
BIBLIOGRAFIE 
1. BAGHIROV, V. et al., „Tehnologhia kriokonservaţii semeni krolikov”. B: Trudâ Rossiiskoi Academii s/h 

nauk, Moskva, 2010, p.30-39. 
2. CARLUCCIO, A. et al., „Artificial insemination in rabbits laboratoiry and fiela trial with theree different 

semen extenders”, In: world Rabbit Sci, 2004, 12:65-79. 
3. CASTELLINI, C. şi colab., “Caracteristiche igienico-sanitarie del seme di coniglio”, Bermago, Italy, 2003. 
4. CENCI, T., “Caracteristichi igienie-sanitarie del seme di coniglio”, Corso CEE-TUCCEP, 2003, 37-41. 
5. DALBOSCO, A. Et al., “Study of an artificial vagina to reduce the microbian contamination of rabbits 

semen”, In: World Rabbit Science, 4, 2006, p.201-205. 
6. ERNST, L. “Puti intensificaţii vosproizvodstva jivotnîh”. B: Jivitnovodstvo, nr. 3, 2004, p.69-76. 
7. JVAKIN, A. et al., “Usoverşenstvovanie biotehnologicesckih metodov pri iscustvennom osemenenii v 

zverovodstve”, Naucno-issledovateliskii institut puşnogo zverovodstva im. V.A. Afanasieva, Moskva, 2012. 
8. MOSE, EVA et al., “Rabbit sperm cryopreservation”. In: animal reproduction Science, 110, 2003, p.2-24. 
9. RODRIGUEZ, R. Et al., “Influence of Sexual Receptivity on LH, FSH and Prolactin Releasing after Gn-Rh 

administration in femele Rabbits”. In: Animal Repr. Sci., 2008, 57-65. 
10. Theau-Clement, M., “Preparation of the rabbit dol to insemination: a review”, In: World Rabbit Sci., 2007, 

15:61-80. 
11. Vega, M. et al., “Cycle sincronization of rabbit does natirally mated of artificially in senima”. In: World 

Rabbit Sci.- 2007, V.3, p.107-113. 

CZU:636:612.11/.12 
 

MODIFICĂRILE CONŢINUTULUI DE BILIRUBINĂ ŞI FRACŢIILOR EI  
ÎN SERUL SANGVIN LA TINERETUL CUNICUL SUB INFLUENŢA  UNUI 

PRODUS AUTOHTON 
 

VASILE MACARI, NATALIA IACUB,  
DUMITRU MAŢENCU, SERGIU DIDORUC 

 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova 

 
Summary. The present study aims to establish the influence of the BioR remedy of algal origin on 

some parameters of the functional state of the liver in young rabbits. 
The experiment was conducted on 4 groups, each of 7 rabbits, starting with the weaning period. The 

BioR remedy was administrated to young rabbits from 3 experimental groups, in different doses (0,5-1,0-1,5 
ml/head), while to the control group it was administrated saline - 1,0 ml. The product proposed for testing 
was administered 3 times: on the day of weaning, on the 14th, and on the 26th day after weaning. Till the 
administration of the tested product, blood was collected randomly from 5 rabbits, and after that blood was 
collected 2 times, from 5 animals in each group: on the 14th day after weaning and at the end of the study.  

It has been established that the BioR remedy during the 3 months study caused no adverse reactions. 
The biochemical researches of the young rabbits treated with the BioR remedy showed a general decrease of 
bilirubin by 10,5 – 19,1% in the first investigation, and by 15,9 – 20,3% at the end of the study compared to 
the control group. The tendency of decrease persists also in the analysis of the total bilirubin fractions: 
indirect bilirubin, and free bilirubin, a phenomenon that can be considered positive in young growing animal. 
The obtained results indicate both the inoffensiveness of the tested product, and the positive effect of this 
product on the body and especially on the liver, values confirmed also by the bioproductive parameters that 
are higher as compared to the control group. 

Key words: BioR remedy, Free bilirubin, Indirect bilirubin, Liver, Young rabbits.  

