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OMEGA-3 FATTY ACIDS AND ACETYLCISTEINE DIET SUPPLEMENTATION EFFECTS ON LEARNING PERFORMANCE (Abstract): Omega-3 fatty acids are essential for
human health, are crucial for the brain, body development and also in prevention of cardiovascular diseases. Material and method: We used 60 male Wistar rats, weight 180 ± 20 grams,
divided into two study groups: normal control animals (M) and test animals (T) divided in
groups I (N3-PUFA), II (ACC) and III (N3-PUFA and ACC). Administration of the substances
was made for 36 weeks (nine months), after which the animals were evaluated and subsequently
sacrificied for further biochemical analysis. As an evaluation method has been used multiple T
maze labyrinth. Results: Group I recorded a time maze percentage decrease from -4.26% to
-33.88%. In group II we recorded a decrease time maze percentage from -5.37% to -34.28%.
During the experiment, group III recorded a decrease time maze percentage from -5.1% to
-32.33% at the end of the experiment. The control group evolution for the maze recorded a
decrease in time maze percentage, reaching 17-18% at the end of the experiment. Conclusion:
By improving the diet with polyunsaturated fatty acids increased exponentially cognitive
performance compared with normal diet, low in these acids. Key words: POLYUNSATURATED FATTY ACIDS, T MAZE, WISTAR RATS

Omega 3 sunt acizi graºi esenþiali pentru
sãnãtatea umanã. Omega 3 nu pot fi fabricaþi de cãtre organismul nostru. Din
acest motiv, acizii graºi omega 3 trebuie sã
fie obþinuti din alimentaþie sau suplimente
alimentare. Acizii graºi omega-3 pot fi gãsiþi în peºte (cum ar fi somon, ton sau
halibut), în anumite alge ºi în nuci. Acizii
omega 3 mai sunt cunoscuþi ºi cu denumirea
de acizi graºi polinesaturaþi (PUFA) (1,2).
Aceºtia joacã un rol crucial pentru creier,
precum ºi pentru creºterea ºi dezvoltarea
normalã a întregului organism. Existã trei
mari tipuri de acizi graºi omega 3, care
sunt ingeraþi din alimentaþie ºi utilizaþi de
cãtre organism: acid alpha-linolenic (ALA),
acidul eicosapentaenoic (EPA) ºi acidul do808

cosahexaenoic (DHA). Dupã ce mâncãm,
organismul transformã ALA în EPA ºi DHA,
cele douã tipuri de omega-3 acizi graºi mai
uºor de utilizat de cãtre corpul nostru.
Cercetãrile în domeniu indicã faptul cã,
acizii graºi omega 3 reduc inflamaþiile ºi
ajutã la prevenirea unor factori de risc asociaþi cu boli cronice cum ar fi bolile cardiace, cancerul ºi de artrita. Aceºti acizi
graºi esenþiali sunt foarte concentraþi în
creier ºi par a fi deosebit de importanþi
pentru funcþia cognitivã (partea de memorie ºi de performanþã intelectualã) ºi funcþia
de comportament (2). Copiii care nu primesc suficient omega-3 de la mamele lor în
timpul sarcinii sunt expuºi riscului de a
dezvolta patologii ale sistemului nervos,
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deficite de vedere ºi auz.
În ultimele decenii, odatã cu creºterea
galopantã a incidenþei bolilor cardiovasculare cu etiopatogenie ateroscleroticã ce
influenþeazã sistemul nervos central precum
ºi a patologiei neurodegenerative, a apãrut
preocuparea crescândã atât pentru cunoaºterea factorilor de risc aterogeni ºi pentru
îmbunãtãþirea metodelor de evaluare a disfuncþiei endoteliale (element cheie în ambele stadii de evoluþie ale aterosclerozei),
cât ºi pentru încetinirea proceselor degenerative dar ºi pentru gãsirea unor noi modalitãþi de prevenþie ºi terapie.
Identificarea factorilor de risc favorizanþi, cât mai ales modularea factorilor cu
rol protector, prin suplimente nutritive,
poate avea o importanþã de prim ordin în
scopul gãsirii unei atitudini terapeutice
pentru întârzierea sau ameliorarea bolilor
sistemului nervos central ºi eventual a complicaþiilor acestora (3,4,5).
MATERIAL ªI METODÃ
În experiment au fost utilizaþi 60 de
ºobolani masculi, rasa Wistar, cu greutatea
de 180±20 grame. ªobolanii masculi Wistar
au fost împãrþiþi în douã grupe de studiu:
animale normale martor (M) ºi animale test (T).
Grupul test a fost ulterior divizat în câte
trei loturi  fiecare lot fiind format din 15
animale, în raport cu tipul de substanþã
administratã dupã cum urmeazã:
 Lot 1  ºobolani albi, masculi, rasa
Wistar, administrare intraperitonealã de
acetilcisteinã (ACC) 35 mg/100 g animal;
 Lot 2  ºobolani albi, masculi, rasa
Wistar, administrare intraperitonealã de
PUFA 50 mg/100 g animal;
 Lot 3  ºobolani albi, masculi, rasa
Wistar, administrare intraperitonealã de
ACC 35 mg/100 g animal ºi PUFA 50 mg/
100 g animal;
Grupul martor a curpins un singur lot
de 15 animale care au primit doar dietã
normalã ºi fãrã alte intervenþii

