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una adecvată stării fiziologice şi dozei de BioR a fosfatazei alcaline şi fracţiunilor 

ei, fiind în ansamblu un rezultat al fortificării stării funcţionale a ficatului. 

3. Produsul BioR, remediu natural, autohton poate fi baza unui procedeu de ameliorare 

a sănătăţii iepuroaicelor şi stimulare a potenţialului reproductiv la acestea.  
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Abstract. The study included 4 groups of young rabbits, recently weaned during 

the breeding-fattening period, 30 rabbits in each: a control group and 3 experimental 

ones, which benefited from the BioR-powder medicinal product, administered with 

food ration in different doses: 2.5; 5.0 and 10.0 mg/kg feed. The BioR-powder remedy, 
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an autochthonous biologically active product, obtained from the cyanobacteria 

Spirulina platensis, mainly induced changes in hematopoiesis and natural resistance. It 

has been shown that the remedy improves the rabbits raised under intensive 

conditionshealth, significantly determining the increase in their blood of the 

parameters: RBC, HB and HCT, and insignificantly of the MCHC, PLT. It has also 

been determined a significant tendency to decrease the haematologicalparameters: 

MCV and MCH.The dynamics of all the mentioned parametersis being considered as a 

positive phenomenon. Thus, ithas been proved that the BioR-powder drug supplement 

contributes to the increase of the nonspecific resistance in young rabbits, being well 

tolerated by animals. 

Keywords: BioR-powder remedy, Clinical status, Haematological status, 

Haematopoiesis. 

 

INTRODUCERE 

În ultimii ani, creşterea şi exploatarea iepurilor se prezintă ca o ramură nouă a 

sectorului zootehnic, care oferă consumatoruluicarne,solicitată tot mai mult graţie 

proprietăţilor sale dietetice şi gustative, produs recomandat copiilor, oamenilor în 

etate, bolnavilor etc. Aceste şi alte deziderate se explică printr-un şir de caracteristici 

benefice ale iepurilor, precum ar fi: prolificitatea înaltă, viteza mare de creştere, fiind 

totodată animale nepretenţioase [4, 14]. În plus, valenţele pozitive ale acestei specii de 

animale se regăsesc şi în faptul că acestea se adaptează la mediul artificializat de 

creştere, practic în condiţii industriale, de complex zootehnic, lucru constatat şi de noi 

pe parcursul efectuării a mai multor serii de experienţe[10, 11, 14, 22]. Totuşi, 

creşterea iepurilor în condiţii intensive poate fi stopată de impactul factorilor 

stresogeni, care pe diverse căi influenţează negativ sănătatea şi potenţialul productiv şi 

reproductiv la animale. 

În al doilea rând, în literatura de specialitate recentă, se evidenţiază faptul 

căproprietarii de animale, pentru creşterea profitului, apelează la promotori de creştere, 

care în majoritatea cazurilor pot influenţa negativ calitatea produselor obţinute de la 

animaleşi necondiţionat se reflectă asupra sănătăţii omului [14,16].În acest context, 

căutarea posibilităţilor atît de elaborare, cât şi de studiere, de testare, de implementare 

a remediilor bioactive, inofensive pentru animale, om şi mediul ambient, este o 

prerogativă pentru oamenii de ştiinţă din domeniul biologiei, biotehnologiei, medicinei 

veterinare şi zootehniei îmbrăcând şi o semnificaţie biomedicală.În această direcţie 

prioritară atît pentru ştiinţa, cât şi pentru practica zoo-veterinară se activează intens în 

Republica Moldova. Astfel, sub conducerea academicianului Valerie Rudic au fost 

elaborate şi testate mai multe produse bioactivede origine algală, printre care s-a 

evidenţiat– produsul BioR, din Spirulina platensis[3]. S-auobţinutrezultate benefice la 

porc, păsări (puii de carne şiprepeliţe), iepure[8,16, 22,23]. 