INTRODUCERE 
 Pentru realizarea performanţelor productive şi pentru înlăturarea diferitelor obstacole în 

exploatarea iepurilor, specie sensibilă la o gamă largă de factori stresorii, care în special intervin 
mai puternic la creşterea semiintensivă sau intensivă a lor, tot mai des se apelează la diverse 
medicamente. Se remarcă că şi în contextul interzicerii antibioticelor ca stimulatori de creştere în 
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UE, se impune elaborarea şi testarea noilor preparate cu proprietăţi antistresorii şi stimulatorii de 
creştere a animalelor. În acest context este cunoscut faptul că printre produsele de origine naturală 
de perspectivă sunt considerate cele de origine vegetală (АЛТУНИН Д.А. и др.,1999; SASSON 
A., 1993; RUDIC V., 2007; PUTIN V., 2012) iar printre cele naturale mai valoroase sunt 
considerate cele de origine cianobacteriană (ФИОНИН Н.В., 2005; АЛТУНИН Д.А. и др.,1999; 
SASSON A., 1993; RUDIC V., 2007; MACARI V., 2003). Din această categorie de preparate de 
perspectivă este bioremediul cianobacterian BioR, care a fost studiat atât pe animale de laborator, 
cât şi pe animale de fermă (MACARI V., 2003; RUDIC V., 2007; TAGADIUC O. 
s.a.,201;1PUTIN V., 2012;). Însă, impactul acestui preparat asupra indicelor markeri ai stării 
funcţionale a ficatului la tineretul cunicul practic nu a fost elucidat.  

În acest context, ne-am propus să studiem în lucrarea de faţă influenţa remediului BioR asupra 
unor parametri markeri ai stării funcţionale a ficatului: bilirubina totală şi fracţiile ei la tineretul 
cunicul, în condiţii fiziologice, de producţie.  

MATERIAL ŞI METODĂ 
 Cercetările au fost efectuate la ferma de iepuri SRL”Fieditehnologii” s. Băcioi, mun. 

Chişinău pe tineretul cunicul nemijlocit după înţărcare, conform schemei redate în tabelul 1. 
Animalele incluse în studiu au fost analoage după genotip, vârstă şi starea fiziologică. 

Înţărcarea, alimentaţia, cazarea şi asistenţa veterinară a iepurilor din toate loturile au fost identice 
conform tehnologiei practicate. Până la administrarea BioR-lui s-a recoltat sânge din venele 
auriculare externe, de la 5 iepuri aleatoriu şi ulterior de 2 ori, de la câte 5 animale din fiecare lot: pe 
parcursul studiului (1-a recoltare) şi la finele studiului (a 2-a recoltare) pentru cercetări 
hematologice şi biochimice. Pe parcursul cercetărilor animalele au fost cântărite individual, iar la 
câte 5 iepuri din fiecare lot au fost determinate valorile mari (temperatura corporală, pulsul şi 
frecvenţa respiraţiei), animalele fiind de asemenea examinate clinic, efectuându-se şi evidenţa 
numerică. 

Tabelul 1. Schema administrării preparatului BioR tineretului cunicul 
Loturile de 

animale 
Nr. de 

animale 
Calea de 

administrare Doza,ml Regimul de 
administrare 

Martor 7 I/mus 1,0 ml 0,9 % 
sol. NaCl 

De 3 ori: în 
ziua înţărcării, 
la a 14-ea şi a 
26-ea zi după 

înţărcare 

Experimental 1 7 I/mus 0,5 
Experimental 2 7 I/mus 1,0 
Experimental 3 7 I/mus 1,5 

 Nivelul bilirubinei generale şi a fracţiunilor ei s-a determinat la analizatorul biochimic 
“Biosystems A-15” conform instrucţiunilor anexate.  

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
 Administrarea preparatului BioR la tineretul cunicul într-o perioadă de 3 luni nu a provocat 

reacţii adverse, careva abateri în sănătatea şi dezvoltarea lor. În confirmarea acestora pot veni şi 
valorile temperaturii corporale care la finele studiului la iepurii trataţi cu bioremediul BioR sunt mai 
joase cu 0,53-0,69ºC faţă de lotul de referinţă. Se remarcă faptul că atât frecvenţa pulsului, cât şi 
frecvenţa respiraţiei au aceeaşi tendinţă de manifestare ca şi temperatura corporală. Astfel, aceste 
rezultate reflectă o adaptare ambientală şi metabolică mai bună la animalele tratate cu produsul 
BioR, latură benefică a acestui preparat, constatată şi în cazul testării acestui produs pe porcine 
(MACARI V., 2003; MACARI V. s.a., 2009). 

Este cunoscut faptul că indicii metabolici şi în special cei ai ficatului au o pondere mare în 
aprecierea stării de sănătate a organismului animal şi evident în testarea produselor bănuite cu 
proprietăţi adaptative şi stimulatorii (MACARI V., 2001RUDIC V. s.a., 2007; DONICA N., 2011; 
PUTIN V., 2012;). 
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Rezultatele cercetării influenţei preparatului de origine cianobacteriană BioR, asupra 
conţinutului de bilirubină totală şi a fracţiilor ei, în serul sanguin la tineretul cunicul, până la 
administrarea acestui produs şi evoluţia lor pe parcursul studiului sunt reflectate în tabelul 2. 

