
 

CONCLUZII 
     1. Luând în considerare particularitățile epizootologice ale dicroceliozei și a biologiei 
parazitului, în Moldova asanarea gospodăriilor nefavorabile se va face dupa următoarea schemă:  
a) prima dehelmintizare profilactică (strategică) a oilor se efectuează la o luna de la inceputul 
stabulației (decembrie);  
b) a doua dehelmintizare a efectivului de ovine și a meilor din anult precedent, se realizează cu 
2 saptamani înainte de începerea pasunatului (aprilie);  
c) a treia dehelmintizare a oilor cu  vârsta mai mare de un an, se planifică pentru august;  
d) dehelmintizarea terapeutică (curativă) a oilor în gospodăriile, de unde se înregistrează 
mortalitate înaltă la ovine, se efectuează indiferent de anotimpul anului.  
 2. Numai prin respectarea întregului complex de măsuri sanitr-veterinare indicate, face posibilă 
obținerea eficacitații maximale și eradicarea bolii. 
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albumin contents, it also does not affect their health status and their progeny, which was confirmed 
by the absence of adverse races and the maintenance of the satisfactory general condition of 
newborn females and puppies. 
Key words: pregnant female, BioR®, protein metabolism. 
INTRODUCERE 
 Gestaţia este un fenomen fiziologic pentru toate speciile de mamifere, fiziologic  miraculos 
şi misterios. Pe parcursul secolelor medicina veterinară a evoluat enorm, însă în fiziologia gestaţiei 
canine au mai rămas întrebări care necesită răspuns. 
 Stresul cărui este supus corpul femelei în timpul sarcinii este enorm. Datorită faptului că 
organismul încearcă să compenseze insuficienţele şi surplusurile apărute, noi putem observa devieri 
de “normă” în exteriorul, comportamentul, dar şi în unii parametri clinici şi paraclinici ai 
organismului. Este cunoscut faptul că ficatul în timpul sarcinii prea asupra sa nu doar detoxifierea 
sângelui de produse vitale formate în urma activităţii organismului matern, dar şi cel al fătului. 
 BioR® este un preparat biologic complex obţinut din biomasa cianobacteriei Spirulina 
platensis. Spirulina este definită de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi Congresul al 3-lea 
Internaţional al Ştiinţei şi Tehnologiei Alimentare sursa non-convenţională principală a circa 49 
substanţe bioactive, care susţin performanţele şi confirmă complianţa nutriţională şi terapeutică în 
tratarea a circa 70% din maladii  
Cercetările de explorare biotehnologică a spirulinei, de rând cu abordarea unor probleme legate de 
optimizarea mediilor, parametrilor şi condiţiilor de cultivare sunt consacrate soluţionării unor astfel 
de aspecte importante, ca recăutarea căilor noi de reglare cantitativă şi calitativă a metabolismului 
spirulinei spre sporirea eficacităţii producerii de biomasă de spirulină şi de intensificare a sintezei 
principiilor bioactive, componente ale acesteia şi utilizate în calitate de diverse bioremedii (Rudic, 
ş.a., 2004; Rudic, Bulimaga, Chiriac, 2004; Rudic, et al., 2005). 
 BioR® posedă acţiunea ntioxidantă, citoprotectoare, regenerantă, antiinflamatoare şi 
hepatoprotectoare. În cadrul Institutului de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM asupra 
organismului animal de diferite vârste şi stări fiziologice concordante cu situaţii stresante în condiţii 
de producţie, preparatul autohton BioR a fost testat pe scroafe gestante, ulterior în lactaţie şi pe 
descendenţii lor (Rudic et al, 2007). 
Scopul acestei lucrări constă în studierea efectului spirulinei (BioR) asupra statutului clinic şi a unor 
indici hepatici la căţelele gestante. 
MATERIAL ŞI METODE 
Cercetările s-au efectuat pe 6 căţele gestante (5-6 săptămâni) rasa Ciobănesc german din crescătoria 
de câini. Animalele au fost divizate în 2 loturi (martor şi experimental) a câte 3 în fiecare. 
Animalelor din lotul experimental li s-a administrat remediul BioR®, soluţie 0,5%, câte 1 ml 
intramuscular, în 10 reprize la interval de 48 ore. În aceeaşi termeni căţelelor din lotul martor în 
calitate de placebo li s-a administrat soluţie NaCl 0,9%  câte 1 ml intramuscular. Acţiunea 
preparatului s-a monitorizat prin aprecierea stării generale a animalelor, parametrilor clinici (T0 C – 
temperatura corporală;  P – puls contracţii/min.; R – respiraţia mişcări/min.) şi paraclinici care 
reflectă funcţiile metabolice ale ficatului, şi anume: proteinele 
totale,albuminele,aspartataminotransferaza,alaninaminotransferaza şi bilirubina (totală, directă şi 
indirectă). 
Analiza statistică a datelor experimentale s-a efectuat cu folosirea criteriilor parametrice după 
Student. Rezultatele sunt exprimate cu medii-eroare standard Pragul de semnificaţie: P<0,01-0,05. 
 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 
 După administrarea preparatului au fost determinaţi unii parametri ai statutului clinic şi a 
fost observată starea generală (comportament, consumul de hrană, apă etc.) a animalelor. În urma 
injectării preparatelor locul de elecţie nu a prezentat modificări morfologice locale. Căţelele aveau 
apetit, ingerau hrana cu poftă, prehensiunea hranei era caracteristică speciei. Prezentau activitate, 
facies vioi atât în boxa individuală, cât şi în timpul plimbării, defecaţia zilnică, în poza 