Respectiv,prin prezentul studiu ne-am propus să contribuim la cunoaşterea şi 

evaluarea acţiunii unui nou produs – BioR-pulbere, numit convenţional –ZooBioR 

asupra unor parametri ai statusului clinico-hematologic la tineretul cunicul, în perioada 

de creştere-îngrăşare. 
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MATERIAL ŞI METODĂ 

Studiul ştiinţific, care poate fi catalogat de sondaj,s-a realizat pe tineretul cunicul 

în vârstă de 40zile,recent înţărcat,aparţinând hibridului „Hyplus” (New Zeelande 

(mama) şiUriaşul Alb (tata)).În procesul de iniţiere şi petrecere a acestui studiu în 

condiţii fiziologice şi în procesul de identificare a loturilor de animale pentru 

efectuarea studiului preconizat (în total 4 loturi), s-a procedat în conformitate cu 

„principiul aleatoriu”. Iepurii luaţi în cercetare au fost analogi după: origine; vârstă; 

stare fiziologică; masă corporală. Animalele antrenate în cercetare, precum şi cele din 

unitatea zootehnică respectivă au fost sănătoase, nefiind semnalate cazuri de 

îmbolnăviri în masă.Iepurii au fost cazaţi în condiţii similare, în aceeaşi încăpere, 

amenajată cu boxe în 2 niveluri.Obiectul de studiu în acest experiment a fost produsul 

BioR, liofilizat în formă de pulbere, considerat pe dreptate forţa naturală a Spirulinei 

platensis, administrat iepurilor cu raţia alimentară, conform schemei redate în tabelul1. 

 

Tabelul 1. Schema utilizării remediul BioR-pulberela tineretul cunicul 

Specificăm faptul că acest remediu medicamentos, până la oferirea iepurilor, a 

fost înglobat în furajele concentrate, care ulterior au fost supuse procedurii tehnologice 

pentru obţinereagranulelor. Lotul martor a fost întreţinut la un regim obişnuit 

alimentar, fără adaos de suplimente alimentare. La prima etapă de cercetare, până la 

administrarea produsului luat în studiu, şi ulterior la vârsta de 60 zile, precum şi la 

finele studiului, efectuat la vârsta de 80 zile s-au determinat la câte 5 iepuri din fiecare 

lot: temperatura corporală, frecvenţa cardiacă şi numărul mişcărilor respiratorii pe 

minut. 

Pentru investigaţiile de laborator au fost prelevate probe de sânge: la debutul 

studiului până la administrarea remediului testat de la 5 iepuri aleatoriu, precum şi la 

finele experimentului, de la câte 5 animale din fiecare lot, în eprubete standard. 

Probele de sânge recoltate de la iepuri pentru examenul hematologic au fost citite la un 

analizator automat. Aprecierea statistică a parametrilor clinici şi hematologici s-a 

prestat cu ajutorul criteriului parametric t-student cu veridicitatea mai mică de 0,05 (P< 

0,05). 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Experimentul a avut drept scop principal relevarea impactului remediului BioR-

pulbere, administrat pentru prima dată la animale, asupra sănătăţii, indicilor 

hematologici la tineretul cunicul în condiţii de fermă zootehnică. Rezultatele obţinute 

relevă faptul că pe parcursul întregii perioade experimentale, pe o perioadă de 40 

zile,nu s-au constatat patologii sau abateri de la starea fiziologică normală. Cele 

 

Specificaţie 

Numărul 

de 

animale 

Calea de 

administrare 

Doza, 

mg/kg furaj 

Regimul de 

administrare 

Lot Martor 30 - -  

Lot Experimental 1 30  

per os 

2,5  

zilnic Lot Experimental 2 30 5,0 

Lot Experimental 3 30 10,0 
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concluzionate se bazează şi pe datele care caracterizează valorile mari la iepuri pe 

durata experimentului realizat. Aceste rezultate, obţinute la debutul studiului, atestă 

omogenitatea loturilor de animale antrenate în cercetare, precum şi sănătatea acestora. 

Menţionăm că la prima etapă de investigare valoarea temperaturii corporale a constituit 

în medie 39,36±0,08oC, mişcările respiratorii 61,14±1,04 mişcări/min, iar activitatea 

cardiacă – 145,43±2,23 bătăi/min.  

