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REPERELE CONCEPTUALE ALE CERCETĂRII 
Actualitatea temei. Studierea fenomenelor de formare a radicalilor liberi de 

oxigen şi de peroxidare a lipidelor la vacile de lapte prezintă interes prin faptul, că 
realizarea potenţialului productiv al acestora se bazează pe suprasolicitare metabolică, 
considerată drept unul din factorii de risc în destabilizarea echilibrului oxido-reductor în 
celule şi declanşarea stresului oxidativ, care, de rând cu alte dishomeostazii, poate 
provoaca compromiterea stării de sănătate.  

Descrierea situaţiei în domeniul de cercetare. În medicina umană, tematica 
stresului oxidativ a devenit actuală, acum trei-patru decenii, odată cu descoperirea rolului 
radicalilor liberi de oxigen în declanşarea şi perpetuarea leziunilor celulare. În con-
tinuare, cercetările în acest domeniu au luat amploare, iar stresul oxidativ a fost recu-
noscut, drept unul din mecanismele nespecifice principale în etiopatogeneza a nume-
roase maladii la om şi la animale [16, 165].  

În medicina veterinară, numărul lucrărilor în acest domeniu, a crescut considerabil 
mult mai tîrziu. Graţie acestor cercetări, în ultimii 10-15 ani, a fost elucidată implicarea 
proceselor oxidativ-radicalice într-un număr tot mai mare de maladii, inclusiv, la vacile 
de lapte [49, 57, 61, 74, 158, 169].  

Iniţierea cercetărilor noastre, privind statusul antioxidant şi stresul oxidativ la vacile 
de lapte a fost motivată prin aceea, că pe parcursul a mai multor decenii în republică s-au 
importat juninci cu potenţial productiv înalt (peste 10 mii kg în lactaţie), de la care în 
condiţiile noastre se obţineau anual doar 3-5 mii kg lapte la vaca furajată. Una din cau-
zele majore ale situaţiei date, era practicarea unui sistem de nutriţie inadecvat, eventual 
şi după conţinutul de antioxidanţi. În consecinţă, animalele frecvent se îmbolnăveau, iar 
termenul de exploatare al acestora constituia doar 2-3 lactaţii [5].  

Conform studiilor de specialitate, vacile cu potenţialul productiv înalt, în perioada 
de tranziţie (gestaţie-lactaţie), considerată pe drept una critică, sunt predispuse către 
multiple îmbolnăviri [108]. Acestea, fiind de ordinul dismetaboliilor (sindromul de 
mobilizare a lipidelor, cetoza, distrofia grasă a ficatului ş,a.), sau patologiilor puerperale 
(retenţia învelitorilor fetale, metritele, mamitele ş.a.), deseori evoluează în asociere, 
condiţionându-se reciproc [92, 104]. Faptul, că maladiile menţionate, având etiologie 
diferită, sunt însoţite de intensificarea reacţiilor de formare a radicalilor liberi de oxigen 
şi de peroxidare a lipidelor, confirmă importanţa patogenetică şi caracterul nespecific al 
acestor fenomene. Totodată, ele pun în evidenţă necesitatea elaborării şi perfecţionării 
metodelor de prevenire şi corecţie a stărilor de stres oxidativ [60, 70, 145, 157].  

Importanţa echilibrului dintre pro- şi antioxidanţi, ca unul din criteriile de bază ale 
homeostaziei, este incontestabilă. Cu regret, însă, datele actuale referitore la statusul 
antioxidant la bovine, sunt incomplete şi nu sunt suficient sistematizate. În acest context, 
trebuie de menţionat, că nu sunt standardizate metodele de dozare şi nu sunt elaborate 
date de referinţă ale markerilor biochimici, în conformitate cu care ar putea fi depistate 
deviaţiile echilibrului “redox” şi instalarea stresului oxidativ. Încă nu este bine definit 
gradul de implicare a stresului oxidativ în patogeneza maladiilor specifice peioadelor de 
suprasolicitare la vacile de lapte, deşi, acesta este cu certitudine recunoscut drept unul 
din mecanismele pato-biochimice esenţiale.  

