0,05. Cifra de 300 s la şobolanii din grupa a doua înseamn , c  nici un 
şobolan în zilele respective nu a dobândid hrana pâna la sfârşitul test rii.

Deci, perioada de dezvoltare a sistemului nervos la şobolani în zi-
lele postnatale 3-12 reprezint  o perioad  critic  pentru formarea  de 
mai târziu a comportamentului explorativ şi a capacit ilor cognitive 
generale. Stresarea cronic  a şobolanilor în zilele 13-22  postnatale a 
afectat mai slab comportamentul explorativ, în compara ie cu stresarea 
mai timpurie  şi nu a infl uen at esen ial negativ capacit ile cognitive 
generale.

Concluzii

1. Stresarea cronic  a şobolanilor prin separarea femelei de pui 
timp de trei ore zilnic în ontogeneza postnatal  timpurie, provoac  de-
regl ri ale comportamentului explorativ la vârsta pubert ii, manifestat 
prin activitatea de explorare al câmpului deschis (diminuarea activit ii 
motorii orizontale şi verticale, în special în centrul câmpului) şi prin 
explorarea unui obiect nou ap rut în anturajul cunoscut al animalului 
(diminuarea num rului şi duratei contactelor cu obiectul nou).

2. Stresarea cronic  a şobolanilor prin separarea femelei al ptoare 
timp de trei ore pe zi, 10 zile la rând în ontogeneza postnatal  timpurie, 
provoac  deregl ri cognitive generale la vârsta pubert ii, care se ma-
nifest  prin durata de timp necesar  pentru dobândirea hranei preferate 
în testul seringa.

3. Deregl rile comportamentului explorativ şi afectarea capacit i-
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lor cognitive generale în perioada pubert ii, au fost infl uen ate în mare 
m sur  de vârsta şobolanilor la care au fost supuşi ac iunii factorului 
stresogen: şi comportamentul explorativ, şi capacit ile cognitive gene-
rale au fost mult mai grav afectate la stresarea cronic  a şobolanilor în 
zilele 3-12, decât la ac iunea stresului în zilele 13-22 postnatale.
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