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REPERE CONCEPTUALE ALE CERCETĂRII 
Actualitatea temei. Una din cauzele dereglărilor metabolice la animale este dezechilibrul 

microelementelor în organism. Microelementele influenţează creşterea şi dezvoltarea organis-
mului, procesele reproductive, respiraţia, hematopoieza, contribuie la majorarea productivităţii 
lor, rezistenţei specifice şi nespecifice. În caz de dezechilibru al microelementelor la animale 
pot apărea diverse boli endemice, fiziologice  [2, 4, 5, 8,10,12, 23, 24]. 

Pentru porcine unul din cei mai importanţi  factori în procesul de creştere şi dezvoltare 
este profilaxia anemiei alimentare în primele zile după naştere.  

La momentul actual este acumulat un material vast [11,13,14,16,18,19,21,22] şi este 
adus un mare aport privind obţinerea şi studiul particularităţilor biologice al complecşilor 
chelaţi în eficacitatea utilizării lor la creşterea animalelor, influenţa acestor compuşi asupra 
capacităţilor productive şi proceselor metabolice în organismul animalelor, însă, de regulă, 
ei nu-şi găsesc implementarea lor largă în creşterea animalelor. Căutarea unor preparate mai 
eficace privind profilaxia şi tratarea anemiei alimentare la purcei în perioada postnatală 
timpurie rămâne una din problemele actuale. Din aceste considerente şi ne-am pus drept 
scop experimentarea unor noi substanţe biologic active. 

Descrierea situaţiei în domeniul de cercetare şi identificarea problemelor de 
cercetare. Savanţii din ţară şi de peste hotare au adus un aport vădit privind prepararea şi 
utilizarea compuşilor coordinativi în medicină, veterinarie şi zootehnie, apreciind 
eficacitatea lor, influenţa asupra eficienţei terapeutice, productivităţii şi calităţii producţiei,  
diverselor procese biologice în organism la om şi animale (Каллимуллин Ю.Н., 1985; 
Macari V., 2002; Пламб Д 2002; Rudic V.et al., 2003; Сехин А.А., Сергатенко А.С., 
2003; Пчельников Д.В., 2005; Трошкин А.Н., Кебец Н. М., 2006; Gulea A., 2008; 
Мерзлов С.В., 2008; Титаренко О.О., 2008;  Мисбахов И.И., Логинов Г.П., 2008; 
Кочеткова Н.А. и др. 2008; Фисинин В.М., 2008; Тихомиров И. А., 2009 ). 

Este cunoscut faptul că sursa principală de microelemente pentru animale şi om sunt 
alimentele. Însă componenţa lor este supusă unor mari divergenţe şi depinde de un şir de 
factori: sol, plante, perioade de creştere şi pregătire a nutreţurilor, cantitatea de îngrăşăminte 
minerale introduse în sol, condiţiile climaterice etc. şi, de regulă, se înregistrează insuficienţa 
unor microelemente şi excesul altora [20]. Anume din astfel de regiuni geografice face parte şi 
Republica Moldova. Terenurile agricole din R.Moldova în mare parte se atârnă către solurile 
„slabe” şi „tare slabe” aprovizionate cu microelelmente asimilabile necesare normelor 
fiziologice de aceea în urma existenţei insuficienţei lor sunt constatate unele maladii endemice 
cum ar fi: acobaltoza, guşa endemică, fluorozele (Тома С., Великсар С. и др., 2007). 

Tradiţional, în ramura vităritului, în scopul compensării insuficienţei unui sau altui 
microelement se utilizau premixuri cu conţinut de substanţe neorganice (săruri). Actualmente 
savanţii au constatat că substanţele minerale neorganice din alimente se asimilează de către 
organism numai în proporţie cca 25-30 %. Administrarea microelementelor în hrană sub formă 
de săruri minerale adeseaori are loc înzadar, fiind pierdere de bani şi timp din cauza 
incompatibilităţii unor ioni şi neasimilării lor. Nu trebuie de neglijat şi fenomenul de 
antagonism între microelemente. În legutură cu aceasta, problema alimentaţiei minerale e 
necesar de rezolvat în complexitate, atât prin raţii echilibrate, cât şi prin administrare de 
premixuri nu ca supliment a fiecărui element aparte, dar în complexe de elemente.  

În ultimii ani, un interes deosebit se acordă elementelor biogene în complexitate cu 
diverşi liganzi organici care manifestă diverse activităţi biologice, practic asupra tuturor 
funcţiilor fiziologice ale organismului animal. Aceşti compuşi coordinativi formează o clasă 
nouă de substanţe biologic active, numite chelaţi.  

Spre deosebire de compuşii obţinuţi, cei coordinativi conţin, pe lângă microelemente, 
aminoacizi, vitamine, diverşi radicali, care esenţial schimbă proprietăţile fizico-chimice.  De 
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regulă, substanţele care intră în componenţa lor devin biologic mai active, pe când în stare 
liberă  nu manifestă astfel de activităţi, ei devin mai puţin toxici şi pot cataliza diverse 
procese biologice. De aceea în baza lor se pot forma noi preparate terapeutice, cofermenţi, 
biocatalizatori şi premixuri. 

Utilizarea acestor compuşi coordinativi determină o asimilare mai deplină a metalelor, 
astfel de compuşi sunt administraţi intravenos şi „per os”. Ei sunt uşor asimilabili, 
normalizează procesele de creştere şi dezvoltare, funcţiile hematopoietice şi de reproducere, 
normalizează  metabolismul. Compuşii coordinativi din biometale dispun de unele 
proprietăţi importante cum ar fi: nu sunt toxice, sunt uşor solubile în apă, sunt rezistente la 
un spectru larg al pH-lui, nu se distrug sub influenţa microorganismelor, dispare 
antagonismul între microelemente, sporeşte bioactivitatea lor [6,17,25]. 

Odată cu intensificarea tehnologiilor de creştere şi îngrăşare a animalelor agricole, un 
interes deosebit se acordă alimentaţiei cu raţii echilibrate, care necesită un studiu profund 
privind sistemul de utilizare, compatibilitatea, influenţa asupra proceselor fiziologice şi  
metabolice în organism, productivităţii şi calităţii producţiei. 

Scopul lucrării este de a studia eficacitatea, raţionalitatea şi oportunitatea utilizării 
compuşilor coordinativi ai cobaltului în creşterea suinelor,  concret în scopul profilaxiei şi tratării 
anemiilor fiziologice ale  purceilor în perioada postnatală timpurie, al atenuării stresului înţărcării. 

Obiectivele lucrării: 
• Evaluarea dinamicii indicilor hematologici la tineretul porcin pe fondul administrării 

unor compuşi coordinativi ai cobaltului.  
• Aprecierea influenţei remediilor în cauză asupra unor indici biochimici ai serului 

sanguin la purcei în perioada postnatală timpurie. 
• A elucida analiza comparativă a eficacităţii remediilor utilizate în scopul aprecierii lor în 

cadrul sistemului hematopoietic şi rezistenţei nespecifice la purceii nou-născuţi. 
• Eficacitatea  remediilor preparate asupra intensităţii creşterii şi dezvoltării purceilor 

nou-născuţi. 
• Aprecierea eficacităţii remediilor în dezvoltare a animalelor, atât în condiţiile 

gospodăriilor de stat, cât şi individuale. 
Metodologia cercetării ştiinţifice: Asigurarea  metodologiei  cercetărilor  ştiinţifice  

s-a realizat  în  baza  concepţiilor  şi  cercetărilor  relatate  în  lucrările: (Holban D., 1973, 
Ţurcanu Şt., 1976, 1996, Carputi I., 1986,  Gudumac V. et al. 2000, Macari V., 2007; 
Manolescu N.,1999).  Pentru investigaţie important a fost studiul complex al remediilor 
obţinute din compuşii coordinativi ai Co-lui şi Br-lui asupra creşterii şi dezvoltării 
tineretului porcin de la naştere până la înţărcare. S-a studiat un număr impunător de indici 
hematologici şi biochimici responsabili de hemopoieza tineretului porcin în prima lună de 
viaţa postnatală, precun şi influenţa lor asupra procesului de înţărcare, care, după cum se 
ştie, nu este altceva decât  un factor stresant. 

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: Pentru prima dată s-a studiat influenţa remediilor 
de cobalt asupra stării sănătăţii animalelor, precum şi asupra unor indici morfologici şi 
biochimici ai sângelui şi rezistenţei nespecifice a organismului. Rezultatele obţinute sunt utile  
în vederea lărgirii arsenalului de preparate utilizate în scop de profilaxie şi tratament. Remediile 
recomandate asigură o eficacitate înaltă terapeutică şi economică, o ameliorare a stării sănătăţii 
animalelor bolnave, restabilirea indicilor hematologici, precum şi nivelul de rezistenţă a 
organismului. Remediile chelatate obţinute dispun de un şir de priorităţi comparativ cu alţi 
compuşi de origine neorganică, se evidenţiază printr-o activitate biologică mai înaltă, precum şi 
o asimilare mai deplină. Toate acestea dau posibilitate de a micşora dozele microelementelor, 
ceea ce permite de a rezolva pozitiv  problemele ecologice,  debarasându-ne de importul lor.  

De asemenea, este constatat că compuşii chelataţi, datorită participării active în 
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schimbul de substanţe, determină o acţiune pozitivă asupra rezistenţei organismului, precum 
şi asupra funcţiei hematopoietice. 

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în lucrare, constă în argumentarea 
teoretico-practică a eficacităţii administrării compuşilor coordinativi ai cobaltului în scopul 
profilaxiei anemiei fiziologice la purcei în perioada postnatală timpurie. 

Semnificaţia teoretică. Semnificaţia teoretică a lucrării se apreciază prin crearea 
remediilor şi aplicarea lor în scopul profilaxiei anemiei alimentare, precum şi atenuării stresului 
înţărcării la purcei în perioada postnatală timpurie. În condiţii reale de întreţinere şi creştere a 
animalelor de specia dată, în urma administrării remediilor date, obţinute  rezultate pentru 
concluzionarea şi întocmirea recomandărilor practice. În urma analizei influenţei remediilor au 
fost elaboraţi indici normativi privind administrarea compuşilor de Co şi Br atât în perioada 
respectiva a animalelor, cât şi în cea de înţărcare a lor. S-a stabilit acţiunea remediilor asupra 
sistemului hematopoietic,  precum şi nivelul de intoxicitate  asupra organismului. 

Valoarea aplicativă a lucrării: Ca rezultat al investigaţiilor pentru crescătorii de porcine 
din ţară sunt recomandate remedii efecace, ce ţin de activitatea stimulatoare asupra funcţiei 
hematopoietice, şi preconizate pentru tratarea anemiei la purcei în primele zile postnatale. 

Tehnologia obţinerii remediilor de cobalt şi brom  poate fi folosită în scopul obţinerii 
noilor preparate medicamentoase  pentru profilaxia şi tratarea anemiilor la  purcei, dat fiind 
faptul că ele dispun de o eficacitate terapeutică de scurt timp. 

Rezultatele ştiinţifice principale înaintate spre susţinere: 
• Remediile elaborate stimulează funcţia hematopoietică de rând cu sporirea 

conţinutului de fermenţi responsabili de funcţia dată. 
• La purcei cu administrarea remediilor se înregistrează un efect pozitiv privind 

evaluarea indicilor hematologici. 
• Acţiunea remediilor asupra conţinutului de fermenţi ataşaţi de funcţia hematopoietică. 
• Administrarea remediilor cu conţinut de brom denotă o acţiune pozitivă mai 

eficace asupra înţărcării purceilor. 
• Efectul influenţei remediilor asamblate asupra stării funcţionale a ficatului.  

Implementarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice: Rezultatele investigaţiilor au fost 
implementate în gospodăriile în care s-au efectuat experimentele, precum şi  în procesul de 
activitate didactică, elaborarea temelor pentru proiectele de an şi tezele de licenţă în cadrul 
catedrei Biotehnologii în Zootehnie a UASM. 