Astfel, considerăm pe deplin argumentată, iniţierea unor cercetări ample, în privinţa 
studiereii cauzelor ce pot provoca dereglări ale  statusului antioxidant, dar şi a elaborării 
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unor măsuri adecvate  de prevenire şi combatere ale stresului oxidativ la bovine.  
Scopul lucrării constă în evaluarea sistemului antioxidant la bovine în funcţie 

de starea fiziologică şi vârsta animalelor (vaci în tranziţie şi debutul lactaţiei; tineret 
taurin), elucidarea rolului stresului oxidativ în patogeneza unor stări morbide (cetoza, 
SML), şi aprobarea unor măsuri complexe de optimizare ale statusului antioxidant la 
vaci şi viţei. 

Obiectivele cercetărilor:  
• evaluarea particularităţilor statusului antioxidant la vacile sănătoase (perioada de 

tranziţie şi debutul lactaţiei) şi tineretul taurin, şi elucidarea factorilor de risc în 
destabilizarea echilibrului “redox”; 

• studierea eventualei implicări a stresului oxidativ în patogeneza cetozei şi 
sindromului de mobilizare a lipidelor la vaci; 

• elaborarea şi aprobarea unor modalităţi de optimizare ale parametrilor statusului 
antioxidant la vaci şi viţei, prin utilizarea substanţelor cu proprietăţi antioxidante 
de origine naturală şi sintetică. 
Metodologia cercetării ştiinţifice se bazează pe conceptul ştiinţific referitor la: 

Ø rolul fiziologic al radicalilor liberi de oxigen şi aspectele patologice ale acţiunii 
acestor molecule reactogene asupra funcţiilor celulare la om şi la animale [9, 13, 
56, 110, 131, 141]; 

Ø rolul antioxidanţilor enzimatici şi non-enzimatici în asigurarea echilibrului „redox”, şi 
aspectele fiziopatologice ale destabilizării acestuia, la vacile de lapte în special în 
perioada de tranziţie, exprimat prin starea de stres oxidativ [60, 145, 153, 157, 191];  

Ø oportunităţile de corecţie ale stresului oxidativ, prin utilizarea antioxidanţilor 
naturali şi sintetici, şi efectele benefice ale acestora în sporirea cantităţii şi calităţii 
producţiilor la animale [12, 70, 174, 186, 188]. 

Noutatea ştiinţifică se referă la faptul, că pentru prima dată în condiţiile 
republicii Moldova s-au obţinut rezultate experimentale, referitoare la evaluarea 
dinamicii statusului antioxidant la vaci în perioada de tranziţie şi debutul lactaţiei, şi 
descrierea manifestărilor clinice, hematologice, pato-biochimice şi morfopatologice 
ale „sindromului de peroxidare” - ca expresie a stresului oxidativ, la vacile cu cetoză.  

Problema ştiinţifică importantă soluţionată rezidă în relevarea rolului 
sistemului antioxidant ca factor de menţinere a statusului “redox”, la bovine (vaci în 
tranziţie, în debutul lactaţiei şi tineret taurin în creştere), argumentarea ştiinţifică a 
implicării stresului oxidativ în patogenia cetozei şi sindromului de mobilizare a 
lipidelor la vaci,  fapt ce a condus spre elaborarea şi aprobarea unor măsuri complexe 
de optimizare ale statusului antioxidant, prin utilizarea bioelementelor Se, Cu, Zn, 
Mn, Co, vitaminelor E şi A, metioninei şi antioxidantului sintetic diludină, în vederea 
menţinerii sănătăţii şi productivităţii înalte.  

Importanţa teoretică se exprimă prin studierea particularităţilor sistemului 
antioxidant la bovine (vaci în perioada de tranziţie şi debutul lactaţiei, şi viţei) şi 
elucidarea factorilor de risc în declanşarea stresului oxidativ la vaci şi viţei.  

Valoarea aplicativă a lucrării constă în elaborarea şi aprobarea unor măsuri 
complexe de optimizare ale statusului antioxidant (homeostaziei „redox”) la vaci şi 
viţei, prin utilizarea bioelementelor Se, Cu, Zn, Mn, Co, vitaminelor E şi A, 
metioninei şi antioxidantului sintetic diludină; selectarea şi evaluarea metodelor 
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biochimice de dozare a markerilor privind diagnosticarea stresului oxidativ.  
Rezultatele ştiinţifice principale înaintate spre susţinere: 
1. Perioada de tranziţie (gestaţie-lactaţie) la vacile sănătoase se caracterizează 

