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INFLUENŢA REMEDIULUI BioR ASUPRA PSEUDOCOLINESTERAZEI 
ÎN SERUL SANGUIN LA TINERETUL PORCIN ALIMENTAT CU RAŢII 
CARENŢATE 
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This study's purpose is to clear up the influence of the natural remedy BioR of algal origin 
obtained due to the modern technology from Spirulina platensis on the health and the 
proteosynthetic function of the young pigs’ liver fed on insufficient rations. After the successive 
administration of the remedy tested intramuscular 2,0 ml twice, has been proved that the remedy 
doesn't have a negative influence on the animal's health, on contrary it has a good influence on 
the improvement of the proteosynthetic function of the liver and on the improvement of the 
productive performances. 
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Dezvoltarea zootehniei moderne este stopată în mare măsură de conceptele ecologice, de 
intervenția diferitor factori stresogeni şi nu în ultimul rând de insuficiența furajelor echilibrate, în 
special în rația tineretului porcin (1,3,4). Studiile întreprinse anterior au evidențiat efectul 
hepatoprotector al substanțelor bioactive de origine algală, inclusiv şi a preparatului BioR, 
administrate animalelor de laborator, porcinelor de diverse vârste şi stări fiziologice în condiții de 
complex (5,7,10,11). 

Reieşind din cele relatate, prin studiul efectuat s-a urmărit influența administrării remediului 
BioR la tineretul porcin alimentat cu rații carențate, asupra funcției proteosintetice a ficatului. 

MATERIALe ŞI METODe 

Cercetările au fost efectuate pe 15 purcei în clinica Facultății de Medicină Veterinară din cadrul 
UAS din Moldova. Purceii antrenați în cercetare, obținuți de la încrucişarea raselor Marele Alb şi 
Landrace, au fost selectați conform cerințelor în vigoare (vârstă, genotip, greutate corporală), crescuți 
în condiții zooigienice conform normelor stabilite. Principiul de organizare a acestui studiu cu 
utilizarea preparatului BioR este prezentat în tabelul 1. 

Tabelul 1 Schema de organizare a experimentului cu preparatul BioR 

Loturile de 

animale 

Nr. de 

animale 

Masa 

medie, kg 

Calea de 

administrar

e 

Regimul 

administrări

i 

Doza, ml/cap Raţia 

Martor 5  17,04 I/mus 2 doze 
2,0 ml sol.  

0,9% Na Cl 
Echilibrată 

Experi mental 

– 1 
5  16,44 I/mus 2 doze 

2,0 ml sol.  

0,9% Na Cl 

Neechilibr - 

ată 

Experi mental  

– 2 
5  16,24 I/mus 2 doze 2ml BioR 

Neechilibr - 

ată  

Notă: preparatul s-a administrat de 2 ori, cu interval de 1 lună. 
 

Din tabelul 1 se observă că alimentația loturilor de tineret porcin luați în studiu a fost diferită şi 
anume, lotul martor a primit nutreț combinat echilibrat după indicii nutritivi, iar loturile 
experimentale 1 şi 2 au beneficiat de nutreț combinat, la care indicii nutritivi nu au fost echilibrați 
conform cerințelor.  

Pe parcursul petrecerii investigațiilor la toți purceii incluşi în experiment de 3 ori la începutul 
experimentului, peste 1 lună şi la finele studiului, în scopul determinării stării de sănătate au fost 
determinați indicii fiziologici: temperatura corporală şi frecvența respirației pe minut. În paralel s-a 
recoltat sânge, pentru a determina unii indici hematologici, biochimici, etc. Animalele au fost 
cântărite în scopul elucidării indicilor bioproductivi. 
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Activitatea pseudocolinesterazei (PCE) a fost determinată în serul sanguin la analizatorul 
biochimic FP-900 (firma "Labsystems", Finlanda), prin metoda cinetică cu utilizarea seturilor de 
reagenți ai firmei Eliteh "Franța". 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Administrarea remediului BioR animalelor supuse cercetărilor nu a provocat reacții adverse, 
careva abateri în dezvoltarea sau sănătatea lor. Menționăm că temperatura corporală, pe parcursul 
studiului şi în deosebi la finele lui, este mai mică la lotul experimental 2, cu 0,11oC, față de lotul de 
referință şi, respectiv cu 0,17oС, față de lotul experimental 1, rezultate care indirect denotă o acțiune 
antistresorie şi adaptativă a remediului BioR. În paralel, s-a constatat faptul că frecvența respirației pe 
minut, în linii generale, are analogic temperaturii corporale aceiaşi tendință de manifestare, fiind 
stabilite în limitele normelor fiziologice şi reflectă o stare generală normală (7,8,9). 