Aprobarea rezultatelor ştiinţifice: Materialele studiului experimental au fost 
prezentate la următoarele forumuri ştiinţifice: Şedinţele anuale ale doctoranzilor Facultăţii 
de Zootehnie şi Biotehnologii (2005, 2006, 2007, 2008); Conferinţa ştiinţifică studenţească 
(martie 2007); Simpozionul ştiinţific internaţional „75 ani ai Universităţii Agrare de Stat din 
Moldova”, Biotehnologii agricole, (octombrie 2008); Conferinţa internaţională a Congre-
sului al II-a al fiziologilor din ţările postsovetice, Moscova-Chişinău, octombrie 2008, 
Simpozionul ştiinţific internaţional „35 ani de învăţământ superior medical veterinar din 
Republica Moldova”, 15-16 octombrie 2009, Conferinţa internaţională consacrată „70 ani ai 
fondării Facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii, 29-30 octombrie 2010. 

Lucrări ştiinţifice publicate: În baza rezultatelor obţinute au fost publicate 15 lucrări 
ştiinţifice (inclusiv 6 fără coautori), 3 articole în reviste recenzate. 

Volumul şi structura tezei. Lucrarea este expusă pe 127 pagini de text dactilografiat şi 
constă din introducere, revista literaturii, descrierea materialelor şi metodeloor de cercetare, 
rezultatele cercetărilor proprii, concluzii şi recomandări practice. Bibliografia include 208 surse 
de referinţă. Teza conţine 49 tabele, 52 figuri, adnotarea tezei în limbile engleză şi rusă. 

Cuvintele-cheie: purcei, eritrocite, hemoglobină, hematocritul, alaninaminotransferază, 
aspartataminotransferază, fosfataza alcalină, feritină, ferul seric, transferina.  
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CONŢINUTUL TEZEI 
1. ANALIZA SITUAŢIEI PRIVIND EVALUAREA ACŢIUNII COMPUŞILOR 

COBALTULUI ASUPRA FUNCŢIILOR FIZIOLOGICE LA ANIMALELE 
DOMESTICE 

Compartimentul conţine analiza detailată a surselor bibliografice referitor la: influenţa 
compuşilor cobaltului asupra  proceselor fiziologice şi sistemelor organismului animalelor 
domestice, mecanismelor cu acţiune stimulatoare a acestui element asupra funcţiei 
hematopoietice.  

Până nu demult specialiştii din domeniul creşterii animalelor, pentru compensarea 
insuficienţei de microelemente, utilizau  adaosuri (premixuri) în raţiile animalelor cu 
substanţe neorganice. Însă unii savanţi denotă că formele neorganice al microelementelor  
sunt asimilate insuficient de către celulele organelor hematopoietice. Accentul e pus pe 
studiul compuşilor cu proprietăţi biologic active – compuşi chelaţi şi eficacitatea lor în urma 
aplicării acestora în ramura vităritului, influenţa lor asupra proceselor metabolice în 
organismul animalelor, precum şi asupra funcţiei hematopoietice, prioritatea lor comparativ 
cu formele neorganice. Datele relatate în teză argumentează actualitatea studiului. În acest 
capitol sunt  formulate scopul şi premizele investigaţiilor. 

2. MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE 
Investigaţiile au fost efectuate în gospodăriile individuale „Rezmost” s.Moscovei, r-nul 

Cahul, s.Chioselia, r-nul Cantemir, s. Mileşti, r-nul Nisporeni, în perioada aa. 2004-2008. 
Cercetările ştiinţifice de laborator au fost efectuate în: Laboratorul Centrului de Diagnostic 
Clinic al Institutului Republican de  Fiziopulmonologie; Laboratorul Central de Cercetări 
Ştiinţifice al USMF „N.Testemiţanu”; Laboratorul Biochimic al Centrului Medicilor de 
Familie №11; în cadrul Catedrei Biotehnologii în Zootehnie. 

Drept material de studiu au servit 4 compuşi coordinativi de cobalt preparaţi în cadrul 
Catedrei de Chimie Neorganică a USM, autor – profesor universitar, membru-corespondent 
al AŞM, Gulea Aurelian. 

Lotul I (n=25) – grupa martor 
Lotul II (n=28) - S1- sulfat ditiobisdiimetilglioximato cobalt (III) 
Lotul III (n=28) -S2- clorura de cobalt (II) hexaghidrat 
Lotul IV  (n=28) S3- acid dibromanelinbisdimetilglioximato cobalt (III) 
Lotul V  (n=28) -S4- hidrat bromobisdimetilglioximato cobalt (III) 
Studiul a fost efectuat asupra 137 de purcei de rasa Marele Alb ucrainean, începând cu 

ziua a 5-a de la naştere. 
Grupele au fost formate după principiul analogiei ţinându-se cont de vârstă, sex, 

greutatea corporală. Investigaţiile au fost efectuate pe parcursul a 7 zile cu supravegherea pe 
parcursul a 40 zile, inclusiv şi perioada de înţărcare. Remediile au fost administrate câte 1 
ml de soluţie, în componenţa cărora se conţine 0,2 mg de substanţă uscată, la 1 kg de masă 
vie a corpului „per os„. Condiţiile de întreţinere şi alimentaţie au corespuns întocmai 
cerinţelor. Pe parcursul investigaţiilor s-a ţinut cont de starea sănătăţii, pofta de măncare, 
caracterul invelişurilor epiteliale, absenţa dereglărilor dispepsice. Cazuri de patologie nu au 
fost înregistrate. În caz de traumatism animalele se excludea. În ziua a 5 de la naştere li s-a 
administrat căte 1 ml de preparat terapeutic feros „Brovaferan”de o singură dată subcutanat. 
Sporirea masei vii corporale s-a determinat până la începerea studiului, zilnic pe toată 
perioada investigaţiilor şi în ziua înţărcării. 

În zilele 5-6, 12-13 şi 45-a de la purcei au fost recoltate probe de sânge cu 
anticoagulant şi fără anticoagulant din vena jugulară în toate 5 loturi de animale. 

Au fost determinaţi următorii indici: 
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- hematologici: concentraţia hemoglobinei, conţinutul eritrocitelor, hematocritul, indi-
cele de culoare, conţinutul mediu de hemoglobină în eritrocit, volumul mediu corpuscular al 
eritrocitelor, concentraţia medie a hemoglobinei într-un eritrocit cu ajutorul analizatorului 
hematologic CPT-170. 

În sânge au fost evaluate valorile cantitative ale activităţii enzimelor: alaninamino-
transferaza (AlT), aspartataminotransferaza (AsT), fosfataza alcalină, feritina, cerulo-
plasmina, fierul seric [1]. 
• activitatea AlT, AsT a fost determinată cu ajutorul analizatorului „Autohumalyser-900 

S”, Germania. 
• activitatea fosfatazei alcaline, ferul seric, transferinei şi feritina cu ajutorul analizatorului 

imunoenzimatic „Rayto”, cu folosirea seturilor de reagenţi ai firmei „Elitech” după 
metoda V.Gudumac. 

• activitatea ceruloplasminei  – după metoda Ravin.  
Datele obţinute au fost prelucrate computerizat, cu aplicarea setului de programe 

statistice Microsoft Excel, iar autenticitatea lor după criteriul Stiudent.   
 

3. STUDIUL INFLUENŢEI REMEDIILOR S1, S2, S3, S4 ASUPRA UNOR INDICI  
HEMATOLOGICI LA PURCEI ÎN PERIOADA POSTNATALĂ TIMPURIE. 
3.1. Dinamica indicilor hematologici la purcei din grupa martor. 
3.1.1. Eritrocitele (×1012 e/l). Pâna la iniţierea experimentului, numărul globulelor roşii, în 

medie pe grupă, alcatuieşte 3,94±0,06×1012 e/l, (±S=±0,3). Pe parcursul următoarelor etape de 
cercetare, populaţia eritrocitelor în sângele purceilor treptat creşte. Bunăoara, la cea de a 7-a zi 
de la începutul investigaţiilor, conţinutul lor se cifrează la 4,5±0,04×1012 e/l, (±S=±0,19), deci 
sporeşte cu 0,56×1012 e/l, (Р1-2<0,001), iar la ziua înţărcării se măreşte încă cu 1,26×1012 e/l, 
X±Sx=5,76±0,09 ×1012 e/l, (±S =±0,5), (Р2-3 <0,001; Р1-3 <0,001). 

3.1.2. Hemoglobina (g/l). Concentraţia medie a hemoglobinei în grupa martor la 
începutul investigaţilor este 76,4±0,6 g/l, (±S=±3,0). Peste o săptămână de la începutul 
experienţelor, nivelul ei sporeşte cu 8,0 g/l, X±Sx=84,4±0,9 g/l, (±S=±4,9), (Р1-2<0,001). 
Către finele supravegherelor − X±Sx=103,3±2,5 g/l, (±S=±11,8), deci creşte cu 18,9 g/l, (Р2-

3 <0,001; Р1-3 <0,001). 
3.1.3. Hematocritul (%). Conţinutul procentual al hematocritului până la organizarea 

experimentului, în medie pe grupă, e de 24,86±0,19 %. Pe parcursul următoarei săptămâni 
conţinutul acestui indice sporeşte cu 3,37 %, X ± Sx=28,23 ± 0,42 %, (±S=±2,09), (Р1-

2<0,001). La ziua înţărcării această creştere este şi mai semnificativă X±Sx=34,6±0,03 %, 
(±S=0,15), (Р2-3 <0,001; Р1-3 <0,001). 

3.1.4. Indicele de culoare. La ziua  a 5-a de la naştere, la animalele din grupa martor 
valoarea indicelui dat  se egalează cu 0,97±0,1, după cele 7 zile, deci e vorba de etapa a 2-a de 
investigaţie, el diminuează cu 0,04,  X±Sx=0,93±0,01 %, (±S=±0,07), (Р1-2<0,001). Continuiă 
să diminueze până la înţărcare X±Sx=33,24± 0,42 %, (±S=±0,05), (Р2-3 <0,001; Р1-3 <0,001). 

3.1.5. . Conţinutul mediu de hemoglobină în eritrocit (pg). Pe parcursul experimentului 
conţinutul mediu de hemoglobină în eritrocite permanent se micşorează. Astfel, la începutul 
investigaţiilor, la vârsta de 5 zile a purceilor la animalele din grupa martor conţinutul mediu de 
hemoglobină în eritrocite e de 20,0±0,09 pg, (±S=±0,47). La cea de  a 12- zi indicele în cauză se 
diminuează cu 0,87 pg, X±Sx=19,15±0,56 pg, (±S=±2,98).  În ziua înţărcării indicele dat se 
micşorează încă cu 0,66 pg, X±Sx=18,49 ± 0,29 pg, (±S=±1,51), (Р2-3 >0.3; Р1-3 <0,001). 

3.1.6.  Concentraţia medie a hemoglobinei  în eritrocite (g/l). Valoarea numerică 
medie  la prima etapă a investigaţiilor la purcei din grupa martor se cifrează la 311,0±2,2 
g/l, (±S=±12,0). Pe păcurs se înregistreză o creştere neesenţială egală cu 5,2 g/l, 
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X±Sx=316,2±4,1 g/l, (±S=±21,8), P1-2>0.3). La ziua înţărcării se fixează o sporire esenţială 
de 16,2 g/l, X±Sx=332,4±4,7 g/l , (±S =±21,8 ), (P2-3>0.05; P1-3<0.01). 

3.1.7. Volumul corpuscular mediu al eritrocitului (fl). Dinamica acestui indice 
denotă o diminuare esenţială cu vârsta. Bunăoară, la începutul investigaţiilor el se cifrează la  
64,27±0,92 fl, (±S=4,62).   Peste o săptămână − cu 3,05 fl, X±Sx=61,22±0,96 fl, 
(±S=±4,69), (Р1-2<0.05).  Iar la ultima zi de supravegheri volumul corpuscular scade cu încă 
7,01 fl, X±Sx=54,21±0,1 fl, (± S =±0,5), (Р2-3 <0,001;Р1-3 <0,001). 

3.2. Influenţa sulfatului ditiobisdimetilglioximato cobalt (lll) asupra funcţiei 
hemotopoietice la purcei în perioada postnatală timpurie. 