caracteristică, masele fecale de consistenţă medie de culoare brun-verzuie. Micţiunea de 4-5 ori pe 
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zi, urina de culoare galben-deschisă. Căţele fiind câini de serviciu răspundeau adecvat la comenzile 
date de îngrijitori.  
 Pe parcursul cercetării s-a determinat indicii clinici (T0 C – temperatura corporală;  P – puls 
contracţii/min.; R – respiraţia mişcări/min.)care s-au aflat în limitele fiziologice ale temperaturii la 
câine este între 38°-39°C(Şt.P.Ţurcanu et. all., 1995 ). Este cunoscut faptul că la femele gestante 
înainte de parturiţie cu 24-48 ore se observă scăderea temperaturii sub limitele fiziologice până la 
0,5-1°C (J. Simpson, G. Inglandaand M. Harvy, 2005). 
Pe parcursul experienţei  creşterea temperaturii corporale a fost observată doar la o căţea, Tera, 
după parturiţie cu (0,1°C), însă temperatura s-a normalizat în următoarele zile. Restul animalelor nu 
au manifestat hipertermie atât după prima cât şi după introducerile repetate. Temperatura bazală era 
în limitele fiziologice, s-a observat hipotermie la femelele înainte de parturiţie. O uşoară hipotermie 
s-a observat la căţeaua Diva după a 4-a inoculare a BioR®, după care animalul s-a observat în 
timpul zilei, dar nu a prezentat modificări în starea generală. Este nevoie de menţionat că sa 
observat scăderea temperaturii la căţeaua Tera după a 8-a inoculare, însă procesul de parturiţie nu a 
fost precedat de o hipotermie.  
Limitele fiziologice ale pulsului la câini de talie mare variază între 70-100 (Şt.P.Ţurcanu et. all., 
1995), dar luând în vedere faptul starea fiziologică a căţelelor (a doua perioadă de gestaţie) pulsul 
creşte supra normelor fiziologice (J. Simpson, G. Inglandaand M. Harvy, 2005). La femele gestante 
se poate observa îngreunarea respiraţiei şi creşterea numărului de mişcări pe minut (J. Simpson, G. 
Inglandaand M. Harvy, 2005), mai ales în ultima perioadă de gestaţie. Frecvenţa fiziologică este 10-
30(Şt.P.Ţurcanu et. all., 1995) mişcări pe minut. 
Proteine totale din ser sanguin constau din albumine şi globuline. Nivelul de globuline se calculează 
din scăderea numărului de albumine din numărul de proteine totale. Hipoproteinemia apare pe baza 
hipoalbuminamiei, deoarece albuminele sunt proteine de bază a proteinelor totale. Nivelul de 
proteine în ser/ plasmă ne arată nivelul de alimentaţie, starea funcţională a ficatului, starea de 
hidratare şi alte procese patologice. Nivelul de proteine determină presiunea oncotică a sângelui. La 
ambele loturi nivelul de proteine totale variază pe parcursul cercetărilor  în limitele fiziologice, cu 
tendinţa de scădere spre finele gestaţiei. 
 Albuminele este fracţiune omogenă a proteinelor. Aproape total se sintetizează în ficat. 
Aproape 40% din albumine circulă prin plasmă, restul în interstiţiu. Funcţia de bază a albuminelor 
este în menţinerea presiunei oncotice, şi participarea în transportul substanţelor endo- şi exogene. 
Albuminemia cu dinamică asemănătoare ca şi proteinele totale, în limitele fiziologice 
(M=26,60±1,82 – 30,6±0,53 g/l) 
Aspartataminotransferaza  (AST) ferment intracelular, participă în metabolismul proteic. În 
concentraţii mari se află în ficat, cord, musculatura scheletică, creier, eritrocite. Se elimină în cazul 
distrugerii ţesuturilor. La lotul experimental activitatea Ast a scăzut faţă de nivel esenţial, ajungând 
la cercetarea a III-a la o valoare mai mică cu 18,97%, faţă de LM. La lotul martor Ast a crescut la 
cercetarea a II-a cu 0,83%, iar la a III-a a revenit la nivelul iniţial. 
Alaninaminotransferaza (ALT) ferment intracelular, participă în metabolismul proteic. În 
concentraţii mari se află în ficat, rinichi, muşchii cordului şi scheletici. Se elimină în cazul 
distrugerii ţesuturilor, mai ales în cazul afecţiunilor hepatice (S. Ghergariu et.al. 2000). Activitatea 
Alt la ambele loturi variază  în limitele fiziologice cu tendinţa de creştere faţă de nivel iniţial, ceea 
ce poate fi consecinţa a inoculărilor intramusculare a preparatelor (V. Gudumac et.al. 2010). 
 La lotul experimental activitatea Alt a crescut progresiv, ajungând la cercetarea a III-a la o 
valoare mai mare cu 17,04%, faţă de LM. La lotul martor Alt a crescut la cercetarea a II-a cu 
11,59%, iar la a III-a a revenit la nivelul iniţial. 
Bilirubina totală este produsul al metabolismului hemoglobinei, conjugarea lui are loc în ficat cu 
acid glucuronic, şi formează mono- şi dicluronizi, care se elimină cu bila(bilirubina conjugată). 
Nivelul de bilirubină în sânge creşte în cazuri patologilor hepatice, obstrucţia căilor biliare sau 
hemolozei. Scade în cazul anemiilor (S. Ghergariu, 2000; V. Gudumac 2010; S. Balanescu 2014) . 
La ambele loturi nivelul bilirubinei totale este mai jos de limitele fiziologice. 
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Nivelul de bilirubină în sânge creşte în cazuri patologilor hepatice, obstrucţia căilor biliare sau 
hemolozei. Scade în cazul anemiilor (S. Ghergariu, 2000; V. Gudumac 2010; S. Balanescu 2014) . 
La ambele loturi nivelul bilirubinei totale este mai jos de limitele fiziologice. 
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Indicii 
(referinţă) 

