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INTRODUCERE

Restricţia calorică este o dietă alimentară ce se bazează pe un
aport scăzut de calorii. Cât de scăzut trebuie să fie acest nivel, este
necesar o raportare relativă la aportul caloric anterior al subiectului luat
în studiu, la aportul considerat normal pentru specia din care face parte
respectivul individ sau măcar la un alt individ din aceeaşi specie cu un
indice de masă corporală similar. Acest tip de dietă exclude malnutriţia,
fiind considerat absolut necesar menţinerea unui aport normal de
vitamine, minerale şi aminoacizi.

Această dietă poate fi aplicată cu succes unei game foarte largi de
specii de vieţuitoare, plecând de la drojdii, nematode şi musculiţe de
oţet, aceste specii servind ca şi modele experimentale majore în vederea
explorării complexităţii acestui fenomen, până la mamifere, cum ar fi
calul, vaca,câine, etc., având ca şi rezultat întârzierea apariţiei semnelor
de senescenţă, prevenirea afecţiunilor datorate obezităţii şi posibil
prevenirea apariţiei afecţiunilor tumorale.

În prezent este considerată cea mai sigură metodă de a mări atât
durata medie de viaţă (numărul mediu de ani pe care un animal ar trebui
să-l trăiască) cât şi durata maximă de viaţă (numărul maxim de ani pe
care un animal dintr-o anumită specie ar putea să-l trăiască). De
asemeni, restricţia calorica măreşte şi numărul de ani pe care un animal
îl poate trăi fără a suferi de boli cronice majore.

Deşi încă nu s-a putut stabili cu certitudine aplicabilitatea acestei
teorii la primate, există dovezi foarte solide că RC poate combate
factorii de risc ce apar odată cu înaintarea în vârstă a indivizilor din
specia Maccacus rhesus cât şi la Homo sapiens.

Alegerea temei care face obiectul acestei teze de doctorat s-a
bazat pe o atentă şi profundă studiere a domeniului, fiind luate în studiu
ultimele cercetări ştiinţifice pe această temă, la nivel na ional și
mondial. Metodele de lucru care au fost aplicate în realizarea practică a
cercetării sunt în conformitate cu cele folosite în acest moment în
majoritatea laboratoarelor moderne, implementarea şi specializarea cu
aceste tehnici fiind şi unul dintre scopurile principale ale experimentelor
efectuate. Cercetările s-au desfăşurat în cadrul USAMV Cluj-Napoca,
iar tema aleasă are un caracter interdisciplinar, urmărind aspecte de
fiziologie normală şi patologică şi de morfologie patologică.
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Cuvinte cheie: restricţie calorică, dietă, durată de viaţă.

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE TEZEI

Scopul acestei teze este să evidenţieze aplicabilitatea şi impactul
fenomenului de restricţie calorică (RC) la animalele de laborator
(şobolanii din linia Wistar şi şoarecii din linia Swiss) precum şi
investigarea variaţiilor biologice (comportamentale, hematologice,
biochimice şi histologice) induse de respectivul fenomen.

Cercetarea a fost orientată pe trei direc ii principale, respectiv:
1. evaluarea comportamentală a indivizilor incluşi în

experimentele expuse mai jos, supuşi în prealabil diferitor nivele de RC;
2. evaluarea unor parametri hematologici şi biochimici de la

animalele incluse în experimentele comportamentale şi supuse în
prealabil diferitor nivele de RC;

3. evaluarea impactului RC cronice asupra componentei celulare
encefalice a animalelor incluse în experimentele comportamentale şi
supuse în prealabil diferitor nivele de RC.

Obiectivele urmărite de primul vector de cercetare sunt:
1. evidenţierea impactului RC acute asupra comportamentului şi

a capacităţii de memorare şi învăţare la şobolanii din linia Wistar prin
testarea acestora cu ajutorul labirintului sub formă de ``T`` şi a
labirintului cu braţe radiale;

2. evidenţierea impactului RC cronice asupra comportamentului
şi a capacităţii de memorare şi învăţare la şobolanii din linia Wistar prin
testarea acestora cu ajutorul labirintului sub formă de ``T`` şi a
labirintului cu braţe radiale;

3. evidenţierea impactului RC acute asupra comportamentului şi
a capacităţii de memorare şi învăţare la şoarecii din linia Swiss prin
testarea acestora cu ajutorul labirintului sub formă de ``T``;