3.2.1. Eritrocitele (×1012 e/l). Până la administrarea remediului, în grupa martor 
numărul de eritrocite alcătuieşte  4,03±0,4×1012 e/l, (±S=±4,69). După perioada de adminis-
trare concentraţia lor sporeşte cu 0,83×1012 e/l, X±S=4,86±0,04×1012 e/l, (±S=±0,22),  
(Р1-2<0,001).  În ziua înţărcării populaţia eritrocitelor se cifrează numeric cu 6,3±0,078 
×1012 e/l , (±S=±0,39), deci se măreşte cu 1,44×1012 e/l, (Р2-3 <0,001; Р1-3 <0,001). 

3.2.2. Hemoglobina, (g/l). La începutul investigaţiilor nivelul hemoglobinei, în medie 
pe grupă, se egalează cu 77,6±0,8 g/l, (±S=±4,6). Peste 7 zile de administrare concentraţia ei 
sporeşte cu 14,1 g/l, X±Sx=91,7±1,7 g/l, (±S=±8,8), (Р1-2<0,001). La înţărcare ea se 
majorează cu 43,8 g/l comparativ cu prima zi şi cu 29,7 g/l îndată după finele administrării 
remediului. Valorile medii în perioadele  respective sunt de X±Sx=91,7±1,7g/l, (±S=±8,8), 
(Р2-3<0,001) şi X±Sx=121,4±1,1g/l, (±S=±5,9 ), (Р1-3 <0,001), corespunzător. 

3.2.3. Hematocritul, (%).  Acest indice iniţial alcătuieşte 25,3±0,26 %, (±S=±1,41). 
După 7 zile de administrare, conţinutul procentual al lui se măreşte cu 4,57 %, 
X±Sx=30,27±0,57 %, (±S=±2,89 ), (P<0,001). Îndată după înţărcare − 7,1 %, 
Х±Sx=30,27±0,27 %, (Р2-3 <0,001; Р1-3 <0,001).              

3.2.4. Indicele de culoare. În experienţele  efectuate de, indicele de culoare este supus 
unor schimbări nesemnificative. Astfel,  la început şi finele investigaţilor  valoarea 
cantitativă medie se înregistrează la nivel de 0,96 şi numai la sfârşitul administrării 
constatăm o diminuare  nesemnificativă cu 0,02(Х=0,94±0,007), (±S=±0,039), (Р2-3 >0,05).  

3.2.5. Conţinutul mediu al hemoglobinei în eritrocit (pg). Influenţa remediului dat 
asupra valorii cantitative al acestui indice ne denotă o descreştere continuă. Bunăoară, dacă 
până la administrare a fost înregistrat, în medie pe grupă, la nivelul de 19,35±0,009 pg, 
(±S=±0,05), (Р1-2 <0,01), apoi la cea  de ai 7-a zi de administrare el diminuează 0,9 pg, 
X±Sx=18,4±0,29 pg, (±S=±1,48), (Р2-3>0,05), iar la finele investigaţiilor încă cu 0,68 pg, 
X±Sx=17,77±0,2 pg, (±S=±1,04), (Р1-3 <0,001). 

3.2.6. Concentraţia medie a hemoglobinei în eritrocite (g/l).  Comparativ cu indicele 
precedent, concentraţia medie a hemoglobinei în eritrocit pe parcursul perioadei de 
investigaţii sporeşte, despre ce ne relevă rezultatele obţinute. Până la prima administrare, 
valoarea numerică a acestui indice, în medie pe grupă, constituie 317,0±0,3g/l, (±S=±2,1). 
La finele administrării remediului, el sporeşte cu 4,0 g/l, X±Sx=321,0±2,4g/l, (±S=±12,1), 
(Р1-2>0,01),  iar la ziua înţărcării  încă cu 12,6 g/l, X±Sx=333,6±2,5g/l, (±S=±12,6). Toate 
aceste modificări ne denotă un înalt nivel de autenticitate (Р2-3<0,001; Р1-3<0,001). 

3.2.7. Volumul corpuscular  mediu al eritrocitului (fl). Vectorul indicelui dat este 
îndreptat spre sporire permanentă.  Această tendinţă se afirmă în baza rezultatelor obţinute 
pe parcursul investigaţilor. Dacă până la administrare, valoarea numerică medie e de 
61,51±0,1 fl, (±S=0,55), apoi după - volumul corpuscular mediu al eritrocitului diminuează 
cu 0,92 fl, X±Sx=60,59 ±0,38 fl, (±S=±1,92), (P1-2<0,05), iar la înţărcare valoarea medie se 
micşorează încă cu 4,14 fl, X±Sx=56,45±0,18 fl, (±S=±0,88). Toate modificările înregistrate 
al  indicelui dat ne relevă  un înalt grad de autenticitate (P1-2<0,001; P1-3<0,001). 
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3.3. Influenţa remediului clorurii de cobalt (ll) hexahidrat asupra funcţiei 
hematopoietice la purcei în perioada postnatală timpurie . 

3.3.1. Eritrocitele (×1012 e/l). La purceii din grupa experimentală, cărora le-a fost 
administrat remediului dat,  la începutul investigaţiilor concentraţia eritrocitelor în sânge 
alcătuieşte 3,96±0,02×1012 e/l, (±S=±0,12). Pe parcursul evoluării experimentului numărul 
lor sporeşte permanent. Bunăoară, îndată după administrare populaţia lor se măreşte cu 
0,92×1012 e/l, X±Sx=4,88±0,03×1012 e/l, (±S=±0,15), (Р1-2<0,001), în ziua înţărcării numă-
rul lor sporeşte şi mai impunător 1,17 ×1012 e/l, X±Sx=6,05±0,05×1012 e/l, (±S=±0,27), (Р2-

3<0,001; Р 1-3<0,001 ). 
3.3.2. Hemoglobina (g/l). Până la administrarea remediului nivelul hemoglobinei în 

grupa purceilor cărora li s-au administrat  clorură de cobalt (ll) hexahidrat se cifreză în 
medie cu 76,7±0,1 g/l, (±S= 0,6). După administrarea remediului, nivelul hemoglobinei se 
înregistrează cu o sporire de 16,9 g/l, X±Sx=9,36±0,1 g/l, (±S=±5,3), iar la înţărcare încă cu 
23,4g/l, X±Sx=117,0±1,0 g/l, (±S=±5,6). Toate schimbările înregistrate manifestă un grad 
înalt de autenticitate (Р2-3<0,001; Р1-3<0,001). 

3.3.3. Hematocritul (%). Vectorul indiceului cantitativ al hematocritului pe parcursul 
investigaţilor este analogic  celui al hemoglobinei. Bunăoară, la început  el  se cifrează cu 
25,94±0,22 %, (±S=±1,22), deci se măreşte cu 3,7 %, X±Sx=29,64±0,26 %, (±S=±1,37), (P1-

2<0,001). La finele experimentului valoarea procentuală medie pe grupă a hematocritului 
sporeşte încă cu 6,01 %, X±Sx=35,65 %, (±S=±1,03), (P2-3<0.001; Р1-3<0,001)  

3.3.4. Indicele de culoare. Indicele dat pe tot parcursul experimentului nu se schimbă 
esenţial şi se menţine în limitele  de  la 0,96 până la 0,97. Cea mai mică a fost înregistrată 
după ultima administrare a remediului (X±Sx=0,96±0,008. 

3.3.5. Conţinutul mediu al hemoglobinei în eritrocit (pg). Dinamica indicilor 
obţinuţi ne relevă schimbări esenţiale. Astfel, până la administrare valoarea medie 
cantitativă pe grupă este de 19,46±0,028 pg, (±S=±0,15) şi practic  rămâne la acelaşi nivel 
după expirarea termenului de administrare X±Sx=19,75±0,3 pg, (±S=±1,59), (Р1-2<0,001).  
Şi numai în ziua înţărcării  indicele dat manifestă o sporire de 0,88 pg, X±Sx=20,63±0,19 
pg, (±S=±0,97), (Р2-3<0,001; Р1-3<0,001). 

3.3.6. Concentraţia medie a hemoglobinei în eritrocite (g/l). Indicele statistic al 
concentraţiei medii a hemoglobinei în eritrocit ne denotă de o creştere continuă pe parcursul 
investigaţiilor. Dacă la ziua administrării valoarea medie pe grupă se cifrează cu 308,3±0,6 
g/l, (±S=±3,7), apoi după nivelul ei sporeşte cu 11,2 g/l, X±Sx=319,5±2,2 g/l, (±S=±11,7), 
(Р1-2<0,001). La înţărcare ea mai păstrează o tendinţă neesenţială de creştere  cu 2,7 g/l, 
X±Sx=322,2±3,9 g/l‚ (±S=±19,7), (Р2-3>0,5; Р1-3 <0,001). 

3.3.7. Volumul mediu corpuscular a eritrocitului (fl). Vectorul valorii medii a 
volumului corpuscular al eritrocitelor pe parcursul evoluării investigaţilor ne relevă  o 
diminuare continuă. Dacă indicele în cauză până la administrare în medie pe grupă la purcei 
constituie 63,6±0,26 fl, (±S=±0,33), apoi la finele experimentului el se cifrează cu 
62,33±0.35 fl, cea ce semnalizează descreşterea 1,27 fl. La finele investigaţilor este 
înregistrată  o micşorare esenţială de 4,46 fl, X±Sx=57,87±0,25 fl, (±S=±1,24). Modificarea 
dată are un înalt grad de autenticitate (Р2-3<0,001; Р1-3<0,001). 

3.4.  Influenţa acidului dibromanelinbisdimetilglioximato cobalt (III) asupra 
funcţiei hematopoietice la purcei în perioada postnatală timpurie. 

3.4.1. Eritrocitele (×1012 e/l). Numărul de eritrocite la începutul administrării în medie 
pe grupă la purcei se cifrează cu 4,0±0,09×1012 e/l, (±S=±0,47). După ultima zi de 
administrare, conţinutul lor sporeşte aproximativ cu 1 mln. X±Sx=4,93±0,07×1012 e/l, 
(±S=±0,37), (P1-2<0,001). În ziua înţărcării, valoarea indicelui în cauză constituie 
6,3±0,1×1012 e/l, (±S=0,53). Aceasta este o valoare de 1,37×1012 e/l, comparativ cu ultima 
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zi de administrare a remediului şi cu 2,3×1012 e/l  − cu începutul investigaţiilor. Toate aceste 
schimbări cantitative au caracter autentic (Р2-3<0,001; Р1-3<0,001). 

3.4.2. Hemoglobina (g/l). Dinamica conţinutului de hemoglobină la purcei este destul 
de expresivă. Aceasta se confirmă prin faptul că diferenţa concentraţii dintre începutul şi 
sfârşitul administrării remediului este de 17,7 g/l, X±Sx=93,9±1,7 g/l, (±S=±9,0), (Р1-

2<0,001).  Pe când la ziua înţărcării nivelul hemoglobinei se ridică încă cu 47,8 (g/l), 
X±Sx=124,0±1,0 g/l, (±S=±5,7) şi cu 30,1 g/l comparativ cu ultima zi de administrare.   
Modificările înregistrate sunt de cel mai înalt grad de autenticitate (Р2-3 <0,001; Р1-3 <0,001). 

3.4.3. Hematocritul (%). Analiza conţinutului procentual al hematocritului ne denotă 
că vectorul schimbărilor este analogic cu cel al hemoglobinei, deci este mereu în creştere. 
Astfel, la începutul investigaţilor nivelul indicelui dat în medie pe grupă se cifrează cu 
24,8±0,34 %, (±S=1,9). După administrarea remediului, indicele hematocritului sporeşte cu 
5,95 %, X±Sx=30,75±0,71 %, (±S=±3,63), (Р1-2<0,001), către ziua înţărcării el creşte până 
la 36,81±0,09 %, (±S=±0,49), (P<0,001), deci cu 12,0(%),(Р2-3 <0,001; Р1-3 <0,001). 

3.4.4. Indicele de culoare. Pe parcursul administrării remediului, indicele de culoare 
se menţine la nivelul de 0,95±0,003 şi numai spre finisarea investigaţiilor el sporeşte cu 0,04 
X±Sx=0,99±0,01, (±S=±0,056), (P1-3<0,01). 

3.4.5. Conţinutul mediu de hemoglobină în eritrocit (pg). Pe parcursul  primelor 
două investigaţii indicele dat practic rămâne neschimbat şi alcătuieşte 19,52±0,04 pg, 
(±S=±0,25) la începutul experimentului şi 19,41±0,44 pg la sfârşitul administrării 
(±S=±2,27), (Р1-2>0.8). Şi numai la ziua înţărcării el se micşorează cu 0,78 pg, X±Sx=18,63 
pg, (±S=±0,95), (Р2-3>0.1; Р1-3 <0,001). 