 
Lotul 

I II III 
M±m M±m M±m 

Protenine 
totale 
(51-73 g/l)*  

LE 71,5 ± 1,66 64,36 ± 1,91 63,26 ± 1,62 

LM 73 ± 1,82 62,33 ± 1,77 67,76 ± 5,17 

Albumina 
(26-43 g/l)* 

LE 29,83 ± 0,88 27,33 ± 1,77 26,66 ± 1,82 

LM 30,6 ± 0,53 29,23 ± 1,15 27,73 ± 1,68 
Alt 
(5-60 UI)* 

LE 29,33 ± 4,44 32,33 ± 6,44 34,33 ± 8,44 
LM 37,33 ± 0,88 41,66 ± 4,44 37,33 ± 0,88 

Ast 
(5-55UI)* 

LE 38,66 ± 3,55 30 ± 6,66 31,33 ± 8,44 
LM 40,66 ± 4,44 41 ± 4,66 40,66 ± 4,44 

Notă: referinţă* (S.Ghergariu, 2000); LM- lot martor; LE- lot experimental 
 
Fracţia bilirubinei conjugate variază în limitele fiziologice, fără diferenţă mare între loturi. 
Bilirubina liberase calculează prin scăderea nivelului de bilirubină conjugată din nivelul de 
bilirubină totală. 
  