În plan evolutiv, parametrii investigaţi la iepurii din toate loturile, cu mici 

excepţii, au manifestat o tendinţă de creştere cătrea a 60-ea zi de viaţă, indicatori care 

către finele studii (a 80-ea zi), au manifestat dimpotrivă o tendinţă de diminuare. 

Concomitent, la ultima etapă de investigare temperatura corporală la LE este mai 

scăzută cu 0,05-0,16oC în raport cu a martorului. Remarcăm că şi valorile frecvenţei 

respiratori la LE nu diferă semnificativ de control, pe când mărimea pulsului, manifestă 

o tendinţă de diminuare la a a 60-ea zi, iar la LE 2 se atestă o diferenţă semnificativă 

(p<0,05). În ansamblu, rezultatele obţinute atestă atât inofensivitatea remediului testat, 

cât şi omogenitatea loturilor de animale luate în studiu, precum şi evident sănătatea 

acestora. Constatăm că valori similare ale parametrilor fiziologici investigaţi sunt 

aduse în literatura de specialitate [5, p. 14-17,10,20]. Evoluţia indicilor hematologici la 

tineretul cuniculintacţi, precum şi la cei din LE, este redată în tabelul 2.  

 

Tabel 2. Evoluţia unor parametri hematologici la iepurii traţaţi cu BioR-pulbere  

Semnificaţie 

Până la 

administrarea 

BioR-pulbere 

(debut) 

Loturile de animale 

Martor 
Experi- 

mental-1 

Experi- 

mental-2 

Experi- 

mental-3 

RBC, 1012/l 5,16±0,22 4,30±0,11* 5,08±0,23* 5,17±0,11*** 5,18±0,21** 

HB, g/l 103,60±2,36 83,40±2,02*** 93,60±2,08** 96,40±1,72** 95,00±2,26** 

HCT,% 33,94±0,69 31,44±0,49* 33,10±0,94 34,18±0,64** 35,58±0,92** 

MCV, fl 65,46±1,63 69,60±0,83 66,28±1,00* 64,98±0,83** 65,14±1,08* 

MCH, pg 20,40±0,50 20,46±0,23 18,52±0,48** 18,84±0,47* 19,26±0,59 

MCHC, g/l 319,40±19,65 272,40±4,42* 283,80±2,73 281,40±1,44 289,00±4,20* 

PLT, 109/l 324,40±15,43 297,60±45,38 374,40±71,71 388,80±36,25 350,60±40,28 
Notă: * – p<0,05; ** – p<0,01;*** – p<0,001 

 

Cercetările realizate (tab. 2) au demonstrat faptul că valorile absolute ale 

eritrocitelor (RBC) în sânge la animalele intacte către finele cercetării scad cu 16,7% 

(p<0,05), indice care la toate LE s-a amplificat veridic cu 18,1-20,5% în raport cu 

martorul. Evoluţia conţinutului de hemoglobină (HB) în sânge, precum şi RBC are o 

tendinţă negativă, diminuându-se la martor cu 19,5% faţă de fon (p<0,001). Sub 

influenţa produsului testat, diminuarea HB a fost mai lentă, fiind la loturile tratate cu 

acest produs mai mare cu 7,0-9,7% faţă de martor (p<0,01). Din acelaşi tabel se 

constată că valorile hematocritului (HCT),în toate loturile de iepuri, are tendinţa de 

manifestare asemeni valorilor RBC şi HB. 

Un alt parametru investigat este volumul celular mediu (MCV), parametru 

hematologic care cu vârsta la iepurii intacţi manifestă o slabă tendinţă de diminuare (cu 
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6,3%), în raport cu fonul. Acest fenomen de diminuare a MCV a fost sistat de produsul 

testat, când parametrul cercetat a fost veridic diminuat cu 4,8-6,6% faţă de martor. 

Rezultate similare au fost semnalate la iepuroaice la finele lactaţiei, precum şi la puii 

de carne trataţi cu remediul injectabil BioR [10,14,17]. Un nivel mai redus al MCV a 

fost constatat la iepurii crescuţi într-o zonă relativ curată, în comparaţie cu datele 

obţinute la iepurii crescuţi într-o zonă intens poluată [21].  