3.4.6. Concentraţia medie a hemoglobinei în eritrocite (g/l). Dinamica schimbărilor 
cantitative în medie pe grupă la purcei ne relevă despre sporirea concentraţiei de 
hemoglobină în permanenţă. La începutul experimentului ea se cifrează cu 309,3±0,7 g/l, 
(±S=3,8). După ultima zi de administrare se înregistrează o creştere cu 21,3 g/l, 
X±Sx=330,6±5,5 g/l, (±S=±28,0), (Р1-2<0,001), iar la momentul înţărcării cu încă 12,0 g/l, 
X±Sx=342,6±2,3 g/l, (±S=±11,6), (Р2-3 >0,05; Р1-3 <0,001). 

3.4.7. Volumul corpuscular mediu al unui eritrocit (fl). Cu vârsta valoarea medie pe 
parcursul etapelor de investigaţie diminuează. Astfel, cel mai înalt nivel se înregistrează la 
începutul investigaţiilor X±Sx=63,14±0,15 fl, (±S=±0,83). După ultima zi de administrare, 
volumul eritrocitului în medie pe grupă scade cu 4,35 fl, X±Sx=58,79±0,36 fl, (±S=±1,84), 
(P1-2<0,001). La ziua înţărcării se înregistrează cea mai mică valoare X±Sx=56,23±0,19 fl, 
(±S=±0,96), (Р2-3 <0,001; Р1-3<0,001), deci are loc o descreştere continuă, cu un înalt grad 
de autenticitate. 

3.5. Influenţa hidratului bromobisdimetilglioximato cobalt (III) asupra funcţiei 
hematopoietice în perioada postnatală timpurie. 

3.5.1. Eritrocitele (×1012 e/l). Dinamica numărului de eritrocite ne denotă despre o 
sporire impunătoare a lor. Bunăoară, dacă în startul investigaţiilor populaţia lor alcătuieşte 
4,08±0,02 ×1012 e/l, (±S=±0,09),  atunci la finele administrării ea creşte cu 0,85×1012 e/l, 
X±Sx=4,93±0,07×1012 e/l, (±S=0,36), (P1-2<0,001) şi constituie o valoare de 4,93±0,07×1012 
e/l, (±S=±0,95), deci cu 1,41×1012 e/l mai mult (Р2-3 <0,001; Р1-3<0,001). 

3.5.2. Hemoglobina (g/l). Vectorul modificărilor concentraţiei hemoglobinei are 
aceeaşi direcţie. Indicele hemoglobinei în startul experimentului se egalează cu 76,9±0,6 g/l, 
(±S=±3,4). După administrare conţinutul de hemoglobină sporeşte cu 18,2 g/l, 
X±Sx=95,1±9,9 g/l, (±S=±9,9), (P1-2<0,001). La ziua înţărcării nivelul cantitativ la purcei, în 
medie pe grupă, se măreşte şi mai semnificativ − cu 29,9 g/l, X±Sx=125,0±1,0 g/l, 
(±S=±5,0), ( Р2-3 <0,001; Р1-3<0,001).  
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3.5.3. Hematocritul (%). Ca şi indicii precedenţi, totalitatea hematiilor în raport cu plasma 
sanguină ne relevă o creştere permanentă. Astfel, la început valoarea cantitativă procentuală la 
animalele supuse experimentului, în medie pe grupă, alcătuieşte 25,21±0,05 %, (±S=±0,32), la 
cea de a doua zi după ultima administrare se cifrează cu 31,12±0,6 %, (±S=±3,09), adică sporeşte 
cu 5,9 %, (P1-2<0,001). După înţărcare valoarea procentuală a hematocritului se măreşte încă cu 
6,46 %, X±Sx=37,58±0,17 %, (±S=±0,87), (Р2-3<0,001;Р1-3<0,001). 

3.5.4. Indicele de culoare. Pe parcursul realizării experimentului indicele de culoare în 
perioada de investigaţii sporeşte în limitele de la 0,03 până la 0,04. Astfel, la început el se 
egalează cu 0,94±0,007, (±S=±0,038), la etapa a doua se fixează o creştere nesemnificativă 
de 0,04 X±Sx=0,98±0,01, (±S=±0,063), (P1-2<0,01). La înţărcare − cu încă 0,03, 
X±Sx=1,01±0,01, (±S=±0,05), (Р2-3 >0.4; Р1-3 <0,001) 

3.5.5. Conţinutul mediu de hemoglobină în eritrocit (pg). La începutul cercetărilor 
indicele dat prezintă în medie pe grupă o valoare de 18,99±0,1 pg, (±S=±0,54). Mai apoi, la 
cea de a doua investigaţie, el creşte la nivelul de 19,79±0,07 pg, deci cu 0,8 pg, (±S=±0,4), 
(P1-2<0,001) şi, practic, rămâne la acelaşi nivel până la finele experimentului 
X±Sx=19,59±0,07 pg, (±S=±0,39), (Р2-3 >0.4; Р1-3 <0,001). 

3.5.6. Concentraţia medie a hemoglobinei în eritrocite (g/l). Remediul în cauză, 
conform rezultatelor obţinute pe parcursul investigaţiilor, ne denotă o acţiune pozitivă privind 
conţinutul mediu cantitativ al hemoglobinei într-un eritrocit. La început el alcătuieşte 
X±Sx=311,7±0,4 g/l, (±S=±2,5), cu o sporire de 14,3 g/l, X±Sx=326,0±3,0 g/l, (±S=±15,9), (P1-

2<0,001). La sfârşitul experimentului concentraţia ei se măreşte până la 341,5±2,5 g/l, 
(±S=±12,7) sau cu 15,5 g/l comparativ cu prima zi după administrare (Р2-3 >0.4;  Р1-3 <0,001). 

3.5.7. Volumul corpuscular mediu al eritrocitelor (fl). Dacă indicii hematopoietici 
pe parcursul investigaţiilor ne relevă, mai mult sau mai puţin, o ameliorare a lor, apoi 
parametrul dat se caracterizează prin diminuarea lui. Cel mai înalt volum al eritrocitelor se 
înregistrează la începutul experimentului şi se cifrează cu 69,12±0,46 fl, (±S=±2,42),  
(P1-2<0,001).  La a doua investigaţie el diminuează cu 2,73 fl, X±Sx=59,46±0,4 fl, 
(±S=±2,09), iar la finele experimentului scade cu încă 3,98 fl, X±Sx=55,48±0,29 fl, 
(±S=±1,46), (Р2-3 >0.4; Р1-3 <0,001). 

E constatat, că conţinutul de hemoglobină în sînge la animale depinde \şi de factori 
externi şi se pot schimbă în dependenţă de remediile administrare. Cobaltul menţine 
asimilarea Fe-lui şi a sintezei hemoglobinei, este un stimulator puternic al eritropoiezei.  
Cele mai esenţiale schimbări a indicelui aflat în studiul dat se înregistrează în cazul 
experimentului cu remediul S3 , S4, în componenţa cărora persistă Br-ul. Mai puţin eficace 
sunt S1, S2 cu conţinutul anionilor de sulf şi clor. Prin urmare, Br-ul stimulează procesul de 
hematopoieză al Co-lui, condiţionând condiţii  favorabile pentru ultimul, posibil prin 
menţinerea pH-lui din mediu. 

Populaţia mai înaltă de eritrocite în sânge aprovizionează cu o cantitate mai înaltă de 
hemoglobină aptă de a se combina cu 02-ul din plămâni şi prin aceasta lichidarea 
insuficienţei lui. În favoarea concepţiei date atestă faptul, că concentraţia hemoglobinei 
sângelui în rezultatul administrării purceilor remediile ce au la bază compuşii ai Co-lui şi 
Br-lui sporeşte cu 60,-64,4%. 

Problema ştiinţifică soluţionată constă în faptul că remediile coordinative a co-
baltului, datorită participării active în schimbul metabolismului Fe-lui, determină o acţiune 
pozitivă asupra indicilor hematologici la purcei nou-născuţi, precum şi la înţărcarea lor. 
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4. STUDIUL INFLUENŢEI REMEDIILOR S1, S2, S3, S4 ASUPRA UNOR INDICI 
BIOCHIMICI LA PURCEI ÎN PERIOADA POSTNATALĂ TIMPURIE. 

4.1. Influenţa sulfatului ditiobisdimetilglioximato cobalt (III) asupra unor indici 
ai sângelui la purcei: 

4.1.1. Alanintransaminaza (AlT, un/l). Indicele dat la începutul experienţei 
alcătuieşte în medie pe grupă 20,15±1,33 un/l, (±S=±2,97). După ultima  zi de administrare, 
conţinutul acestui ferment sporeşte cu 4,6 un/l, X±Sx= 24,75±5,5 un/l, (± S= ±12,28; p>0,4). 

4.1.2. Aspartattransaminaza (AsT, un/l). Acest ferment, până la administrarea remediului, 
se înregistrează cu o valoare cantitativă de 26,55±3,79 un/l, (±S=±8,48). La cea de-a 7-a zi de 
administrare conţinutul diminuează cu 2,04 un/l, X±Sx=24,51±5,4 un/l, (±S=±12,11; p>0,7). 

4.1.3. Fosfataza alcalină (µmol/l). Analiza comparativă a conţinutului de fosfatază de 
la începutul şi finisarea administrării ne denotă o micşorare autentică. Bunăoară, la 
începutul experimentului conţinutul fosfatazei alcaline se cifrează cu 0,50±0,05 µmol/l, 
(±S=±0,13), iar la finele experimentului concentraţia ei e de 0,36±0,03 µmol/l, deci cu 0,14 
µmol/l mai mic,  (±S= ±0,08, p>0,08, p>0,1). 

4.1.4. Transferină (un). Conţinutul mediu pe grupă până la administrare se cifrează cu 
29,28± 2,62 un (±S=±5,23), ca mai apoi să scadă cu 8,18 un, X±Sx=21,1±1,83 un, 
(±S=±3,65). Aceste schimbări devin autentice (p> 0,05). 

4.1.5. Conţinutul fierului din serul sanguin (µmol/l). Conţinutul de fier în serul san-
guin pe parcursul perioadei de investigaţii diminuează. Astfel, dacă înainte de administrarea 
remediului concentraţia fierului în medie pe grupă e de 14,69±1,1 µmol/l, (±S=±2,46), apoi 
la sfârşitul experimentului se diminuează cu 2,32 µmol/l, X±Sx=12,37±1,42 µmol/l, 
(±S=±3,13, p>0,2). 

4.1.6. Ceruloplasmină (mg/l). Indicele dat, comparativ cu serul sanguin, este supus 
unor schimbări mai radicale. Dacă până la administrare conţinutul de ceruloplasmină 
alcătuieşte în medie pe grupă 166,1±12,26 mg/l, (±S=±27,35), mai apoi concentraţia lui 
sporeşte cu 32,4 mg/l, X±Sx=198,5±11,88 mg/l, (±S=±26,5). Modificările înregistrate sunt 
autentice (p< 0,05). 

4.1.7. Feritină (ng/ml). Diferenţa dintre valoarea numerică a indicelui dat la momentul 
iniţial de investigaţii, care constituie 13,37±1,68 ng/ml, (±S=±3,75), spre sfârşit sporeşte cu 
7,73 ng/ml, X±Sx=21,1±1,98 ng/ml, (±S=±4,42). Modificările date confirmă o autenticitate 
impunătoare (p<0,02). 

4.2. Influenţa clorurii de cobalt (II) hexahidrat asupra unor indici ai sângelui: 
4.2.1. Alanintransaminaza (AlT, un/l). Influenţa remediului dat asupra conţinutului 

alanintransaminaza în serul sanguin ne relevă următoarele: la începutul investigaţiilor conţinutul 
nominal în medie pe grupă este de 23,53±3,67 un/l, (±S=±8,2), după cele 7 zile de administrare 
nivelul fermentului dat constituie în sânge X±Sx=19,67±1,42 un/l, (±S=±3,17, p>0,4). 