Indicii 
(referinţă) 

 
Lotul 

I II III 

M±m M±m M±m 

Bilirubina totală 
(0,0-6,84 mmol/l)* 

LE 2,2 ± 0,53 1,53 ± 0,15 1,56 ± 0,15 

LM 1,53 ± 0,04 1,4 ± 0,13 1,56 ± 0,11 

Bilirubina conjugată 
(0,0-1,71mmol/l)* 

LE 0,43 ± 0,04 0,3 ± 0 0,36 ± 0,08 

LM 0,4 ± 0,06 0,4 ± ,0 0,43 ± 0,08 

Bilirubuna liberă 
(0,0-5,13mmol/l)* 

LE 1,76 ± 0,55 1,23 ± 0,15 1,2 ± 0,66 

LM 1,13 ± 0,04 1 ± 0,13 1,13 ± 0,15 
Notă: LM- lot martor; LE- lot experimental 
 
CONCLUZII 
1. Administrarea remediului BioR căţelelor gestante, nu afectează starea de sănătate a acestora 
şi a progeniturii lor, fapt care s-a confirmat prin lipsa reacţiilor adverse şi menţinerea stării generale 
satisfăcătoare a femelelor şi căţeilor nou-născuţi. 
2. Dinamica parametrilor clinici, exprimată la ambele loturi prin accelerarea uşoară a 
frecvenţei pulsului şi respiraţiei este adecvată perioadei de gestaţie avansată, iar inocularea 
remediului BioR nu a avut influenţa asupra acestora. 
3. Utilizarea remediului BioR a avut influenţa benefică asupra metabolismului proteic, 
exprimat prin menţinerea conţinutului de proteină totale şi albumine care  constituit nivel fiziologic 
optim, faţă de nivelul iniţial 
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FASCIOLOZA ACUTĂ ȘI SUBACUTĂ LA OVINE 
 

NAFORNIŢA NICOLAE, CERCEL ILIE 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova 

ABSTRACT: Outbreaks of acute and subacute fasciolosis are reported in sheep in the household of 
village Ciuciulea, district Glodeni, in the household of village Chetiris, district Falesti the Republic 
of Moldova, in areas used for irrigated rice cultivation, which are subject to frequent flooding. Two 
outbreaks occurred mid-winter during July and August, and six occurred during spring and early 
summer. Morbidity ranged from 4,9 to 17,49 %, and mortality ranged from 0,88 to 5,32 %. Clinical 
signs included weight loss, mucosal pallor, apathy, depression, muscle tremors, and drooling; these 
were followed by death within approximately 24 h. Some sheep were found dead. Gross lesions 
were characterized by an irregular liver capsule with fibrin deposition and hemorrhages. The liver 
parenchyma contained hemorrhagic tracts or irregular clear areas alternated with dark hemorrhagic 
areas. Histologically, hemorrhagic dark redtracts of necrotic liver parenchyma and an inflammatory 
infiltrate were noted; these lesions coincided with the presence of immature flukes. Langhans-type 
giant cells, fibrous tissue, and bile duct cell proliferation were observed in subacute cases. Chronic 
fasciolosis is a well-known disease to farmers in the household of village Ciuciulea, district 
Glodeni, in the household of village Chetiris, district Falesti the Republic of Moldova; nevertheless, 
acute and subacute fasciolosis, which are more difficult to diagnose and treat, may cause important 
economic losses. 
Key words: acute and subacute fasciolosis, sheep, histologicall, gross lesions, diagnose. 
 
INTRODUCERE 
     Fascioloza hepatică, este una din cele mai răspândite boli ale ficatului la ovine, cu o largă 
răspândire în țări din Europa, Asia, America (Gajewska et al. 2005; Radostits et all., 2007). Arealul 
de răspândire a parazitozei este în strânsă corelația cu prezența gazdei intermediare, gasteropodele 
din genul Lymnaea, pe când rumegătoarele servesc ca gazde definitive.  
     Pierderile economice provocate de fascioloza, constau din scăderea în greutate și reducerea 
productivitîții de lapte la animalele invadate, calitatea joasă la ovinele de lână, infertilitatea 
femelelor și pierderi în urma confiscării suproduselor de abator la tăierea aniamlelor și cheltuelile 
de tratament și profilaxie al bolii (Gajewska et all.,2005). În plus, la invaziile severe, se mai 
asociază și peirea animalelor (Pullan și Whitten 1972). 
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