4. evidenţierea impactului RC cronice asupra comportamentului
şi a capacităţii de memorare şi învăţare la şoarecii din linia Swiss prin
testarea acestora cu ajutorul labirintului sub formă de ``T``;

5. evidenţierea impactului RC acute şi cronice asupra
comportamentului la şobolanii din linia Wistar prin supunerea acestora
testului de înot forţat;
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6. evidenţierea impactului RC acute şi cronice asupra
comportamentului la şoarecii din linia Swiss prin supunerea acestora
testului de înot forţat;

Obiectivele urmărite de al doilea vector de cercetare sunt:
1. evidenţierea impactului RC acute asupra unor parametri

hematologici şi biochimici la şobolanii din linia Wistar;
2. evidenţierea impactului RC cronice asupra unor parametri

hematologici şi biochimici la şobolanii din linia Wistar;
3. evidenţierea impactului RC acute asupra unor parametri

hematologici şi biochimici la şoarecii din linia Swiss;
4. evidenţierea impactului RC cronice asupra unor parametri

hematologici şi biochimici la şoarecii din linia Swiss;
Obiectivul celui de-al treilea vector de cercetare este:
1. evidenţierea impactului RC cronice asupra componentei

celulare a cortexului encefalic somato-senzorial al şobolanilor de
laborator din linia Wistar.

STRUCTURA LUCRĂRII

Teza de doctorat intitulată ``Studiul privind influenţa restricţiei
calorice asupra biologiei şi comportamentului de învăţare la animale de
laborator`` conţine 192 de pagini, fiind redactată în 8 capitole şi
structurată, conform normelor de redactare, în două părţi.

Prima parte (capitolele I, II, III, IV) cuprinde 56 de pagini
reprezentând 30% din lucrare şi sintetizează cadrul general actual al
cunoaşterii legat de istoricul restricţiei calorice, principiile și
mecanismele de ac iune ale acesteia, restricţia calorică în relaţie cu
senescenţa, memoria şi comportamentul de învăţare.

Partea a II-a (capitolele V, VI, VII, VIII), extinsă pe 136 de
pagini, reprezentând 70% din lucrare, cuprinde cercetările personale
realizate în perioada 2009 – 2013. Fiecare capitol este structurat în
subcapitole ce prezintă scopul, obiectivele, materialele şi metodele
utilizate, rezultatele obţinute cu discuţii asupra noutăţii acestora
comparativ cu alte studii efectuate şi concluziile parţiale aduse în urma
efectuării studiului.
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REZULTATELE CERCETĂRII

Capitolul 6, intitulat ``Evaluarea unor parametri sanguini la
animale de laborator supuse diferitor nivele de restricţie calorică acută``
cuprinde studii asupra:

1) Influenţa diferitelor nivele de restricţie calorică acută asupra
câtorva parametri hematologici şi biochimici plasmatici la şobolani
Wistar.

Pentru realizarea acestui studiu s-au folosit 23 de şobolani
Wistar, masculi, care au fost supuşi pe o perioadă de 30 de zile la
diferite nivele de restricţia calorică (25 respectiv 40% mai puţine calorii
faţă de necesar). La finalul studiului s-a procedat la recoltarea de probe
de sânge ce au fost analizate hematologic şi biochimic. În urma
interpretării statistice a rezultatelor obţinute s-a observat că cele două
nivele de restricţie calorică provoacă o scădere a numărului de leucocite,
cât şi a glicemiei, a colesterolemiei, dar o creştere a proteinemiei totale
cât şi a numărului de hematii, faţă de valorile lotului martor, hrănit ad
libitum.

2) Influenţa diferitor nivele de restricţie calorică acută asupra
unor parametri hematologici şi biochimici plasmatici la şoarecii de
laborator Swiss.

Pentru realizarea acestui studiu s-au folosit 24 de şoareci Swiss,
femele, care au fost supuşi pe o perioadă de 30 de zile la diferite nivele
de restricţia calorică (25 respectiv 40% mai puţine calorii faţă de
necesar). ). La finalul studiului s-a procedat la recoltarea de probe de
sânge ce au fost analizate hematologic şi biochimic. În urma interpretării
statistice a rezultatelor obţinute s-a observat că cele două nivele de
restricţie calorică provoacă o scădere a numărului de leucocite, cât şi a
glicemiei, a colesterolemiei faţă de valorile lotului martor. Pe de altă
parte, s-a constatat o creştere a proteinemiei totale cât şi a numărului de
hematii, faţă de valorile lotului martor, hrănit ad libitum.