4.2.2. Aspartattransaminaza (AsT, un/l). Pe parcursul experimentului nivelul 
cantitativ al indicelui dat se caracterizează prin schimbări neesenţiale. Astfel, concentraţia 
AsT-lui până la administrare se egalează cu 20,48±2,93 un/l, iar la finele experimentului cu 
19,42±0,84 un/l, (±S=±1,88; p>0,6). 

4.2.3. Fosfataza alcalină (µmol/l). Dinamica conţinutului indicelui dat este analogică 
indicelui precedent, însă cu un accent mai pronunţat. Dacă la începutul investigaţiilor 
fosfataza alcalină în medie pe grupă alcătuieşte 0,64±0,08 µmol/l, (±S=±0,2), apoi la 
finisarea lor concentraţia ei diminuează cu 0,29 µmol/l, X±Sx= 0,35±0,01 µmol/l, 
(±S=±0,04). Toate acestea denotă  schimbări de un mare grad de autenticitate (p<0,01). 

4.2.4. Transferină (un). 34,66±4,38 un, (±S=±9,77) − aceasta este concentraţia medie 
pe grupă la etapa iniţială de studiu. La finele ei nivelul de transferină diminuează dublu şi se 
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cifrează cu X±Sx=17,08±1,37(un), (±S=±3,06, p<0,01), deci cu 16,68 un. Deci se constată 
schimbări esenţiale. 

4.2.5. Fierul seric (µmol/l). Conţinutul ferului seric la purcei pe parcursul evoluării 
experimentului rămâne fără schimbări la nivelul de 14,5 (µmol/l). 

4.2.6.Ceruloplasmină (mg/l). Investigaţiile efectuate privind dinamica evoluării 
concentraţiei indicelui dat pe parcursul experimentului ne relevă că pe parcursul 
supravegherii creşte cu 26,13 mg/l. Bunăoară, dacă la începutul administrării remediului 
ceruloplasmina cantitativ în medie pe grupă alcătuia 177,21±15,2 mg/l, (±S=±33,9), apoi la 
finele lor, nivelul ei sporeşte cu 20,13 mg/l, X±Sx=197,34±11,32 mg/l, (±S=±25,25). S-ar fi 
părut că o creştere cu 26,13 mg/l este destul de impunătoare, însă schimbările înregistrate 
rămân neautentice (p>0,3). 

4.2.7. Feritină (ng/ml). Nivelul feritinei, conform investigaţiilor, ne relevă o sporire 
continuă. Astfel, dacă până la administrarea remediului concentraţia feritinei la purcei 
alcătuieşte 16,7±2,27 ng/ml, (±S=±5,08), după a 7-a zi de la prima administrare în medie pe 
grupă nivelul feritinei se egalează cu 21,1±2,3 ng/ml, deci cu 4,4 ng/ml, (±S=±5,3, p>0,2). 

4.3. Influenţa acidului dibromanelinbisdimetilglioximato cobalt (III) asupra unor 
indici ai sângelui la purcei: 

4.3.1. Alanintransaminază (AlT, un/l). Analiza cantitativă a alanintransaminazei în 
serul sângelui la purcei pe parcursul administrării remediului dat ne denotă o diminuare 
autentică (p<0,05). Astfel, dacă la începutul experimentului conţinutul fermentului dat se 
cifrează cu X±Sx=29,03±5,99 un/l, (±S=±3,41), iar la finele lui cu X±Sx=23,46±5,55 un/l, 
(±S=±12,43) , diferenţa fiind de 5,57 un/l. 

4.3.2. Aspartattransaminaza (AsT, un/l). În experienţele efectuate de noi nu s-au 
înregistrat schimbări esenţiale în conţinutul aspartataminotransferazei. El variază în limitele 
de 22,19±5,36 un/l, (±S=10,73) înainte de administrare şi 21,67±6,72 un/l, (±S=13,44) la 
sfârşitul ei, (p>0,9). 

4.3.3. Fosfataza alcalină (µmol/l). Indicele cantitativ al fermentului dat până la adminis-
trare se egalează în medie pe grupă cu 0,58±0,15 µmol/l. La cea de a 7-a zi de administrare a 
remediului el se micşorează cu 0,24 µmol/l, X±Sx=0,34±0,02 µmol/l, ±S=0,04 µmol/l, (p>0,1). 

4.3.4. Transferina (un). Dinamica conţinutului de transferină în sânge la purcei ne denotă 
o diminuare pe tot parcursul investigaţiilor. Astfel, nivelul ei la început se cifrează cu 25,98 
±2,05 un, (±S=4,09). La finele experimentului valoarea cantitativă medie pe grupă diminuează 
cu 8,13 un, X±Sx=17,85±0,99 un, (±S=1,97), ceea ce se fixează o schimbare autentică (p<0,01). 

4.3.5. Conţinutul fierului în ser (µmol/l). Diferenţa conţinutului de fier în serul 
sanguin la începutul şi sfârşitul investigaţiilor nu este esenţială. Dacă până la administrarea 
remediului acest indice constituie 14,5±0,46 µmol/l, (±S=1,02), apoi la finele ei se egalează 
cu 15,25±0,29 µmoli/l, (±S=0,64), (p>0,2). 

4.3.6. Ceruloplasmina (mg/l). Până la administrarea remediului ceruloplasmina 
alcătuieşte în medie pe grupă 162,91±17,7 mg/l, (±S=35,39). La sfârşitul administrării 
concentraţia ei în sânge sporeşte până la 209,76±9,21 µmoli/l, (±S=18,4), deci e vorba de 
schimbări autentice (p<0,05). 

4.3.7. Feritina (ng/l). Concentraţia feritinei pe parcursul investigaţiilor sporeşte mai 
mult decât de două ori cu 13,18 ng/l.   Începutul investigaţiilor ne relevă că conţinutul de 
feritină în medie pe grupă alcătuieşte 11,6±2,19 ng/l, (±S=4,38). La finele lor nivelul acestui 
indice sporeşte până la 24,78 ±2,8 ng/l, (±S=6,34). Aceste schimbări sunt de un înalt grad de 
autenticitate (p<0,01). 

 
4.4. Influenţa hidratului de bromabisdimetolglioximato cobalt (III) asupra unor 

indici ai sângelui la purcei: 
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4.4.1. Alanintransaminaza (AlT, u/l). Pe parcursul evoluării experimentului conţi-
nutul de alanintransaminază practic se menţine la acelaşi nivel. Bunăoară, dacă până la 
administrare AlT se cifrează cu 30,84±6,76 u/l, (±S=15,08), apoi după ultima zi concentraţia 
ei e de 30,64±7,13 u/l, (±S=15,31), (p>0,09). 

4.4.2. Aspartattransaminaza (AsT, u/l). Spre deosebire de alaninaminotransferază, 
nivelul aspartataminotransferazei neesenţial, dar creşte pe parcursul perioadei 
investigaţiilor. Cantitativ se confirmă prin următorii indici. Până la administrare conţinutul 
ei în medie pe grupă alcătuieşte 22,35±0,72 u/l, (±S=1,6). Pe parcurs concentraţia ei în serul 
sanguin sporeşte cu 7,25 u/l, X±Sx=29,6±7,24 u/l, (±S=14,48), (p>0,4). 

4.4.3. Fosfataza alcalină (µmol/l). Comparativ cu transaminazele, acest indice în serul 
sanguin al purceilor diminuează esenţial (p<0,05). Până la administrare concentraţia 
fosfatazei în medie pe grupă alcătuieşte 0,57 ± 0,09 µmol/l, (±S=0,17), după ultima 
administrare ea se micşorează cu 0,23 µmol/l, X±Sx=0,34±0,03 µmol/l, (±S=0,06). 

4.4.4. Transferina (un). Remediul dat, conform rezultatelor obţinute, ne relevă 
schimbări autentice (p<0,05), în sensul micşorării conţinutului ei în serul sanguin. Astfel, 
înainte de administrare valoarea numerică în medie pe grupă e de 35,45±4,15 un, (±S=8,3), 
pe când la sfârşitul administrării diminuează cu 13,92 un, X±Sx=21,53±3,81 un, (±S=7,62).  

4.4.5. Conţinutul de fier (µmol/l). Acest element în serul sanguin se menţine la 
acelaşi nivel cantitativ de 14,8 – 14,5 µmol/l pe tot parcursul investigaţiilor. 

4.4.6. Ceruloplasmina (mg/l). Concentraţia ei este supusă unei diminuări de 41,39 
mg/l. Dacă la începutul experimentului nivelul ei pe grupă este de 160,84±9,36 mg/l, apoi la 
finele lui el este de 202,23±11,13 mg/l, însă analiza statistică, care ne denotă la prima 
vedere schimbări impunătoare, totuşi ele nu au grad de autenticitate. 

4.4.7. Feritina (ng/ml). Conţinutul ei în serul sanguin până la prima administrare a 
remediului e de 9,73±1,26 ng/ml, (±S=2,51). Pe parcursul investigaţiilor nivelul ei sporeşte 
până la 22,19±2,66 ng/ml, (±S=5,86), diferenţa constituind 12,46 ng/ml. Aceste schimbări 
sunt de un înalt grad de autenticitate (p<0,01). 

Este cunoscut, că în procesele de fosforilare a membranelor, aprovizionând gerând cu 
sistema hormonală şi eliberarea glucozei în celulă, ca direct influenţează asupra conţinutului 
de glucoză în sânge. De asemenea îi revine un rol de menţinere a fosfaţilor necesari pentru 
bioenergetică, este un marcher al maturizării ontogenetice a organismului, component al 
sistemului bufer-fosfat. Sporirea activităţii fosfatazei alcaline mai frecvent se înregistrează 
în caz de holestaze şi a unor maladii a oaselor. Investigaţiile noastre ne denotă o diminuarea 
a indicelui dat; aceasta ne relevă despre intoxicitatea remediilor în concentraţia dată. 

În procesul metabolismului proteic în organism, un rol deosebit revine fermenţilor de 
transaminare: alanintransaminaza (AlT)  şi aspartattransaminaza (AsT). Sporirea activităţii în 
ser a AlT şi AsT relevă despre o destrucţie a hepatocitelor şi prin aceasta devine un indice 
prompt al lezării hepatocitelor. După activitatea fermentativă   a AsT şi AlT putem constata 
despre activitatea funcţională a ficatului la purcei înţarcaţi, cărora li s-a administrat 
remediile. 

Pe parcursul investigaţiilor s-a constatat o diminuare nesemnificativă a conţinutului 
fermenţilor în serul sanguin la animalele cu administrare remediilor S3, S2. În toate celelalte 
grupe conţinutul indicilor menţionaţi se înregistrează o sporire la finele administrării 
remediilor, însă se menţin în limitele parametrilor fiziologici. 

Diminuarea activităţii AsT şi AlT în serul sanguin la purcei e recunoscut ca un indice 
al activităţii stabile a funcţiei ficatului. 

Funcţia transferinei constă în transportarea fierului absorbit în intestin în depozite: 
ficat, splină, măduva spinării, în reticulocite şi predecesorii lor. În caz de deficit de Fe în 
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organism şi diminuarea a Fe-lui în serul sanguin, conţinutul de transferină sporeşte. Anume 
schimbări a acestor parametri sunt  cei mai principali indici ai anemiei feriprive. 

Analiza rezultatelor investigaţiilor cu conţinutul de Fe denotă, că nivelul lui în serul 
sanguin la purcei în perioada postnatală timpurie rămâne fără modificări, pe când conţinutul 
de transferină a proteinei complexe transportatoare a Fe-lui trivalent în organism, esenţial 
diminuează la administrarea în raţia animalelor a remediilor S2 şi S4. Devine evident, care este 
cauza diminuării conţinutului de transferină, aceasta e rezultatul sporirii nivelului de feritină. 

Feritina este ferment de bază a depozitării fierului. Prezintă un complex glucorpoteic, care 
se conţine în macrofagi ficatului, splinei, măduvei spinării, în eritrocite şi serul sanguin. Un 
indice al epuizării rezervelor de Fe în organism este determinat conţinutului de feritină în ser. 

Se cunoaşte şi faptul, că conţinutul indicelui dat este unul din cel mai eficace şi 
veritabil proceduri privind determinarea insuficienţei Fe-lui în ţesuturi, care după cum să 
ştie este predecesorul principal al evoluării de mai departe a anemiei feriprive. 