Din datele expuse în tabelul 2 constatăm faptul că nivelul bazal al bilirubinei totale la debutul 
studiului constituie în medie 4,76±0,71 µmol/ l, indice care la cca 40 zile de la iniţierea studiului, la 
iepurii din lotul martor, s-a diminuat nesemnificativ cu 7,8% faţă de nivelul bazal. Rezultate 
pozitive s-au înregistrat la acest termen de investigare şi în urma administrării remediului BioR. 
Astfel, nivelul bilirubinei totale la loturile de iepuri tratate cu BioR s-a diminuat cu 10,2-19,1% faţă 
de lotul martor (P<0,05). Prezintă un mare interes şi analiza parametrului investigat la finele 
studiului, prealabil sacrificării iepurilor, nivelul căruia a  constituit la lotul martor 4,84±0,18 µmol/l 
şi s-a majorat cu 10,2% faţă de termenul precedent de investigare. 

Tabelul 2. Valorile medii şi abaterile standard ale bilirubinei totale şi ale fracţiunilor ei în 
serul sanguin la tineretul cunicul tratat cu remediul BioR (M±m), µmol/l 

Indicii La debutul 
studiului 

Loturile de animale 

Martor LEx 1 LEx 2 LEx 3 

Bilirubina totală, 
1-a recoltare 
2-a recoltare 

4,76±0,71 
4,39±0,24 
4,84±0,18 

3,94±0,13 
3,85±0,29* 

3,68±0,19* 
4,07±0,22* 

3,55±0,27* 
4,03±0,14** 

Bilirubina directă 
(legată,conjugată) 

1-a recoltare 
2-a recoltare 

0,67±0,21 

0,95±0,11 
0,97±0,14 

0,53±0,13* 
0,37±0,18* 

0,43±0,16* 
0,52±0,16 

0,48±0,16* 
0,86±0,12 

Bilirubina indirectă 
(liberă, neconjugată) 

1-a recoltare 
2-a recoltare 

4,09±0,79 

3,44±0,17 
3,87±0,18 

3,40±0,13 
3,48±0,16 

3,25±0,13 
3,55±0,24 

3,07±0,24 
3,17±0,25 

 Notă: * P<0,05, ** P<0,01 

 Nivelul bilirubinei totale din punct de vedere evolutiv a crescut nesemnificativ şi la loturile 
experimentale, însă la finele studiului acest indice a avut dinamică pozitivă. Astfel, la acest termen 
de investigare, administrarea remediul BioR de 3 ori consecutiv în diverse doze, induce o tendinţă 
de diminuare concludentă a bilirubinei totale cu 15,9-20,4% comparativ cu indicii animalelor 
intacte (P<0,01). Rezultatele discutate coincid cu cele publicate de noi anterior, care de asemenea 
atestă faptul că remediul BioR contribuie la diminuarea bilirubinei serice la iepurii tineri (MACARI 
V. s.a., 2009; 2010; MACARI V., PUTIN V., 2009). Tendinţe similare de reducere a bilirubinei 
serice au fost înregistrate şi la puii-broiler, de asemenea trataţi cu remediul BioR (MACARI V. s.a., 
2009; MACARI V., PUTIN V., GUDUMAC V., 2009). Nivelul scăzut al acestui parametru indică 
pe lângă alte acţiuni hepato – protectorii şi antitoxice ale remediului BioR şi acţiunea acestui produs 
asupra eritrocitelor, mărindu-le durata de viaţă şi rezistenţă la diverşi factori nocivi. Această ipoteză 
se poate confirma tangenţional şi prin numărul mai mare a eritrocitelor în sânge tot la tineretul 
cunicul tratat cu BioR (MACARI V., PUTIN V., 2009), cât şi la porcinele şi puii broiler care au 
beneficiat de produsul BioR (MACARI V., 2003; MACARI V., GUDUMAC V., DONICA A., 
2008). 