Fig. 1. Prezentare schematicã a labirintului
multiplu T

 Lot 4  ºobolani albi, masculi, rasa
Wistar, cu dietã normalã;
Administrarea substanþelor s-a fãcut timp
de 36 sãptãmâni (9 luni), dupã care animalele au fost evaluate ºi ulterior sacrificate.
Ca metoda de evaluare a fost folosit labirintul multiplu T. Labirintul multiplu Teste un labirint complex format din mai
multe piese în formã de T. Performanþa în
cadrul labirintului multiplu T este uºor de
evaluat deoarece fiecare intersecþie este
identicã ºi are un rãspuns clar corect sau
greºit (2,5,6). Labirintul multiplu T a fost
folosit pentru a evalua rãspunsul la învãþare
ºi elaborarea hãrþilor cognitive la animalul
de experienþã.
REZULTATE
Monitorizarea comportamentului în labirint a ºobolanilor din Lotul I concretizat
prin numãrul de minute necesar traversãrii
acestuia, pe parcursul celor 10 evaluãri
anterioare sacrificãrii, prezintã serii de valori cu varianþe ample, variind de la 10,40
CV% la a 2-a monitorizare pânã la 24,42
CV% la cea de a 5-a monitorizare (7,8).
La finalul experimentului, timpul necesar ºobolanilor de a traversa labirintul a
fost de 6,0 ori mai mic (Miniþial / Mfinal =
6,0), fiind semnificativ mai redus decât la
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Fig. 2. Evoluþia procentualã a timpilor de labirint la lotul I pe parcursul monitorizãrii

debutul studiului (t= 25,24; GL= 28;
p<0,001).
Pe cazuistica lotului I s-a evidenþiat o
descreºtere procentualã a timpului de labirint de la 4,26% pânã la -33,88%.
La lotul II de studiu, monitorizarea comportamentului în labirint a ºobolanilor, pe
parcursul celor 10 evaluãri, prezintã serii
de valori cu varianþe ample, variind de la
11,18 pânã la 23,08 CV%, cele mai omogene înregistrându-se la începutul experimentului, la a 2-a monitorizare (6).
La finalul experimentului, timpul necesar ºobolanilor de a traversa labirintul a
fost de 6,4 ori mai mic (Miniþial / Mfinal =
6,4), fiind semnificativ mai redus decât la
debutul studiului (t= 19,97; GL= 28;
p<0,001).
La lotul II s-a evidenþiat o descreºtere
procentualã a timpului de labirint de la

