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1. Obiectivele generale ale proiectului
Obiectivul general al proiectului este să investigheze influența emoțiilor materne din timpul
sarcinii asupra reactivității emoționale a bebelușului nou-născut și sugar. De asemenea,
proiectul va examina efectul unor interacțiuni gene-mediu (G×E), implicând variații genetice
prezente la bebeluși și emoțiile materne prenatale, asupra răspunsurilor emoționale evaluate la
nou-născut și sugari, pe baza unor ipoteze derivate din teoria susceptibilității diferențiale.

2. Obiectivele specifice ale proiectului:
O1. Investigarea influenței stărilor afective materne – pozitive și negative – din timpul
ultimului trimestru de sarcină asupra reactivității emoționale a bebelușilor, evaluată prin
răspunsurile la durere în perioada neonatală și temperamentul la șase luni.
O2. Examinarea unor posibili moderatori genetici – polimorfisme funcționale în gene asociate
cu reactivitatea emoțională – în relația dintre stările afective materne din timpul sarcinii și
reactivitatea emoțională a bebelușilor, pe baza ipotezei că aceleași alele vor fi asociate cu
sensibilitate mai mare atât la emoțiile negative, cât și la cele pozitive ale mamei din ultimul
trimestru de sarcină.

2.1. Obiectivele Științifice ale Etapei II
Această etapă (ianuarie-decembrie 2018) a presupus inițierea recrutării și a culegerii de date.
Au fost realizate următoarele activități: (1) pilotarea procedurilor de eșantionarea experienței
la primele participante înscrise în studiu, precum și a evaluărilor comportamentale, hormonale
și genetice la nou-născuți; (2) demararea recrutării participanților și a culegerii de date.
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3. Rezumatul etapei și prezentarea rezultatelor
3.1. Pilotarea procedurii
Grad de realizare: Realizat

Procedura presupune patru etape, sumarizate în Tabelul 1.
Tabelul 1
Sumarul etapelor studiului
Etapă
ÎNSCRIERE

Descriere
După înscriere, participantele sunt contactate de un operator și sunt invitate la
laborator pentru a li se explica procedura din întregul studiu, după care
semnează un acord informat.

ETAPA I

Cine e implicat?
Viitoarea mamă.
Când se întâmplă?
Ultimele trei luni de sarcină.
Unde se întâmplă?
De oriunde, pe telefonul mobil.
Ce e de făcut?
Cu ocazia vizitei la laborator de după înscriere, viitoarele mame își
instalează o aplicație pe telefon. Odată instalată, aplicația le dă semnale
sonore ori de câte ori trebuie să completeze un chestionar foarte scurt
despre cum se simt. Chestionarul este aplicat de cinci ori pe zi, vreme
de 7 zile, prin intermediul aplicației de pe telefon.
Cine e implicat?
Bebelușul nou-născut.
Când se întâmplă?
Primele trei zile după naștere.
Unde se întâmplă?
La spitalul unde s-a născut.
Ce e de făcut?
Un singur lucru: ca mamele să ne anunțe când și unde vor naște, în
primele 24 h după naștere. Un asistent de cercetare ia legătura cu
spitalul pentru a cere permisiunea de a filma bebelușul și a lua câteva
picături de salivă în timpul unei recoltări de sânge pentru analizele de
rutină pe care toți bebelușii le fac la spital, în primele trei zile după
naștere.
Cine e implicat?
Bebelușul nou-născut, dar însoțit de mamă.

ETAPA A II-A

ETAPA A III-A
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Când se întâmplă?
Cât mai curând după ce bebelușul împlinește 6 luni.
Unde se întâmplă?
La unul din laboratoarele noastre de cercetare, din Cluj-Napoca.
Ce e de făcut?
Mama și bebelușul ne fac o vizită la laborator. În prezența mamei,
bebelușul este implicat în câteva sarcini simple, sub formă de joc, cu
scopul evaluării temperamentului. De asemenea, mamele sunt rugate să
completeze câteva chestionare.

Pilotarea de anul acesta s-a concentrat mai ales asupra procedurii de eșantionarea experienței
cu ajutorul aplicației de telefon mobil, ținând cont că aceasta a fost creată special pentru acest
studiu și va fi folosită pentru prima dată. Această aplicație, denumită ProiectSENSA, permite
administrarea unor scurte chestionare despre emoțiile curente și eforturile de reglare
emoțională cu ajutorul telefonului mobil (Fig. 1).

Fig. 1 Exemple de itemi din aplicația SENSA.

Aplicația solicită completarea chestionarului de cinci ori pe zi, la ore aleatoare, vreme de
șapte zile. Alături de eșantionarea experienței, această metodă are avantajul de a reduce
distorsiunile de reamintire întrucât se bazează pe informații despre emoțiile curente la
momentul aplicării chestionarului. Pilotarea a confirmat că aplicația administrează
chestionarele conform criteriilor enunțate mai sus, că întrebările sunt înțelese de participante
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cu un nivel de educație eterogen și că administrarea repetată a chestionarului nu intereferează
semnificativ cu activitatea curentă a participantelor. De asemenea, ne-a permis să testăm
utilitatea unor bonusuri informaționale zilnice (pentru un exemplu, vezi Fig. 2) în creșterea
procentului de chestionare completate.