Un loc esențial în elucidarea intervenției remediilor antistresorii şi evident stimulatorii, revine 
şi studiului PCE, enzimă care în mare măsură reflectă funcția proteosintetică a ficatului (2,6,7).  

În condițiile cercetărilor noastre efectuate pe purcei, s-a stabilit că până la modificarea rației şi 
administrarea produsului BioR nivelul bazal al PCE în serul sanguin la animale constituie în medie 
7698,29±775,63 nmol/s*l. Rezultatele obținute privind evoluția PCE în serul sanguin după 
tratamentul cu remediul BioR sunt redate în tabelul 2. 

Tabelul 2 Nivelul funcţional al pseudocolinesterazei în serul sanguin la administrarea preparatului  

BioR tineretului porcin alimentat cu raţii carenţate, nmol/s*l 

Specificări Loturile de animale 

Martor Experimental – 1 Experimental – 2 

Nr. de animale 5 5 5 

Nivelul bazal până la 

administrarea BioR 
n=6  7698,29±775,63 nmol/s*l 

1 examinare 12248,35±1093,49 9885,54±483,92 12083,22±1114,95 

2 examinare 9394,44±1159,08 7724,14±650,89 9271,28±482,13 
 

Datele redate în tabelul 2 atestă că la 1 lună după inițierea studiului, nivelul funcțional al PCE 
manifestă o tendință de creştere, mai pronunțată fiind la lotul martor, cu 59,1%, față de nivelul bazal, 
la debutul investigației. Remarcăm faptul că acest indice şi la loturile experimentale 1 şi 2 este mai 
mare cu 24,4% şi respectiv 56,9% față de nivelul bazal. Astfel, rezultatele obținute mărturisesc despre 
starea metabolică normală a tineretului porcin, fiindcă tendința de creştere a PCE la această vârstă 
este o particularitate fiziologică, fapt constatat în cercetările anterioare efectuate pe purceii în 
condiții de complex (7,12). 

Investigațiile efectuate la acest termen denotă că valoarea PCE, la purceii tratați cu BioR, este 
mai mare cu 22,2% față de lotul experimental 1 şi practic nu diferă de acest indice la lotul martor, 
alimentat normal. Merită atenție şi proprietatea preparatului BioR de a menține nivelul PCE la nivelul 
lotului martor către a 2 examinare, termen la care se constată o diminuare a acestei enzime la toate 
loturile antrenate în experiment. Totodată, s-a constatat că remediul testat nu numai că a stopat 
diminuarea PCE, cu 20,0% la purceii alimentați cu rații carențate, dar a şi menținut acest parametru la 
nivelul lotului martor. 

Rezultatele obținute şi discutate mai sus pot fi confirmate şi de indicii zootehnici de bază şi 
anume sporul mediu/zi a fost cu 2,8% mai mare comparativ cu lotul martor şi cu 16,0% mai mare față 
de lotul experimental 1. Constatăm că şi consumul specific de furaje la 1 kg spor a fost mai favorabil 
în lotul experimental 2 care a fost mai mic cu 3,2% față de lotul martor şi cu 5,0% față de lotul 
experimental 1. 