Rolul fiziologic principal al ceruloplasminei este apreciat prin participarea lui în 
reacţiile de oxido-reducere. Acţionând ca feroxidaza, ceruloplasmina realizează un rol 
important în reglarea metabolismului ionilor de Fe- oxidarea Fe-lui bivalent(Fe 2+) în cei 
trivalent (Fe 3+). Aceasta oferă posibilitatea de a include Fe-ul în transferină fără formarea 
produşilor toxici ai Fe-lui. Menţinerea transportului precum şi a metabolismului lui normal 
este o funcţie vitală a ceruloplasminei. 

Participarea directă la absorbţia Fe-lui o manifestă prin sinteza hemoglobinei, proliferarea 
normoblastelor, stimulează maturizarea reticulocitelor. Reieşind din aceste considerente, 
sporirea conţinutului de ceruloplasmină în sînge în caz de anemie este nu altceva decât o reacţie 
a organismului ce constă în mobilizarea rezervelor ionilor de Cu2+ din ficat, splina şi alte 
organe, precum şi sporirea ei în plasmă în scopul stimulării hematopoiezei. 

Studiul conţinutului de ceruloplasmină, o proteină complexă a serului sanguin a 
purceilor, care realizează transportul Cu-lui în organism relevă, că indicele aflat în studiul 
esenţial sporeşte ca rezultat al administrării în raţia purceilor Co-lui organic în combinaţia 
cu Br-ul (remediu S4), ceea ce relevă despre intensificarea proceselor de oxido-reducere. 

Problema ştiinţifică importantă în viziunea noastră de mare valoare teoretică şi 
practică a fost rezolvată în mod experimental prin determinarea acţiunii substanţelor studiate 
asupra unor indici biochimici ai metabolismului Fe-lui şi ficatului, precum şi reflectarea lor 
asupra toxicităţii organismului. 

 
5. INFLUENŢA COMPUŞILOR COORDINATIVI AI COBALTULUI  
ASUPRA GREUTĂŢII CORPORALE LA PURCEI ÎN PERIOADA  

POSTNATALĂ TIMPURIE 
5.1. Dinamica greutăţii corporale la purcei din grupa martor (kg). 
Până la începerea experienţelor, greutatea corporală în medie pe grupă se cifrează cu 

2,03±0,05 kg, (±S=0.24). Peste 7 zile ea se măreşte cu  0,8 kg, Х=2,83±0,05 kg, (±S=0.25), 
(Р1-2<0,001). La ziua înţărcării greutatea corporală în grupa dată se egalează în medie cu 
9,21±0,14 kg, (±S=0,66), ceea ce semnifică un adaos de 7,18 kg comparativ cu începutul 
experimentului (Р1-3 <0,001). 

5.2. Influenţa sulfatului ditiobisdimetilglioximato cobalt (lll) asupra greutăţii 
corporale la purcei în perioada postnatală timpurie. 

Înainte de administrarea remediului dat, greutatea corporală se egalează în medie pe 
grupă cu 2,17±0,07 kg, (±S=0.38). După cele 7 zile de administrare, indicele dat sporeşte cu 
1,16 kg, Х=3,33±0,11 kg, (±S=0.59). Aceste schimbări cantitative sunt de un înalt grad de 
autenticitate (Р1-2<0,001). După înţărcare, greutatea corporală se măreşte cu  încă 8,21 kg, 
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Х=11,54±0,07 kg, (±S=0.36), iar comparativ cu începutul experimentului − cu 9,37 kg. 
Toate aceste schimbări manifestă un înalt grad de autenticitate (Р2-3 <0,001; Р1-3 <0,001). 

5.3. Influenţa  clorurii de cobalt (ll) hexaghidrat asupra greutăţii corporale la 
purcei în perioada postnatală timpurie. 

La începutul experimentului, la purcei din grupa dată greutatea corporală în medie pe 
grupă alcătuieşte 2,26±0,06 kg, (±S=0.33). Peste o săptămână de administrare a remediului 
greutatea corporală a corpului se înregistrează cu o sporire de 0,99 kg, Х=3,25±0,08 kg, 
(±S=0.44), (Р1-2<0,001), iar la ziua înţărcării greutatea medie a animalelor în grupă se cifrează 
cu  10,89±0,1 kg, (±S=0.53), ceea ce e cu 7,64 kg mai mult faţă de ultima zi de administrare a 
remediului şi cu 8,63 kg faţă de începutul experienţei (Р2-3 <0,001; Р1-3 <0,001). 

5.4. Influenţa acidului dibromanelinbisdimetilglioximato cobalt (III) asupra greu-
tăţii corporale la purcei în perioada postnatală timpurie. 

În grupa animalelor cărora le-a fost administrat remediul acid dibromanelinbisdime-
tilglioximato cobalt (III), până la administrare greutatea corporală în medie pe grupă se 
egalează cu 2,23±0,08 kg, (±S=0.4). Pe parcursul administrării remediului, greutatea 
corporală sporeşte până la 3,41±0,09 kg, (±S=0.45), iar la înţărcare valoarea cantitativă a 
indicelui dat se semnifică cu 11,16±0,1 kg, (±S=0.53). Dinamica schimbărilor date se 
caracterizează prin schimbări de înaltă autenticitate (Р2-3 <0,001; Р1-3 <0,001). 

5.5. Influenţa hidratului bromobisdimetilglioximato cobalt (III) asupra greutăţii 
corporale la purcei în perioada postnatală timpurie. 

Greutatea corporală a purceilor la începutul administrării remediului în medie pe grupă 
se cifrează cu 2,05±0,05 kg, (±S=0.24). La sfărşitul administrării remediului greutatea 
corporală în medie pe grupă sporeşte cu încă 7,59 kg, Х=10,97±0,18 kg, (±S=0.9),  
(Р2-3 <0,001), iar comparativ cu începutul investigaţiilor sporeşte cu 8,92 (kg), ( Р1-3 <0,001). 

Schimbări pozitive în fiziologia şi metabolismul  organismului purceilor sub acţiunea 
compuşilor coordinativi ai Co-lui s-au reflectat asupra sporirii creşterii, atât în perioada 
utilizării remediilor, cât  şi pe parcursul perioadei postadministrative. S-a constatat că un 
adaos mai sporit a masei vii a corpului se înregistrează în grupa animalelor cu administrarea 
remediului - sulfatului ditiobisdimetilglioximato cobalt (lll) cu utilizarea compusului 
organic în baza Co3+. Efectul obţinut, în viziunea noastră,  se poate confirma prin 
contribuirea Co-lui a asupra  insuficienţei de O2 în legătură cu activitatea antioxidativă a 
remediului, care după cum se ştie reflectoric sporeşte numărul de eritrocite. Prezenţa O2-lui 
poate intensifica reacţiile oxidative cu formarea unui surplus de formare a energiei, care se 
utilizează la stimularea creşterii şi dezvoltării purceilor.  

Rolul impunător a Br-lui poate fi condiţionat cu efectul sedativ al acestui element 
asupra factorilor stresanţi. 

Concluzionând totalurile investigaţiilor, e necesar de menţionat, că studiul influenţei 
remediilor elaborate asupra indicilor hematologici şi biochimici, precum şi a creşterii şi 
dezvoltării  purceilor în perioada postnatală timpurie a permis nu numai de a confirma 
studiile deja efectuate asupra unor indici ai homeostazei  organismului, dar şi de  a 
recomanda remediile în cauză în creşterea şi dezvoltarea lor. 

Problema ştiinţifică importantă constă în argumentarea eficacităţii administrării 
remediilor în creşterea purceilor în condiţii de fermă cât şi individuale. S-a dovedit 
eficacitatea utilizării compuşilor coordinativi asamblaţi asupra sporirii masei vii a corpului 
la purcei în perioada postnatală timpurie, precum şi efectul pozitiv asupra înţărcării lor. 
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6. ANALIZA COMPARATIVĂ A INFLUENŢEI REMEDIILOR S1, S2, S3, S4 
ASUPRA FUNCŢIILOR FIZIOLOGICI LA PURCEI  ÎN PERIOADA 

POSTNATALĂ TIMPURIE 
6.1.Analiza comparativă a influenţei remediilor S1, S2, S3, S4 asupra funcţiei 

hematopoietice la purcei  în perioada postnatală timpurie. 
6.1.1. Eritrocitele (×1012 e/l). La  începutul experimentului în grupa martor, indicele 

dat se cifrează cu 3,94±0,06×1012 e/l, (±S=0,3), (fig.6.1.1.). În grupa animalelor cărora li s-a 
administrat remediul S1 concentraţia de eritrocite alcătuieşte 4,03±0,04×1012 e/l, (±S=0,21), 
la cei cu administrare a remediului S2 numărul lor se cifrează cu 3,96±0,02×1012 e/l, 
(±S=0,12). În grupele cu administrare a remediilor S3 şi S4 populaţia eritrocitelor în sânge se 
egalează, respectiv, cu 4,0±0,09×1012 e/l, (±S=0,47), şi  4,08±0,02×1012 e/l, (±S=0,09). La 
finele administrării, grupa martor se seminifică cu un conţinut mediu de globule roşii la un 
nivel de  4,5±0,04×1012 e/l, (±S=0,19). La etapa dată din grupele experimentale concentraţia 
eritrocitelor în cea cu S1 numărul lor se măreşte cu  0,36×1012 e/l, X±SX=4,86±0,09×1012 e/l, 
(±S=0,22), (Р1-2<0,001), în cea cu administrare a remediului S2 numărul eritrocitelor rămâne 
la aceleaşi nivel. Cât priveşte  grupa cu administrarea de S3, populaţia eritrocitelor sporeşte 
cu 0,43×1012 e/l, comparativ cu grupa martor (Р1-4 <0,001), şi cu 0,11×1012 e/l, faţă de S1 и  
S2 (Р2-4 >0.8) şi (Р3-4 >0.4). La purceii cărora li s-a administrat remediul S4 indicele cantitativ 
al eritrocitelor este analogic cu cel al remediului S3. 

 

 
6.1.2. Hemoglobina (g/l). În toate grupele datele  iniţiale ce ţin de concentraţia 

hemoglobinei ne denotă o mică dispersie a limitelor indicelui dat (fig.6.1.2.). El variază în 
limitele de la 7,64± 0,06 până la 76,9±0,6 g/l. După administrare, în grupa animalelor 
experimentale cu remediul  se înregistrează o sporire a conţinutului de hemoglobina cu 7,3 g/l 
comparativ cu grupa martor (Р1-2 <0,001), în cea cu S2 – 9,2 g/l, (Р1-3 <0,001), S3 – 9,5 g/l, (Р1-4 
<0,001), iаr cu remediul S4 – 10,7 g/l, (Р1-5 <0,001). Astfel, remediul S4 manifestă o influenţă 
mai impunătoare asupra concentraţiei de hemoglobină. La ziua înţărcării, în grupa animalelor 
cu administrare a remediului S1 nivelul Hb-nei sporeşte cu 18,1 g/l, (Р1-2<0,001), S2 − cu 14,4 
g/l, (Р1-3<0,001), S3− cu 20,7 g/l, (Р1-4<0,001), iаr al S4− cu 21,7 g/l, (Р1-5<0,001). Acestea 
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confirmă faptul ca toate remediile exercită o acţiune pozitivă asupra conţinutului de 
hemoglobină, însă  remediul S4 dispune de o influenţa mai puternică comparativ cu celelalte. 
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6.1.3. Hematocritul (%). Valoarea iniţială a indicelui dat practic este aceeaşi în toate 

grupele 24,8-25,9 % (fig. 6.1.3.). După 7 zile de administrare, indicele cantitativ al 
hematocritului deviază esenţial de la o grupă la alta. Datele obţinute ne relevă că la ziua 
înţărcării la purceii cărora le-a fost administrat remediul S1 valoarea medie a Ht-lui 
alcătuieşte 37,37±0,25 %, ceea este cu 2,77 %  mai mult comparativ cu grupa martor (Р1-2 
<0,01), S2 cu 1,05 %, (Р1-3 <0,01), S3 cu 2,21 % (Р1-4 <0,01), iar S4 cu 2,98 %, (Р1-5<0,001). 
Toate aceste modificări cantitative sunt de cel mai înalt grad de autenticitate, iar remediul S4  
demonstrează cea mai impunătoare influenţă. 
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6.1.4. Indicele de culoare. La începutul investigaţiilor, valoarea cantitativă a indicelui 

de culoare variază în limitele de la 0,94±0,007  până la 0,97±0,01. După administrarea 
remediilor, în toate grupele experiment, se înregistrează o sporire cantitativă, însă e necesar 
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de constatat faptul că numai remediile S2 şi  S4 provoacă schimbări autentice: S2 sporeşte cu  
0,03, iar  S4– cu 0,05. 