Din datele redate în tabelul 2 constatăm că valorile medii ale MCH (hemoglobina 

eritrocitară medie) în sânge la tineretul cunicul în creştere este un parametru constant. 

Totodată, remediul testat a diminuat acest indice sanguin cu 5,9-9,5%, faţă de martor, 

existând şi diferenţe semnificative în 2 loturi, rezultate semnalate de noi la finele altui 

studiu, în care s-a administrat remediul BioR la iepuroaice [10].Din tabelul 2 se atestă 

că MCHC (cantitatea de hemoglobină eritrocitară medie), la debutul studiului 

constituie în medie 319,40±19,65 g/l, valoarea căruia către finele studiului la LM scade 

semnificativ (cu 14,7%, p<0,05, în raport cu fonul). Aici, important este faptul că 

remediul studiat a menţinut parametrul analizat la cote valorice mai mari cu 3,3-6,1% 

faţă de martor (p<0,05, LE 3). Aceeaşi tendinţă de amplificare în sânge se atestă şi în 

cazul PLT (trombocite), care la LE sunt cu 17,8-30,6% mai multe faţă de LM, tendinţe 

semnalate de noi şi în cazul testării BioR pe iepuroaice, în diferite stări fiziologice 

[10]. 

Rezultatele cercetărilor noastre relevă faptul că preparatul BioR-pulbere 

manifestă impact pozitiv asupra funcţiei hematopoietice şi rezistenţei nespecifice la 

tineretul cunicul. Un rol însemnat în elucidarea impactului produsului cercetat la nivel 

celular revine de asemenea modificărilor leucocitelor şi a unor categorii ale acestora în 

sânge, redate în tabelul 3.  

 

Tabel 3.InfluenţaBioR-pulbere asupra leucocitelor şi a componentelor de 

bază ale formulei leucocitare la tineretul cunicul (M±m) 

Semnificaţie Debut 
Loturile de animale 

LM LE 1 LE 2 LE 3 

WBC, 109/l 7,38±0,56 4,36±0,25** 4,68±0,57 6,06±0,42** 5,28±0,81 

Limfocite, % 27,00±1,66 40,00±1,70*** 41,00±1,73 35,20±7,10 25,40±6,54 

Eozinofile, % 0,40±0,45 0,80±0,22 1,20±0,22 1,60±0,45 2,20±0,55 

Granulocite 

nesegmentate, % 
12,00±0,94 4,40±0,57 3,00±1,00 2,60±0,98 8,00±2,00 

Granulocite 

segmentate, % 
44,60±4,06 40,60±1,79 43,40±1,79 51,40±8,44 51,60±4,87 

Monocite,% 16,00±1,70 14,00±0,79 11,40±1,92 9,20±1,14** 12,80±0,55 

Notă: * – p<0,05; ** – p<0,01;*** – p<0,001; WBC – leucocite 

 

Rezultatele de evaluare a modificărilor leucocitelor (WBC) cu vârsta la iepuri 

atestă că acestea diminuează, mai evident la iepurii intacţi (de 1,7 ori, p<0,01), faţă de 

fon, tendinţă fiziologică descrisă şi la om [24, p. 23-25].Totodată, BioR-pulberea 

stopat acest fenomen de diminuare, menţinând indicele leucogramei investigat la cote 

mai înalte cu 7,3-39,0% în raport cu valorile de referinţă (p<0,01, pentru LE 2), 
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rezultate similare fiind evidenţiate de către alţi autori, care au administrat la iepuri alte 

remedii bioactive [1, 6, 7, 16], precum şi de noi în cazul administrării tot la tineretul 

cunicul a remediului BioR, formă injectabilă [12].   