3) Influenţa diferitor nivele de restricţie calorică cronică asupra
câtorva parametri hematologici şi biochimici plasmatici la şobolanii de
laborator Wistar.

Pentru realizarea acestui studiu s-au folosit 24 de şobolani
Wistar, femele, care au fost supuşi pe o perioadă de 90 de zile la diferite
nivele de restricţia calorică (25 respectiv 40% mai puţine calorii faţă de
necesar). La finalul studiului s-a procedat la recoltarea de probe de
sânge ce au fost analizate hematologic şi biochimic. În urma interpretării
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statistice a rezultatelor obţinute s-a observat că cele două nivele de
restricţie calorică provoacă o scădere moderată a numărului de leucocite,
cât şi a glicemiei, a colesterolemiei, dar o creştere a proteinemiei totale
şi a GGt-ului faţă de valorile lotului martor, hrănit ad libitum.

4) Influenţa diferitor nivele de restricţie calorică cronică asupra
câtorva parametri hematologici şi biochimici plasmatici la şoarecii de
laborator Swiss.

Pentru realizarea acestui studiu s-au folosit 24 de şoareci Swiss,
femele, care au fost supuşi pe o perioadă de 90 de zile la diferite nivele
de restricţia calorică (25 respectiv 40% mai puţine calorii faţă de
necesar). ). La finalul studiului s-a procedat la recoltarea de probe de
sânge ce au fost analizate hematologic şi biochimic. În urma interpretării
statistice a rezultatelor obţinute s-a observat că cele două nivele de
restricţie calorică provoacă o scădere a numărului de leucocite, cât şi a
glicemiei, a colesterolemiei faţă de valorile lotului martor. Pe de altă
parte, s-a constatat o creştere moderată a proteinemiei totale faţă de
valorile lotului martor, hrănit ad libitum.

Capitolul 7, intitulat ``Influenţa restricţiei calorice cronice
asupra componentei celulare a cortexului encefalic somato-senzorial al
şobolanilor de laborator Wistar``, a inclus folosirea a 23 de şobolani
Wistar, masculi, care au fost supuşi pe o perioadă de 90 de zile la
diferite nivele de restricţia calorică (25 respectiv 40% mai puţine calorii
faţă de necesar). La finalul studiului s-a procedat la recoltarea
encefalului şi efectuarea de preparate histologice ce au fost mai apoi
colorate cu hematoxilină-eozină, PAS-McManus şi imunohistochimic
anti-PCNA. În urma analizei microscopice a secţiunilor obţinute nu s-au
observat rare modificări morfopatologice (glioză, satelitoză şi
vacuolizare neuronală şi astrocitară cât şi a substanţei albe). În urma
analizei secţiunilor colorate PAS-McManus s-a observat că cei mai
mulţi corpi neuronali cu incluzii de lipofuscină s-au găsit la şobolanii
lotului 2 (hrăniţi normocaloric) fată de lotul martor. În urma analizei
secţiunilor colorate imunohistochimic anti-PCNA s-a observat că
şobolanii loturilor 3 şi 4 (supuşi restricţiei calorice) au prezentat cei mai
mulţi corpi neuronali şi celule gliale reacţionate pozitiv.

Capitolul 8, intitulat ``Influenţa restricţiei calorice acute asupra
capacităţii de învăţare şi memorare la animale de laborator``, cuprinde
studii asupra:

1) Influenţa restricţiei calorice acute asupra capacităţilor de
învăţare şi memorare la şobolanii Wistar.
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Pentru realizarea acestui studiu s-au folosit 23 de şobolani
Wistar, masculi, care au fost supuşi pe o perioadă de 30 de zile la
diferite nivele de restricţia calorică (25 respectiv 40% mai puţine calorii
faţă de necesar). La finalul studiului s-a procedat la evaluarea masei
corporale şi evaluarea performanţelor şobolanilor prin testarea cu
labirintului sub formă de ``T```pentru înot şi a celui cu braţe radiale.
Şobolanii supuşi restricţiei calorice au avut cel mai scăzut spor al
greutăţii corporale faţă de lotul martor. Deasemeni, tot aceşti şobolani au
avut cei mai rapizi timpi de rezolvare a labirinturilor faţă de şobolanii
lotului martor.

2) Influenţa restricţiei calorice acute asupra capacităţilor de
învăţare şi memorare la şoarecii Swiss.