În ziua înţărcării, indicele dat sporeşte cu un înalt grad de autenticitate în toate grupele 
experiment comparativ cu cea martor. Notând, schimbările în cauză prin cifre, S1 – măreşte 
cu  0,07, S2 – cu 0,08, S3 – cu 0,1, iаr S4 cu 0,12. 

6.1.5. Conţinutul mediu al hemoglobinei în eritrocit (pg). La iniţierea 
experimentului, indicii obţinuţi ne relevă o divergenţă autentică între grupa martor, în care 
se cifrează cu 20,02±0,08 pg, pe când în grupele experimentale este mai mic. 

După administrare, în toate grupele, inclusiv şi cea martor, valoarea medie practic nu 
se schimbă şi variază în limitele de la 18,45±0,28 pg, în grupa cu a remediul  S1, până la  
19,79±0,12 pg, însă e de constatat că modificările nu sunt autentice (Р<0,05). 

După înţărcare analiza statistică ne denotă unele schimbări autentice. Bunăoară, în grupa 
purceilor cărora li s-a administrat remediul S1, conţinutul mediu al hemoglobinei se micşorează 
cu 0,72 pg, (Р <0,05), comparativ cu grupa martor. În grupa animalelor cu administrare a 
remediului S3 practic rămâne fără schimbări, pe când animalelor cu  remediile S2 şi S4 sporeşte 
autentic, respectiv, S2 –cu 2,14 pg, (Р1-3<0,001) şi cu 1,1 pg, (Р1-5<0,001)  în grupa S4. 

6.1.6. Concentraţia medie a hemoglobinei în eritrocite (g/l). Analiza comparativă a 
indicelui dat ne denotă o dinamică impunătoare, atât  între remedii, cât şi în dinamica 
evoluării experimentului. 

Astfel, la începutul investigaţiilor, diferenţa cantitativă a indicelui dat variază între 
loturile experimentale în limitele de la 308,3±0,6 până la 317,0±0,3  g/l. După administrare, 
nivelul indicelui în grupa martor se cifrează cu 316,2±4,0 g/l. În grupele experimentale, 
valoarea cantitativă sporeşte nesemnificativ şi numai în grupa cu administrarea remediului 
S3  sunt înregistrate schimbări autentice, deci sporeşte cu 14,4 g/l, (Р1-4 <0,01).  

La ziua înţărcării, în grupa martor valoarea lui, în medie pe grupă,e la nivelul de 
332,4±4,0 g/l şi rămâne practic la acelaşi nivel în toate grupele experimentale, cu excepţia 
grupei cu remediul S3, unde nivelul autentic sporeşte cu 10,2 g/l, Х=342,6±2,1 g/l,(Р1-5<0,1). 

6.1.7. Volumul mediu corpuscular al eritrocitelor (fl). Din start, între grupe se 
înregistrează o divergenţă autentică a indicelui dat. Cel mai înalt nivel este fixat în grupa 
martor 64,27±0,87fl, comparativ cu cele experimentale sunt înregistrate schimbări autentice, 
cu excepţia   purceilor care au primit remediul S2.  

După administrare se înregistrează o diminuare în toate grupele experimentale, inclusiv 
în cea martor (Р<0,05). La ziua înţărcării, indicele mediu în grupele experiment se măreşte 
comparativ cu martorul. Astfel, în grupa purceilor cu administrarea remediului S1, 
comparativ cu grupa martor, indicele dat sporeşte cu 2,24 fl, (Р1-2<0,001), în cea cu 
remediul S2– cu 3,66 fl, (Р1-3<0,00), S3 –cu 2,02 fl şi S4– cu 1,27 fl, respectiv. 

6.2. Analiza comparativă a influenţei remediilor  S1, S2, S3, S4 asupra unor indici 
biochimici ai serului sanguin al purceilor în perioada postnatală timpurie. 

6.2.1.  Alanintransaminaza (AlT, un/l). Până la administrarea remediilor, valoarea 
medie a indicelui dat la animale variază în limitele de la 20,15±1,54 până la 30,84±6,73 
un/l. După administrare, concentraţia acestui ferment este supusă unor modificări în funcţie 
de remediu. Bunăoară, remediul S1 diminuează nivelul de ALT cu  4,59 u/l, comparativ cu 
grupa martor, remediul S2 – cu 9,67 u/l, S3 –cu 5,88 u/l, iаr S4, dimpotrivă, sporeşte cu 1,3 
u/l. Astfel, cea mai mare influenţa se înregistrează din partea remediului S2 - 
X±Sx=19,67±1,63 u/l. 

6.2.2. Aspartattransaminaza (AsT, un/l). Dacă până la administrare nivelul 
aspartattransaminazei în serul sanguin la purcei este foarte variat, apoi după administrare 
concentraţia fermentului scade în grupele cu administrare a remediilor S1, S2 şi S3 faţă de 
grupa martor, unde nivelul aspartattransaminazei scade cu 10,6 u/l, 15,7 u/l şi 13,45 u/l, 
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respectiv. Numai remediul S4 provoacă o sporire cu  7,25 u/l, însă e de constatat că nici o 
modificare nu se califică cu grad de autenticitate. 

6.2.3. Fosfataza alcalină (µmol/l). Cel mai jos indice până la administrarea remediilor 
se fixează în grupa experimentală –cu S1- X±Sx= 0,5±0,065 µmol/l, iаr cel mai înalt – în cea 
cu administrarea  remediului S2 - X±Sx= 0,64±0,1 µmol/l, în toate celelalte conţinutul se 
cifrează în jur de 0,57 µmol/l. 

6.2.4. Transferina (un). Între grupe, atât martor, cât şi experiment, acest indice se 
menţine la nivelul de la 25,98 şi 35,45 un, (fig. 6.2.4.). Vorba e de începutul investigaţiilor. 
Analiza statistică a confirmat schimbări autentice între grupa martor şi grupele de purcei 
cărora le-au fost administrate remediile S2 şi S4.  
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La finele investigaţiilor, conţinutul de transferină în toate grupele experimentale, 

inclusiv  martor, diminuează nesemnificativ, dar totuşi e de menţionat că remediile S2 şi S4 
provoacă o diminuare mai pronunţată. 

6.2.5. Conţinutul fierului din serul sanguin (µmol/l). Iniţial nivelul lui este practic 
acelaşi în toate grupele şi variază în limitele 14-15 µmol/l. La finele experimentului, 
conţinutul de fier în serul sanguin selectiv este supus unor schimbări cantitative. Bunăoară, 
în grupa martor cu administrarea remediului S1 diminuează neesenţial, pe când în cele cu 
administrarea remediilor S2 şi S4 concentraţia fierului nu se modifică. 

6.2.6. Ceruloplasmina (mg/l). La începutul investigaţiilor, divergenţe cantitative 
referitor la indicele dat nu sunt înregistrate. Nivelul între grupe variază în limitele de la 160 
până la 177 mg/l. După administrarea remediilor, conţinutul ceruloplasminei sporeşte în 
toate grupele, însă cel mai semnificativ în cele cu administrare a remediului S3 и S4, cu 
46,85 şi 41,39 mg/l, respectiv. 

6.2.7. Feritina (ng/ml). La începutul investigaţiilor se remarcă o valoare în limitele de 
14,8 и 16,7 ng/ml. La finele experimentului concentraţia ei sporeşte în toate grupele 
experiment, inclusiv cea martor. Din toate remediile utilizate, cea mai mare valoare a 
indicelui dat o provoacă  S3 – cu 13,8 ng/ml şi S4 – cu 12,49 ng/ml. 
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Fig. 6.2.7. Dinamica conţinutului ferritinei la purcei (ng/ml).

 
6.3. ANALIZA COMPARATIVĂ A INFLUENŢEI REMEDIILOR S1, S2, S3, S4 

ASUPRA GREUTĂŢII CORPORALE. 
La începutul investigaţiilor, greutatea corporală la animale variază în limitele 2,03 – 2,26 

kg. Peste 7 zile de administrare a remediilor, cea mai mare greutate corporală se înregistrează în 
grupa purceilor, cărora li s-a administrat remediul S3 – 3,41±0,09 kg, apoi urmează grupa (S4) – 
3,38±0,06 kg, S1 – 3,33±0,11 kg, S2 – 3,25±0,08 kg. Analiza comparativă a indicelor redaţi ne 
denotă o autenticitate înaltă a schimbărilor ce au loc în organismul animalelor deja la ziua a 7-a 
de administrare. Însă semnificativ e faptul că totuşi cea mai puternică amprentă pe parcursul 
administrării se înregistrează din partea remediilor S3 и S4. 

În ziua înţărcării greutatea corporală în grupele experimentale, comparativ cu cea 
martor se cifrează în succesiunea următoare: cea mai mare greutatea corporală se 
înregistrează la purceii cărora li s-a administrat remediul  S1, care se caracterizează  cu un 
adaos de 2,33 kg, apoi urmează S3 – cu 1,95 kg, S4 – cu 1,76 kg şi S2- cu 1,68 kg. Deja, cum 
a fost menţionat, toţi aceşti indici sunt de un înalt grad de autenticitate. 
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Privind estimarea economică a utilizării compuşilor coordinativi constatăm: cel mai 
efectiv remediu este: S1- sulfat ditiobisdiimetilglioximato cobalt (lll)  cu efectivul economic 
de 3,57 lei, S4 - hidrat bromobisdimetilglioximato cobalt (III) – 2,79 lei, S3 - acid dibro-
manelinbisdimetilglioximato cobalt (III) – 2,74 lei, S2- clorura de cobalt (ll) hexaghidrat – 
2,0 lei, comparativ cu lotul martor. 

 
Problema ştiinţifică importantă în capitolul dat, constă în demonstrarea eficacităţii 

remediilor asamblate cu radicali organici comparativ cu preparatul neorganic asupra funcţiei 
hematopoietice, unor indici biochimici, toxicităţii organismului, cât şi asupra sporirii 
adaosului masei vii corporale a animalelor. Un efect pozitiv asupra stresului înţărcării ne 
relevă remediile asamblate cu ionii de Br. 

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 
1.Utilizarea compuşilor coordinativi ai cobaltului şi bromului cu radicali biologic 

activi exercită o acţiune anumită asupra unor funcţii ale organismului purceilor: înlesnesc 
hematopoieza şi optimizarea unor indici biochimici în perioada postnatală timpurie. 

2. Din remediile utilizate o influenţa mai mare asupra unor indici hematologici şi 
biochimici ai sângelui la purcei o manifestă remediul hidratul bromabisdimetilglioximato 
cobalt (III) – S4. 

2.1. Remediul hidratul bromabisdimetilglioximato cobalt (III) – S4 contribuie la 
sporirea numărului de eritrocite la purcei cu 2,4×1012 e/l, a hemoglobinei – cu 48,0 g/l, 
nivelul hematocritului – cu 12,4 %, iar a concentraţiei hemoglobinei în eritrocite – cu 30,0 
g/l, (P<0,001). 

2.2. Remediul dat provoacă sporirea concentraţiei de feritină în serul sângelui cu 12,5 
ng/ml, (P<0,001), concomitent diminuând conţinutul de transferina cu 13,9 un, (P<0,05). 

3.1. Utilizarea acidului dibromanelinbisdimetilglioximato cobalt (III) – S3, determină 
creşterea populaţiei de eritrocite la purcei cu 2,3×1012   e/l, conţinutul de hemoglobină cu 
47,8 g/l, hemocritului– cu 12,0 %, iar a concentraţiei de hemoglobină în eritrocite – cu 33,0 
g/l, (P<0,001). 

3.2. Sub influenţa acidului dibromanelinbisdimetilglioximato cobalt (III) – S3 în serul 
sângelui nivelul feritinei sporeşte cu 13,2 ng/ml, pe când conţinutul de transferină se 
diminuează cu 8,1 un,(P<0,01). 