Pe fundalul tratamentului aplicat s-a depistat că valoarea limfocitelor în sânge la 

iepurii din LE 1, (doza minimă de BioR-pulbere) nu diferă de lotul martor (+2,5%), 

precum se atestă la LE 2 şi 3, care au beneficiat de doza medie (-12,0%, LE 2) şi 

respectiv din LE 3, care a beneficiat de cantitatea maximă de BioR - pulbere, acest 

indicator scăzîndcu 36,5% în raport cu martorul. La prima vedere aceste date par 

confuze, însă în literatură sunt lucrări în care se menţionează că autorii, în rezultatul 

administrăriiunor altor remedii biologic active la animale,au obţinut valori mai mici ale 

limfocitelor [2, 19].Valori mici ale limfocitelor am atestat şi în cazul administrării la 

tineretul cunicul a remediului BioR, formă injectabilă [12]. 

Remediul testat, la finele experimentului, induce o creştere a eozinofilelor în 

sânge de 1,5-2,8 ori faţă de lotul martor,despre semnificaţia pozitivă a acestui fenomen 

s-a menţionat anterior în literatură [8, 9, 15].  

La finele studiului, numărul relativ algranulocitele nesegmentate în sânge la 

iepurii alimentaţi cu doza mică şi medie de BioR - pulbere (LE 1 şi 2) s-a diminuat cu 

31,8-40,9% în comparaţie cu martorul, pe când doza maximă dimpotrivă a indus o 

creştere a acestui parametru de 1,8 ori în raport cu LM.Valoarea relativă a 

granulocitelor segmentate, ca şi cele nesegmentate, către ultima etapă de cercetare, la 

iepurii intacţi,manifestă o tendinţă de diminuare (cu 8,0% faţă de fon), pe când 

produsultestat a stopat acest declin, inducând valori mai mari aleparametrului 

investigat (cu 6,9-27,0%), faţă de martor.Aspecte similare de manifestate a 

granulocitelor în cazul utilizării altor remedii bioactive administrate la iepure au 

obţinutşialţi autori [2, 15], precum şi noi în cazul administrării tot la tineretul cunicul a 

remediului BioR, formă injectabilă [12].   

Monitorizarea în dinamică a monocitelor certifica faptul că acest indice la finele 

studiului s-a diminuat în toate loturile, însă într-o proporţie mai mică la iepurii intacţi 

din LM, la care constituie în medie 14,00±0,79%. Cura de tratament cu produsul testat 

către finele studiului a indus o tendinţă de diminuare a parametrului investigat de 8,6-

34,3%, faţă de LM (p<0,01, pentru LE 2). Cele menţionate pot fi justificate prin 

intermediul a mai multor lucrări, în care se specifică că mai multe remedii bioactive, 

inclusiv şi BioR au dus la diminuarea monocitelor în sânge la animale [2, 7, 13, 15, 

16]. Am dori să specificăm că diminuarea monocitelor în sânge la animale este 

rezultatul migraţiei acestora în ţesuturi, unde are loc maturizarea şi metamorfoza lor în 

macrofage, cu rol benefic în fagocitoză. 

În concluzie putem afirma că remediul BioR-pulbere, numit şi Zoobior 

administrat la tineretul cunicul cu raţia manifestă efect benefic asupra hematopoiezei şi 

rezistenţei nespecifice, fiind totodată bine tolerat de animale.  

CONCLUZII 

1. Remediul cianobacteianBioR-pulbere, obţinut din Spirulina platensis, administrat 

cu hrana tineretului cuniculîn perioada de creştere-îngrăşare, pe o perioada de 40 

de zile, are o toleranţă generală şi locală bună.  

2. Rezultatele investigaţiilor clinice realizate revelă rolul important al preparatului 

BioR-pulbere, care intervine cu un efect pozitiv în perioada critică a iepurilor 
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tineri, precum perioada de creşă (40-60 zile), manifestat şi prin intermediul 

parametrilor zootehnici investigaţi. 

3. În condiţii fiziologice, de unitate zootehnică, remediul BioR-pulbere manifestă 

impact pozitiv asupra funcţiei hematopoietice (amplificarea hemoglobinei, 

hematocritului, numărului de eritrocite, trombocite, cantităţii de hemoglobină 

eritrocitară medie (MCHC), etc.) precum şi asupra creşterii rezistenţei nespecifice 

la tineretul cunicul.  
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