Pentru realizarea acestui studiu s-au folosit 24 de şoareci Swiss,
femele, care au fost supuşi pe o perioadă de 30 de zile la diferite nivele
de restricţia calorică (25 respectiv 40% mai puţine calorii faţă de
necesar). ). La finalul studiului s-a procedat la evaluarea masei corporale
şi evaluarea performanţelor şoarecilor prin testarea cu labirintului sub
formă de ``T```pentru înot şi a celui cu braţe radiale. Şoarecii supuşi
restricţiei calorice au avut cel mai mic spor al masei corporale faţă de
lotul martor dar şi cel mai scurt timp de rezolvare a labirintelor faţă de
lotul martor.

Capitolul 9, intitulat ``Influenţa restricţiei calorice cronice
asupra capacităţii de învăţare şi memorare la animale de laborator``,
cuprinde studii asupra:

1) Influenţa restricţiei calorice cronice asupra capacităţilor de
învăţare şi memorare la şobolanii Wistar.

Pentru realizarea acestui studiu s-au folosit 24 de şobolani
Wistar, femele, care au fost supuşi pe o perioadă de 90 de zile la diferite
nivele de restricţia calorică (25 respectiv 40% mai puţine calorii faţă de
necesar). La finalul studiului s-a procedat la evaluarea masei corporale şi
evaluarea performanţelor şobolanilor prin testarea cu labirintului sub
formă de ``T```pentru înot şi a celui cu braţe radiale. Şobolanii supuşi
restricţiei calorice au avut cel mai scăzut spor al greutăţii corporale faţă
de lotul martor, lotul 4 înregistrând chiar o scădere a masei corporale
medii finale faţă de cea iniţială. Deasemeni, tot aceşti şobolani au avut
cei mai rapizi timpi de rezolvare a labirinturilor faţă de şobolanii lotului
martor.

2) Influenţa restricţiei calorice acute asupra capacităţilor de
învăţare şi memorare la şoarecii Swiss.
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Pentru realizarea acestui studiu s-au folosit 24 de şoareci Swiss,
femele, care au fost supuşi pe o perioadă de 90 de zile la diferite nivele
de restricţia calorică (25 respectiv 40% mai puţine calorii faţă de
necesar). ). La finalul studiului s-a procedat la evaluarea masei corporale
şi evaluarea performanţelor şoarecilor prin testarea cu labirintului sub
formă de ``T```pentru înot şi a celui cu braţe radiale. Şoarecii supuşi
restricţiei calorice au avut cel mai mic spor al masei corporale faţă de
lotul martor dar şi cel mai scurt timp de rezolvare a labirintelor faţă de
lotul martor.

3) Evaluarea impactului restricţiei calorice acute şi cronice
asupra comportamentului şobolanilor de laborator Wistar cu ajutorul
testului de înot forţat.

Pentru realizarea acestui studiu s-au folosit 24 de şobolani
Wistar, femele, care au fost supuşi pe o perioadă de 90 de zile la diferite
nivele de restricţia calorică (25 respectiv 40% mai puţine calorii faţă de
necesar). La finalul studiului s-a procedat la evaluarea şobolanilor cu
ajutorul dispozitivului pentru înot forţat. Atât în faza acută (la 30 de zile)
cât şi în cea cronică (la 90 de zile), şobolanii supuşi restricţiei calorice
de 40% au prezentat cel mai scăzut timp de imobilitate faţă de lotul
martor.

4) Evaluarea impactului restricţiei calorice acute şi cronice
asupra comportamentului la şoarecii Swiss cu ajutorul testului de înot
forţat.

Pentru realizarea acestui studiu s-au folosit 24 de şoarecii Swiss,
femele, care au fost supuşi pe o perioadă de 90 de zile la diferite nivele
de restricţia calorică (25 respectiv 40% mai puţine calorii faţă de
necesar). La finalul studiului s-a procedat la evaluarea şoarecilor cu
ajutorul dispozitivului pentru înot forţat. Atât în faza acută (la 30 de zile)
cât şi în cea cronică (la 90 de zile), şoarecii supuşi restricţiei calorice de
40% au prezentat cel mai scăzut timp de imobilitate faţă de lotul martor.

CONCLUZII GENERALE

1. Şobolanii Wistar supuşi RC acute de 25% din nivelul caloric
optim au prezentat timpi de reacţie şi capacitate de memorare superioare
indivizilor din celelalte loturi experimentale în urma testării cu ajutorul
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labirintului sub formă de ``T`` pentru înot şi a labirintului cu braţe
radiale.