prin intensificarea proceselor de formare a speciilor reactive de oxigen, confirmată 
prin creşterea conţinutului de DAM şi a activităţii CAT în serul sanguin şi scăderea 
rezistenţei peroxidice a eritrocitelor (RPE) în primele zile după parturiţie, cu 
restabilirea graduală a acestora în următoarele 3-4 săptămâni, iar în cazul vacilor 
bolnave de cetoză se constată escaladarea continuă a valorilor acestor indici şi după 
încheierea perioadei de tranziţie, fapt ce reflectă instalarea stării de stres oxidativ, 
exprimată prin aşa-numitul „sindrom de peroxidare”. 

2. Prin utilizarea, în calitate de suplimente furajere, a substanţelor antioxidante: 
la vaci - a antioxidantului sintetic Diludină şi a premixului cu oligominerale 
anorganice (Cu, Zn, Co şi Se), vitaminele E, A şi metionină, şi la viţei - a produsului 
„Bioplex” cu oligominerale proteinate (Cu, Zn, Mn, Co şi Se), s-a obţinut 
optimizarea parametrilor statusului antioxidant, cu sporirea capacităţii protectoare a 
acestuia şi favorizarea  producţiei de lapte la vaci şi a sporului în greutate la viţei. 

3. Statusul antioxidant la bovine (viţei şi vaci în lactaţie), variază în concordanţă 
cu intensitatea  metabolismului, specifică categoriei de vârstă, şi se caracterizează 
prin nivel mai înalt de acumulare al produselor de peroxidare a lipidelor (DAM şi 
HPL) în plasmă şi eritrocite la vaci, comparativ cu viţeii, iar eficienţa protecţiei 
antiradical-peroxidice este asigurată prin realizarea sinergismului şi însumării acţiunii 
componentelor enzimatice şi neenzimatice (SOD, CAT, GR, GSH, AAT şi AOT) 
ale sistemului antioxidant. 

Aprobarea rezultatelor ştiinţifice. Materialele incluse în teză au fost prezentate 
şi aprobate la conferinţele ştiinţifice din Moscova şi Leningrad (1989); la 
Simpozioanele Ştiinţifice internationale din Timişoara (1995, 2008) şi Cluj-Napoca 
(2005); la Simpozioanele Ştiinţifice ale Facultăţii de Medicină Veterinară din Chişi-
nău, UASM (1990, 1998, 2003, 2008).  

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele obţinute în cadrul expe-
rienţelor cu utilizarea preparatului Bioplex au fost implementate ca elemente tehno-
logice în nutriţia viţeilor şi a vacilor la ferma de bovine din gospodăria „Maximovca” 
r-l Anenii Noi. 

Rezultatele teoretice, privind evaluarea statusului antioxidant şi posibilitatea 
diagnosticării stresului oxidativ la vaci, sunt utilizate ca material didactic la studierea 
compartimentelor „Fiziopatologie”, „Biochimie clinică” şi „Boli de nutriţie şi 
metabolism”, incluse în curricula facultăţii de Medicină Veterinară. 

Publicaţii la tema tezei. Pe baza rezultatelor obţinute în investigaţii, au fost 
publicate 14 lucrări ştiinţifice dintre care: 3 lucrări în reviste recenzate şi 5 lucrări 
fără coautori.  

Volumul total al lucrării cuprinde 142 pagini, care includ următoarele compar-
timente: adnotare, lista abrevierilor, introducere, capitolul cu analiza surselor biblio-
grafice la tema tezei, capitolul cu descrierea metodelor de cercetare, trei capitole cu 
rezultatele cercetărilor, concluzii generale şi recomandări. Bibliografia este expusă pe 
14 pagini cu un număr total de 194 surse ştiinţifice, urmată de 4 anexe. Materialul 
ilustrativ din lucrare conţine 44 tabele şi 49 figuri. 
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Cuvinte-cheie: stres oxidativ, status antioxidant, sindrom de peroxidare, cetoza, 
Diludină, premix mineralo-vitaminic, Bioplex.  