În baza investigațiilor efectuate, putem concluziona că remediul BioR din spirulină, administrat 
succesiv la purceii tineri, alimentați cu rații carențate, manifestă proprietăți adaptative şi 
hepatoprotectorii, care contribuie în mare măsură nu numai la ameliorarea proceselor metabolice în 
ficat, dar şi la îmbunătățirea indicilor zootehnici de bază, evidențiind astfel şi proprietăți 
biostimulatorii. 
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CONCLUZII 

1. Administrarea remediului BioR tineretului porcin nu a indus abateri de la starea generală sau 
fenomene de intoleranță locală. 

2. Preparatul BioR contribuie esențial la ameliorarea funcției proteosintetice a ficatului la tineretul 
porcin alimentat cu rații carențate. 

3. Preparatul BioR, administrat tineretului porcin alimentat cu rații carențate, a contribuit la 
creşterea sporului zilnic şi diminuarea consumului specific. 

4. Studiul efectuat confirmă necesitatea continuării investigațiilor mai detaliate şi profunde privind 
intervenția remediului din alge asupra organismului animal în diverse stări fiziologico-metabolice. 

BIBLIOGRAFIE 

1. Bajov G.M., Komlaţkii V.J., Biotehnologhia intensivnogo svinovodsta / M.: Gosagropromizdat, 1989. – 269 s. 
2. Baciu E. Aspecte metabolice ale proceselor reparative în ficat la regresia cirozei hepatice experimentale şi 

efectele administrării trifluoracetatului de zinc cu γ-picolină / Autoreferatul tezei de doctor în ştiinţe biologice. – 
Chişinău, 2001. – 24 p. 

3. Furdui F.I., Ştirbu E.I., Strutinschii F.A., Nadvodniuk A.I., Pavaliuc P.P. i dr. Stress i adaptaţia 
seliscohozeaistvennâh jivotnâh v usloviiah industrialinâh tehnologhii / Chişinău: Ştiinţa, 1992. – 223 s. 

4. Georgescu Gh., Temişan V., Podar C., Velea C. Tratat de creştere a bovinelor / Bucureşti: Ed. Ceres, 1995. – 
485 p. 

5. Gudumac V., Rudic V., Gulea A., Chiriac T., Bulmaga V., Macari V. Technologies d‟obtention de nouveaux 
produits immuostimulateurs et hepatoprotecteurs d‟origine algale // 29

E
 Salon international des inventions des 

techniques et produits nouveau. 4-8 avril 2001, Palexpo. Genève. 2001. p. 179. 
6. Kolk S.A., Van Der, Wesse H., Duk S. Von. Inhibition of pseudocholinesterase activity in a 20-year old gelding 

//Veterinary record. – 1995. – 137, N 22. – P. 564-565. 
7. Macari V. Aspecte fiziologo-metabolice ale acţiunii preparatului BioR de origine algală asupra organismului 

porcin / Autoreferatul tezei de doctor habilitat în ştiinţe biologice. – Chişinău, 2003. – 49 p. 
8. Martineau G.P. Maladies d‟élevage des porcs // Paris: Editions France Agricole, 1997. – 479 p. 
9. Popa V.V., Vlăgoiu C. Metodologia examinării medicale la animale / Bucureşti: Ed. Ceres, 1996. – 226 p. 
10. Rudic V., Cojocari A., Cepoi L., Chiriac T., Rudi L., Gudumac V., Macari V., Codreanu S. ş.a.  Ficobiotehnologie 

– cerectări fundamentale şi realizări practice / Chişinău: Tipografia "Elena V.I. SRL), 2007. – 365 p. 
11. Rudic V., Gudumac V., Popovici M. Fotobiotehnologie – realizări noi în  biomedicină / Chişinău: Cuant, 1995. – 

207 p. 
12. Rudic V., Macari V., Gudumac V. Influenţa remediului BioR-S1 asupra nivelului funcţional al 

pseudocolinesterazei în serul sanguin la tineretul porcin // Anale ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. 
Seria „Ştiinţe chimico-biologice”. Chişinău. 2000. p. 47-49. 