Un loc aparte în aprecierea funcţiei metabolice a ficatului revine şi nivelului seric al 
bilirubinei directe (legată, conjugată). În cazul cercetărilor noastre, nivelul bazal al bilirubinei directe 
constitute în medie 0,40± 40 µmol/l. Această valoare la animalele din lotul martor cu vârsta, la 
prima investigare manifestă o tendinţă de creştere neconcludentă de1,4 ori faţă de nivelul bazal. 
Remediul BioR administrat iepurilor în diferite doze, dimpotrivă induce o tendinţă de scădere 
concludentă a acestui parametru în serul sanguin la 1-a recoltare, de 1,8-2,2 ori comparativ cu 
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indicii animalelor intacte. Studiul efectuat relevă faptul că administrarea remediului BioR se 
soldează şi la finele cercetării cu menţinerea valorilor reduse ale conţinutului de bilirubină directă 
de 1,1-2,6 ori comparativ cu lotul martor, manifestări similare celor înregistrate la 1-a investigare, 
după iniţierea medicaţiei cu remediul luat în studiu. Aceste rezultate pot fi considerate pozitive şi 
probabil induse de influenţa produsului testat asupra ficatului şi în special asupra funcţiei excretorii 
a acestei glande, datorită căreia are loc eliminarea masivă a bilirubinei directe din organism.  

Un criteriu important în aprecierea stării funcţionale a ficatului la animale este considerat şi 
nivelul seric al bilirubinei indirecte (libere, neconjugate). La debutul cercetării, valoarea acestui 
indice este cea mai înaltă şi constituie 4,09±0,79 µmol/l, scăzînd la lotul martor, la 1-a cercetare cu 
15,9% faţă de debutul studiului. Remarcăm că remediul testat la tineretul cunicul nu provoacă 
modificări veridice ale conţinutului de bilirubină indirectă. Totuşi gradul de acumulare a bilirubinei 
indirecte în sânge la prima investigare, la iepurii trataţi cu remediul BioR, este mai mic cu 1,2-
10,7% comparativ cu lotul martor. Analiza parametrului investigat la finele studiului denotă o 
tendinţă de creştere a indicelui investigat la lotul de referinţă cu 12,5% faţă de 1-a recoltare, şi 
dimpotrivă una de diminuare, la loturile tratate cu produsul BioR, cu 8,3-18,1% comparativ cu 
indicii animalelor intacte. Conform datelor unor autori, hiperbilirubinemia este depistată în baza 
bilirubinei indirecte şi în urma depistării concentraţiei înalte de bilirubinei directe în sânge (УША 
Б. В., 1979; НАЗАРЕНКО Г.И., КИШКУН А.А., 2000). 

Rezultatele cercetărilor experimentale realizate pe iepuri tineri, în condiţii fiziologice 
demonstrează că sub influenţa bioremediului cianobacterian BioR are loc reducerea autentică în 
serul sanguin a bilirubinei totale şi a bilirubinei directe şi de asemenea acest produs induce o 
tendinţă de diminuare neconcludentă a bilirubinei indirecte la loturile experimentale comparativ cu 
indicii animalelor intacte, manifestând astfel, proprietăţi benefice reflectate şi prin ameliorarea 
proceselor metabolice în ficat. 

CONCLUZII 
1. Remediul BioR, obţinut prin tehnologii moderne din Spirulina platensis, administrat 

tineretului cunicul de 3 ori consecutiv, are o toleranţă generală şi locală foarte bună. 
2. S-a demonstrat că în condiţii de fermă zootehnică, produsul BioR administrat iepurilor 

tineri manifestă proprietăţi benefice asupra proceselor metabolice în ficat. 
3. Cercetările efectuate confirmă necesitatea continuării studiilor referitor la influenţa 

produsului BioR asupra tineretului cunicul, privind optimizarea dozei şi a regimului de 
administrare. 
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Summary. This article presents the results of theoretical and practical researches of the cryogenic 

transformations in the content of amino acids from cocks’ spermatozoa. It was established that the summary 
content of amino acids in plasmatic membranes of rooster spermatozoa in cryoconservation conditions 
recorded significant changes. Significant changes were also found in the content of hydrophobic 
amino acid manifested by increased hydrophobic interactions. It was found that the introduction of 
diverse amino acids in the composition of synthetic medium for cryopreservation of rooster sperm 
does not cause significant changes of the ratio of protein/lipid from plasmatic membranes and the 
use of arginine in the composition environment for cock sperm didn’t change this ratio even after 
thawing. 

Key words: Amino acid, Cryoconservation, Hydrophobic interactions, Plasmatic membrane, 
Spermatozoa.  

INTRODUCERE 
Clarificarea mecanismelor de modificare criogenică în sistemele biologice la diferite nivele de 

organizare reprezintă una din problemele fundamentale ale criobilogiei contemporane. Numeroase 
date ale literaturii speciale demonstrează, că una din cele mai criolabile structuri a celulelor este 
membrana biologică (DAY, STACEY, 2007; БОРОНЧУК, БАЛАН, 2008).  
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