 
CONŢINUTUL TEZEI 

1. STRESUL OXIDATIV LA BOVINE, MODALITĂŢI DE  
EVALUARE ŞI COMBATERE 

Desfăşurarea normală a proceselor metabolice în organism, este însoţită de for-
marea continuă a radicalilor liberi de oxigen (RLO) (Lomba F., 1996) şi altor forme 
neradicalice, numite specii reactive de oxigen (SRO) (Serteyn D. et al., 2002; Sugino 
N., 2006). Prin rolul îndeplinit în reglarea importantelor funcţii celulare, cum ar fi: 
semnalarea intracelulară, activarea transcripţiei, reglarea apoptozei, distrugerea mic-
roorganismelor în fagocite etc., aceste fenomene sunt indispensabile pentru menţi-
nerea vitalităţii organismelor aerobe (Olinescu R., 1994; Serteyn D. et al., 2002; 
Curcă D., 2004). 

Pe lângă efectele benefice, posedând o reactivitate oxidativă extremă, SRO pot 
exercita o acţiune devastatoare asupra structurilor şi funcţiilor celulare. Prin oxidarea 
lipidelor şi proteinelor are loc perturbarea proprietăţilor biologice ale membranelor, 
inactivarea enzimelor, fragmentarea proteinelor, alterarea ADN-lui etc. (Aurousseau 
B. et al, 2004; de Moffarts B. et al., 2005). Prevenirea respectivelor consecinţe, 
considerate drept mecanisme patobiochimice (Curcă D., 2004) universale în iniţierea 
sau progresia diferitor boli (Кушнир И. Ю., 2004), se realizează prin funcţionarea 
sistemului antioxidant (SAO) de protecţie. Componentele enzimatice şi neenzimatice 
ale acestuia deţin controlul asupra nivelului de SRO în celule, contribuind la 
contrabalansarea proceselor de oxidare şi menţinerea statusului „redox” în organism 
(Halliwell B., 1999; Serteyn D. et. al, 2002).  

Echilibrul dintre oxidanţi şi antioxidanţi considerat unul din parametrii esenţiali 
ai homeostaziei pentru organismele aerobe (Giannetto C. et al., 2010), de rând cu alte 
funcţii importante, cum ar fi cea a sistemelor-tampon de menţinere a pH-lui în sânge 
(De Smet S. et al, 2006), este unul din factorii majori menit să asigure menţinerea 
stării bune de sănătate şi potenţialul productiv al animalelor.  

Reeşind din aceste considerente, evaluarea variaţiilor statusului antioxidant în 
condiţii fiziologice, interceptarea mecanismelor oxidativ-radicalice în patogeneza mala-
diilor din perioada de tranziţie la vacile de lapte, precum şi evaluarea modalităţilor de pre-
venire a consecinţelor stresului oxidativ, rămân a fi actuale pentru domeniul de cercetare. 

 
2. MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE 

Cercetările au fost efectuate în perioada anilor 1988-1990, 2002, 2004 şi 2006 în 
patru gospodării specializate în creşterea bovinelor, pe un număr total de 152 de 
animale, dintre care 124 de vaci şi 28 de viţei. Vacile incluse în experienţe aveau 
vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani şi nivelul productivităţii între limitele de 3800 - 5000 
kg lapte în lactaţie, iar vârsta viţeilor a variat de la 1,5 la 6-7 luni.  

În scopul facilitării procesului de descriere şi analiză a materialului experi-
mental, inclus în lucrare, loturile de animale supuse cercetărilor au fost nominalizate 
convenţional prin următoarele litere latine: “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F” şi “G”.  

În prima parte a cercetărilor, cuprinse în capitolul 3, sunt analizate rezultatele 
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evaluării statusului antioxidant la vaci sănătoase şi la vaci bolnave de cetoză, prin 
determinarea indicilor (markerilor) pro- şi antioxidativi (RPE, CAT şi DAM), în 
perioada de tranziţie (gestaţie-lactaţie). De rând cu aceştia, s-a studiat dinamica indi-
cilor eritronului, ai parametrilor clinici şi ai productivităţii, în vederea monitorizării 
complexe a stării de sănătate a vacilor în perioada “critică” periparturientă şi de debut 
a lactaţiei (cercetarea “A” şi “B”). 