4.1. Sulfatul ditiobisdimetilglioximato cobalt (III) – S1  contribuie la creşterea concen-
traţiei de eritrocite cu 2,19×1012 e/l, hemoglobină cu – 44,0 g/l, procentajul hematocrtului cu 
12,1 %, iar concentraţia medie a hemoglobinei în eritrocite cu 16,6 g/l, (P<0,001). 

4.2. Concentraţia feritinei sporeşte cu 7,7 ng/ml, ceruloplasmina cu – 32,4 mg/l, pe 
când conţinutul de transferină deminuiează cu 8,2 un (P<0,05). 

5.1. Clorura de cobalt (II) hexahidrat ca remediu de provenienţă neorganică cedează 
esenţial după nivelul de influenţă asupra funcţiei hematopoietice la purcei comparativ cu 
compuşii bioactivi. Conţinutul de eritrocite sporeşte cu 2,1×1012 e/l, hemoglobina – cu 41,0 g/l, 
hematocritul cu 9,7 %, iar concentraţia medie a hemoglobinei în eritrocite – cu 12,0 g/l, 
(P<0,001). 

5.2. Nivelul transferinei diminuează cu 16,6 un, (P<0,001) pe când conţinutul de fier 
seric nu se modifică, rămânând la nivelul iniţial – 14,5 mmol/l. 

6. Compuşii coordinativi ai Co-lui şi Br-lui nu exercită acţiuni toxice asupra funcţiei 
ficatului, dar optimizează activitatea funcţională a aminotransferazelor şi a fosforilazei 
alcaline pe tot parcursul investigaţiilor. 

7. Din toţi compuşii coordinativi supuşi investigaţiilor  o amprentă mai pronunţată 
asupra sporirii masei vii a corpului revine remediului: a) sulfatul ditiobisdimetilglioximato 
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cobalt (III) – S1, care manifestă o acţiune  ce duce la sporire a masei vii cu 9,37 kg, adaosul 
zilnic constituind 0,234 kg;  

b) acidul dibromanelinbisdimetilglioximato cobalt (III) – S3 influenţa  căruia se remarcă 
cu un adaos a masei vii cu  8,93 kg, deci cu un adaos zilnic de 0,22 kg; 

c) hidratul bromabisdimetilglioximato cobalt (III) – S4, acţiunea căruia se cifrează cu 
un adaos de 8,92 kg , ceea ce denotă o sporire zilnică de 0,23 kg a masei vii la purcei; 

d) clorură de cobalt (II) hexahidrat– S2, adaosul zilnic a masei vii la purcei la 
momentul înţărcării constituie 0,215 kg , cu un adaos general în medie pe grupă de 8,63 kg; 

e) purceii din grupa martor ne relevă un adaos mediu pe grupă cel mai mic şi constituie 
7,18 kg cu o sporire zilnică de 0,179 kg a masei vii a corpului. 

Astfel, compuşii Co–lui determină o influenţă pozitivă asupra funcţiei hematopoietice, 
manifestând un efect eritropoietic printr-o acţiune accelerată al sintezei hemoglobinei 
precum şi asupra unor indici cu misiune diversă ai sistemului hematopoietic.  

 
RECOMANDĂRI PRACTICE 

 
Utilizarea compuşilor coordinativi ai Co-lui exercită o acţiune pozitivă asupra funcţiei 

hematopoietice la purceii în perioada postnatală timpurie.  
Recomandăm remediile hidrat bromobisdimetilglioximato cobalt (III) şi acid 

dibromanelinbisdimetilglioximato cobalt (III) ca preparate terapeutice antianemice în doză 
de 0,2 mg/kg.  

Acidul dibromanelinbisdimetilglioximato cobalt (III) de utilizat în doză de  0,2 mg 
substanţa uscată la 1kg  de masă vie în scopul atenuării stresului înţărcării la purcei. 
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ADNOTARE 
 

Diana Balan „Evaluarea acţiunii  unor compuşi coordinativi ai cobaltului asupra 
funcţiei hematopoietice la purcei în perioada postnatală timpurie”. Teza de doctor în 
biologie, Chişinău, 2012. 

Structura tezei: introducere, 7 capitole, concluzii şi recomandări practice, bibliografia 
conţine 208 surse bibliografice, 127 de pagini de text de bază, 52 de desene, 49 tabele. 
Rezultatele obţinute sunt publicate în 15 lucrări ştiinţifice. 

Cuvinte-cheie: anemia, eritrocitele, hemoglobină, hematocrit, ferritină, transferină, 
fosfataza alcalină, fier seric, alaninaminotransferaza, aspartataminotransferaza. 

Domeniul de studiu: Biologie. 
Scopul lucrării:  de a studia eficacitatea unor compuşi coordinativi ai cobaltului în 

profilaxia anemiei fiziologice la purceii nou-născuţi, precum şi la înţărcarea lor. 
Obiectivele lucrării: Evaluarea dinamicii indicilor hematologici la tineretul porcin pe 

fondul administrării unor compuşi coordinativi ai cobaltului; aprecierea influenţei 
remediilor în cauză asupra unor indici biochimici ai serului sanguin la purcei în perioada 
postnatală timpurie; a elucida analiza comparativă a eficacităţii remediilor utilizate în scopul 
aprecierii lor în cadrul sistemului hematopoietic şi rezistenţei nespecifice la purceii nou-
născuţi; eficacitatea  remediilor preparate asupra intensităţii creşterii şi dezvoltării purceilor 
nou-născuţi. 

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: S-au obţinut noi rezultate, privind influenţa 
unor compuşi coordinativi ai cobaltului şi bromului în profilaxia anemiei alimentare şi 
stresului înţărcării la purceii noi-născuţi. S-a studiat influenţa compuşilor  nominalizaţi 
asupra funcţiei hematopoietice, unor indici biochimici la purcei în perioada postnatală 
timpurie, precum şi a procesului de înţărcare. 

Problema ştiinţifică. Argumentarea ştiinţifică a eficacităţii compuşilor coordinativi ai 
cobaltului în profilaxia anemiei fiziologice la purcei nou-născuţi, prin efectul lor stimulator 
asupra funcţiei hematopoietice, influenţei lor netoxice asupra organismului, eficienţei 
atenuării stresului înţărcării şi nu în ultimul rînd aupra sporirii masei vii a corpului în 
perioada postnatală timpurie. 

Semnificaţia şi valoarea aplicativă a lucrării: Rezultatele investigaţiilor obţinute 
permit de a concluziona implementarea lor în procesele de profilaxie a anemiei alimentare şi 
atenuării stresului înţărcării purceilor în perioada postnatală timpurie. 

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Pe parcursul şi după efectuarea 
investigaţiilor, rezultatele obţinute au fost propuse şi recomandate crescătorilor de porcine 
din gospodăriile nominalizate. Mai mult decăt atât, indicii obţinuţi au fost implementaţi în 
procesul didactic şi ştiinţific. Drept confirmare, în baza rezultatelor obţinute au fost 
întocmite 9 teze de licenţă ale studenţilor. 
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РЕЗЮМЕ 
Балан Диана «Влияние некоторых комплексных соединений кобальта на 

гематологическую функцию у поросят в ранний постнатальный период», 
диссертация на соискание ученой степени доктора биологических наук, Кишинев, 
2012. 

Структура работы: Введение, 7 глав, 7 выводов, практические рекомендации, 
библиография из 208 источников, 52 рисунка, 49 таблиц. Диссертация написана на 
127 страницах. Результаты исследований опубликованы в 15 научных статьях.  

Ключевые слова: анемия, эритроциты, гемоглобин, гематокрит, ферритин, 
трансферрин, щелочная фосфатаза, аспартаттранаминаза, аланинтрансаминаза. 
Область исследований: Биология 

Цель и задачи исследований: Теоретически и практически обосновать  
эффективность и целесообразность применения координационных соединений 
кобальта в свиноводстве для профилактики и лечения физиологической анемии 
поросят в ранний постнатальный период. 

Задачи исследований: Изучить динамику гематологических показателей поросят 
при использовании координационных соединений кобальта; определить влияние 
комплексных препаратов кобальта на некоторые биохимические показатели 
сыворотки крови поросят; дать сравнительную характеристику эффективности 
протестированных препаратов; осуществить оценку эффективности применения 
разработанных препаратов в качестве кормовой добавки для повышения 
неспецифической резистентности поросят раннего постнатального онтогенеза  с 
использованием интрегральных показателей – выживаемости и прироста живой 
массы поросят  в производственных условиях. 

Научная новизна: впервые было изучено влияние координационных соединений 
кобальта на гематопоэтическую функцию у поросят в ранний постнатальный период, 
на некоторые биохимические показатели, а также смягчение отъемного стресса. 
Полученные результаты помогают расширить арсенал лекарственных препаратов для 
использования в профилактических и лечебных целях. 

Важная научная проблема выражается в аргументации эффективности использо-
вания координационных соединений кобальта  для профилактики алиментарной 
анемии поросят в ранний постнатальный период, поскольку стимулируют гематопоэ-
тическую функцию у поросят, прирост живой массы и смягчение отъемного стресса. 

Практическая значимость: В результате проведенных исследований, 
ветеринарной практике предложены эффективные комплексные  препараты, 
обладающие стимулирующим  действием на гематопоэз и предназначенные для 
лечения физиологической анемии поросят в раннем онтогенезе. Изученные 
комплексные соединения кобальта могут быть использованы при последующей 
разработке препаратов направленного действия для профилактики и лечения 
алиментарных заболеваний животных, поскольку обеспечивают высокий лечебный 
эффект в короткие сроки. 

Применения научных результатов: Протестированные комплексные препараты 
кобальта были внедрены и рекомендованы свиноводческим хозяйствам для 
профилактики алиментарной анемии и смягчения отъемного стресса поросят в 
ранний постнатальный период. Полученные результаты были использованы в 
преподавательской и научной деятельности для выполнения 9 дипломных работ. 
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ABSTRACT 
 

Balan Diana “The evaluation of the action of coordinative compounds which cobalt 
has on the hematopoietic function in piglets in the early postnatal period” 
Тhesis of doctor  in Biology, Chisinau, 2012. 
The structure: introduction, 7 chapters, conclusion and practical recommendations, the 
bibliography contains 208 sources, 127 pages of main text, 49 tables and 52 figures. The 
obtained results are published in 15 scientific works. 
Key words: anemia, erythrocytes, hemoglobin, hematocrit, ferritină, transferrin, alkaline 
phosphatase, serum iron, alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase. 
The field of study: Biology. 
 
The purpose: to study the efficiency of some coordinative compounds of cobalt in the cure 
of physiological anemia in new-born pigs and their maturity. 
 
The objectives: evaluations of dynamics in hematological indices in young pigs on the 
basis of administration of coordinative elements of cobalt, the application and the influence 
of certain remedies on some biochemical indices in blood serum of piglets in early postnatal 
stages,  to highlight the comparative analysis of efficiency of used remedies with the 
purpose of their application in hematopoietic system and unspecified resistance in new-born 
pigs; the efficiency of certain remedies on the growth and development of new-born pigs.     
 
The novelty and scientific originality: new results were obtained on the influence of some 
coordinative compounds of cobalt and brom in the cure of anemia and the stress of 
becoming mature of new-born piglets. The influences of the compounds were studied on the 
hematopoietic function, of some biochemical indices in the piglets of early postnatal period 
and the process of growth.  
Important scientific problem The scientific arguments of efficiency of coordinative 
compounds of cobalt in prophylaxis of anemia in new-born piglets, through their effect as a 
stimulator on hematopoietic function their non-toxic influence on the body, to minimate the 
stress of maturing and as well as increasing the weight of the body in pigs of early postnatal 
period. 
 
The signification and the applied value of the thesis: the results of investigations give the 
permission to apply of there elements in the process of prophylaxis of food anemia and 
diminution of stress in the piglets of early postnatal period.   
 
Implementation of scientific results: during the investigations and after them, the obtained 
results were proposed and recommended to the people who grow pigs in the mentioned 
farm-yards. Even more the obtained indices were applied in the learning and scientific 
process. As proof, on the basis of there results 9 thesis were written by the students. 
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