2. Şoarecii Swiss supuşi RC acute de 25% din nivelul caloric
optim au prezentat timpi de reacţie şi capacitate de memorare superioare
indivizilor din celelalte loturi experimentale în urma testării cu ajutorul
labirintului sub formă de ``T`` pentru înot şi a labirintului cu braţe
radiale.

3. Şobolanii Wistar supuşi RC cronice de 40% din nivelul caloric
optim au prezentat timpi de reacţie şi capacitate de memorare superioare
indivizilor din celelalte loturi experimentale în urma testării cu ajutorul
labirintului sub formă de ``T`` pentru înot şi a labirintului cu braţe
radiale.

4. Şoarecii Swiss supuşi RC cronice de 40% din nivelul caloric
optim au prezentat timpi de reacţie şi capacitate de memorare superioare
indivizilor din celelalte loturi experimentale în urma testării cu ajutorul
labirintului sub formă de ``T`` pentru înot şi a labirintului cu braţe
radiale.

5. Şobolanii Wistar supuşi RC acute şi cronice de 40% din
nivelul caloric optim au prezentat timpi de imobilitate mai reduşi faţă de
ceilalţi indivizi în urma supunerii acestora testului de înot forţat.

6. Şoarecii Swiss supuşi RC acute şi cronice de 40% din nivelul
caloric optim au prezentat timpi de imobilitate mai reduşi faţă de ceilalţi
indivizi în urma supunerii acestora testului de înot forţat.

7. RC acută de 25% şi cea de 40% au avut un efect
hipogliceminat şi hipolipeminat, cât şi un efect leucopeniant asupra
şobolanilor Wistar supuşi acestor diete, însă respectivii parametri s-au
încadrat în limitele fiziologice chiar dacă la extremitatea inferioară a
respectivelor intervale de valori.

8. RC acută de 25% şi cea de 40% au avut un efect
hipoglicemiant şi hipolipemiant, cât şi un efect leucopeniant asupra
şoarecilor Swiss supuşi acestor diete, însă respectivii parametri s-au
încadrat în limitele fiziologice chiar dacă la extremitatea inferioară.

9. RC cronică de 25% şi cea de 40% au avut un efect
hipoglicemiant şi hipolipemiant, cât şi un efect leucopeniant asupra
şobolanilor Wistar supuşi acestor diete, însă respectivii parametri s-au
încadrat în limitele fiziologice chiar dacă la extremitatea inferioară.

10. RC cronică de 25% şi cea de 40% au avut un efect
hipoglicemiant şi hipolipemiant, cât şi un efect leucopeniant asupra



11

şoarecilor Swiss supuşi acestor diete, însă respectivii parametri s-au
încadrat în limitele fiziologice chiar dacă la extremitatea inferioară.

11. RC cronică de 25% a avut un puternic efect stimulant asupra
proceselor reparatorii intracelulare de la nivelul cortexului encefalic
somato-senzorial la şobolanii Wistar incluşi în experiment.

CONTRIBU II INOVATOARE ŞI DE
ORIGINALITATE ALE TEZEI

Această teză cuprinde experimente de RC pe animale de
laborator desfăşurate în premieră pentru România. Deşi paradigma RC
are o vechime de aproape un secol în lumea ştiinţei, cercetătorii români
nu au acordat atenţie acestui fenomen, însă noi am reuşit să prezentăm o
serie de modalităţi accesibile de cercetare a acestui fenomen, prin
intermediul a 3 teste procedurale cognitive şi comportamentale
(labirintul sub forma de ``T`` pentru înot, labirintul cu braţe radiale şi
testul de înot forţat), cu aplicabilitate imediată, cel puţin în domeniul de
sine stătător al RC. Deasemeni, metodologia experimentală folosită în
această teză ar putea fi folosită cu succes şi în alte domenii de activitate
ştiinţifică unde se pot folosi experimente pe animale de laborator,
domenii cum ar fi: farmacologia, biologia, oncologia, patologia
metabolică, etc.

Am arătat pentru prima dată efectele de la nivel intracelular
induse de RC cronică la şobolani adulţi Wistar, detectabile prin coloraţie
imunohistochimică cu anticorp anti-PCNA. Deasemeni, am arătat că
modelele experimentale cum sunt labirintul sub formă de ``T`` pentru
înot, labirintul cu braţe radiale şi testul pentru înot forţat, pot fi folosite
cu succes pentru a evalua impactul RC asupra comportamentului şi a
capacităţii de memorare la şobolani Wistar şi şoareci Swiss.