5,37% pânã la -34,28%.
La lotul III de studiu, monitorizarea
comportamentului în labirint a ºobolanilor,
pe parcursul celor 10 evaluãri anterioare
sacrificãrii, prezintã serii de valori cu varianþe ample, variind de la 4,0 pânã la 21
57CV%, cele mai omogene înregistrânduse la finalul experimentului (1,7).
La finalul experimentului, timpul necesar ºobolanilor de a traversa labirintul a
fost de 6,2 ori mai mic (Miniþial / Mfinal =
6,2), fiind semnificativ mai redus decât la
debutul studiului (t= 27,63; GL= 28;
p<0,001).
Pe parcursul experimentului, la ºobolanii din lotul III s-a observat descreºterea
procentualã de la o etapã la alta a timpului
de labirint pânã la 32,33% la sfârºitul experimentului (8,9).
La lotul martor, evaluarea comportamen-
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Fig. 3. Evoluþia procentualã a timpilor de labirint la lotul II pe parcursul monitorizãrii
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Fig. 4. Evoluþia procentualã a timpilor de labirint la lotul III pe parcursul monitorizãrii
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Fig. 5. Evoluþia procentualã a timpilor de labirint la lotul martor pe parcursul monitorizãrii

tului ºobolanilor în labirint, pe parcursul
celor 10 monitorizãri, prezintã serii de valori cu varianþe ample, variind de la 6,73
pânã la 25,13 CV%, cele mai omogene
înregistrându-se la a 3-a monitorizare de la
debutul experimentului (7,9).
La finalul experimentului, timpul necesar ºobolanilor de a traversa labirintul a
fost de 3,4 ori mai mic (Miniþial / Mfinal =
2,8), fiind semnificativ mai redus decât la
debutul studiului (t= 27,92; GL= 28;
p<0,001).
La lotul martor evoluþia timpilor de labirint a fost descrescãtoare de la o etapã la
alta, ajungând la 17-18% la finalul experimentului (10,11).
DISCUÞII
Comparând între loturi timpul de la-

birint se observã urmãtoarele aspecte:
 la debutul studiului:
§ timpul mediu la labirint la lotul II,
nu a prezentat diferenþe semnificative comparativ cu timpul mediu de labirint la lotul
martor (p>0,05);
§ animalele din loturile I (p<0,05) ºi
III (p<0,001) au prezentat diferenþe semnificative faþã de cele din lotul martor;
 la finalul experimentului:
§ timpul mediu de labirint la loturile
de studiu a fost semnificativ mai mic la
finalul experimentului comparativ cu cel
obþinut la lotul martor (p<0,001);
§ timpul mediu din lotul I nu a prezentat diferenþe semnificative comparativ
cu cel obþinut la lotul II (p>0,05), dar a
fost semnificativ mai mare comparativ cu
timpul mediu înregistrat la lotul III
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(p<0,05) (10,11).
CONCLUZII
Cercetarea de faþã aduce un aport important în studiul acizilor graºi polinesaturaþi ºi importanþa introducerii lor în alimentaþia zilnicã. Astfel, prin îmbunãtãþirea
dietei cu acizi graºi polinesaturaþi performanþele cognitive au crescut exponenþial
comparativ cu dieta normala, sãracã în
aceºti acizi.
Necesitatea utilizãrii pe scarã largã a

acizilor graºi polinesaturaþi este doveditã
de multiplele experimente ºtiinþifice, precum ºi de rezultatele obþinute pe animalele
de experienþã.
Studiul de faþã aduce o nouã luminã
asupra importanþei existenþei unei balanþe
între aportul de PUFA ºi dieta zilnicã.
Progresul semnificativ mai mare în cazul
utilizãrii acestor acizi dovedeºte încã o datã
necesitatea adopatãrii unei diete echilibrate
ºi bogate în nutrienþi esenþiali pentru funcþionarea organismului în condiþii optime.
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