Nou-născuții preferă vocea mamei. Într-un studiu clasic, cercetătorii
au asociat suptul mai lent cu vocea mamei înregistrată audio, iar
suptul mai rapid cu vocea altei femei. Bebelușii de trei zile au învățat
să sugă în ritm lent mai mult timp ca să poată auzi vocea mamei mai
des. Când cercetătorii au schimbat regula și au asociat vocea mamei cu
suptul mai rapid, bebelușii au început să sugă mai repede.
Deblochează următorul info bonus: completează toate chestionarele
mâine!

Fig. 2 Exemplu de „info bonus” din aplicația SENSA.

Am pilotat, de asemenea, procedura de culegere a datelor în maternitate, care implică (1)
filmarea nou-născutului în timpul unei proceduri medicale ușor dureroase (recoltarea de
sânge din călcâi), pentru evaluarea comportamentală ulterioară a stresului; și (2) recoltarea
câtorva probe de salivă pentru determinările de cortizol. Procedura finală este descrisă în
tabelul 2.

Tabelul 2
Interval
Cu 10 minute înainte de recoltarea de sânge
(-10 – 0')

Descriere
1. Filmare (FILM 1) (5')
2. Prelevare de salivă (SALIVĂ 1), cu
verificarea cantității (5')
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În timpul și imediat după recoltarea de
sânge
(0' – cca +5')
La 10 minute după recoltarea de sânge
(+10' – +15')

1. Filmarea recoltării de sânge (FILM 2),
inclusiv un scurt interval după încheierea
acestuia (cca. 2')
1. Filmare (FILM 3) (5')
2. Prelevare de salivă (SALIVĂ 2), cu
verificarea cantității (5')
1. Prelevare de salivă (SALIVĂ 3), cu
verificarea cantității (5')

La 25 de minute după recoltarea de sânge
(+25' – +30')

De asemenea, am pilotat pe câțiva bebeluși procedura pentru testările comportamentale de
temperament. Vom folosi sarcinile numite „Deschiderea umbrelei” și „Măștile”, din
versiunea prelocomotorie a bateriei de testare temperamentală Lab-TAB (Goldsmith &
Rothbart, 1999), precum și sarcina „Apropierea unui străin” descrisă de curând de aceiași
autori (Planalp, Van Hulle, Gagne, & Goldsmith, 2017). Toate aceste sarcini permit
evaluarea comportamentală standardizată a fricii dispoziționale. Vom folosi și Infant
Behavior Questionnaire (Rothbart, 1981), o scală cu ajutorul căreia mamele vor evalua mai
multe dimensiuni temperamentale ale bebelușilor, pe baza comportamentului acestora în
situații de zi cu zi.
În fine, procedura ELISA pentru determinările de cortizol salivar a fost adaptată și testată în
laboratorul nostru (Chiș et al., 2017). Genotipările au fost și ele testate, așa cum se poate
vedea în Tabelul 3.

7

Tabelul 3
Lista polimorfismelor genotipate și ilustrarea cu geluri de electroforeză de la studiul de față
Gena transportorului serotoninei (5-HTT), regiunea
promotor 5-HTTLPR:
- polimorfismul de tip in/del de 43 pb;
- polimorfismul de tip SNP rs25531.

Gena catecol-O-metiltransferazei (COMT):
- polimorfismul de tip SNP rs4680 sau Val158Met.

Gena factorului de creștere derivat din creier
(BDNF)
- polimorfismul de tip SNP rs6265 sau Val66Met;

- polimorfismul de tip SNP rs988748;

- polimorfismul de tip SNP rs7103411;
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- polimorfismul de tip SNP rs11030104;

- polimorfismul de tip SNP rs11757.

Gena receptorului glucocorticoid (GC)
- polimorfismul BclI;

- polimorfismul N363S.

Gena receptorului oxitocinei (OXTR):
- polimorfismul de tip SNP rs 2254298.
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3.2. Demararea recrutării și a culegerii de date
Grad de realizare: Realizat

Recrutarea se bazează pe mai multe strategii. Am distribuit pliante (Fig. 3) în mai multe locuri
frecventate de femei însărcinate, cum ar fi: cabinete de ginecologie; magazine pentru bebeluși;
școli de mame etc. În al doilea rând, am încheiat acorduri de colaborare cu o maternitate privată
și una de stat, care ne ajută să popularizăm studiul și ne permit accesul la bebelușii nou-născuți.

Fig. 3 Pliantul folosit pentru recrutare.
Recrutarea și culegerea de date vor continua în cursul anului viitor.
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