A doua parte a cercetărilor, descrise în capitolul 4, cuprinde rezultatele 
evaluării a unor modalităţi de optimizare ale statusului antioxidant la vaci prin 
includerea în raţie a substanţelor cu proprietăţi antioxidante, precum este:  

a) antioxidantul sintetic Diludină, utilizat la vaci în perioada de tranziţie sau în 
lactaţie (experienţa “C” şi “D”);  

b) premixul mineralo-vitaminic pentru vaci în debutul lactaţiei cu oligoelemente 
în formă anorganică (Cu, Zn, Co, I2 şi Se),  inclusiv vitamina E şi A, şi metionina 
(experienţa “F”). 

A treia parte a cercetărilor (capitolul 5) cuprinde rezultatele, privind 
optimizarea statusului antioxidant la viţei prin folosirea oligomineralelor (Cu, Zn, 
Co, Mn şi Se) în formă anorganică şi proteinată (experienţa “G”) şi investigaţiile, 
referitoare la variaţiile de vârstă ale statusului antioxidant la un lot de vaci în lactaţie 
şi un lot de viţei (cercetarea „E”). 

Influenţa produselor menţionate a fost apreciată prin determinarea a mai multor 
indici, dintre care: cei ai sistemului antioxidant (RPE, CAT şi DAM), ai eritronului, 
ai profilului metabolic, ai parametrilor clinici şi ai performanţei productive, în 
experienţele cu Diludină; cei ai statusului antioxidant (AAT, AOT, DAM şi HPL), ai 
indicilor hematologici, ai profilului metabolic, ai parametrilor clinici şi ai 
performanţei productive în experienţa “F”; cei ai statusului antioxidant  (AAT, AOT, 
SOD, CAT, GR, GSH-Px, GSH, DAM şi HPL),  ai eritronului, ai parametrilor 
clinici şi ai performanţei productive în experienţa “G” şi „E”. 

Pe parcursul efectuării cercetărilor s-a ţinut cont de structura raţiei, 
corespunderea acesteia particularităţilor de specie şi perioadei sezoniere, randamen-
tului productiv şi necesităţilor zilnice ale animalelor. Investigaţiile s-au realizat în 
lunile de toamnă-iarnă (“C”, “D”, „E”), primăvară ( “A” şi “B”) şi primăvară-vară 
(“G” şi “F”). 

Experienţele nominalizate “F”, (2006) şi “G”, (2004) au fost efectuate în 
conlucrare cu colaboratorii “Laboratorului de nutriţie a animalelor şi tehnologia nu-
treţurilor”, condus de dr. habilitat în biologie Coşman Sergiu, din cadrul IŞPBZMV, 
c. Maximovca, r-l Anenii-Noi. 

Investigaţiile de laborator au fost îndeplinite la catedra de Terapie a UASM, în 
laboratoarele raionale veterinare (r-l Criuleni şi Ungheni), laboratorul CRDV, (anii 
1989-1990) şi în Laboratorul Central de Cercetări Ştiinţifice a USMF “N. 
Testemiţanu” (an. 2002, 2004 şi 2006).  

Determinarea parametrilor sistemului antioxidant (AAT, AOT, SOD, CAT, GR, 
GSH-Px, GSH, DAM şi HPL) s-a efectuat în conformitate cu tehnicile descrise în 
îndrumările metodice privind unele investigaţii biochimice editată de colaboratorii 
LCCŞ a USMF “N. Testemiţanu” (Gudumac V. ş.a., 2010).    
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Analiza generală a sângelui s-a efectuat prin metode hematologice cunoscute şi a 
inclus determinarea următorilor indici: hematocrit (microcentrifugare), conţinutul de 
hemoglobină (după Drabchin), numărul de eritrocite şi leucocite (în camera Goreav).  

Pentru evaluarea profilului metabolic s-a recurs la dozarea în serul sanguin a 
conţinutului de caroten, calciu total, fosfor neorganic, proteine totale, albumine, 
glucoză, activitatea AST, ALT şi rezerva alcalină – prin metode standardizate, 
utilizând chituri de reagenţi (Elithech, France) şi analizatorul biochimic semiautomat 
(Stat FAX 1904). 

Analiza statistică a fost realizată prin utilizarea programului Excel cu aprecierea 
următorilor parametri: M – media aritmetică, m – deviaţia standard, lim – limitele 
variaţiilor individuale, r – coeficientul de corelaţie şi p – criteriul indicelui de autenticitate. 

 
3. STRESUL OXIDATIV LA VACI SĂNĂTOASE ŞI   

LA VACI BOLNAVE DE  CETOZĂ  
Cercetările au fost efectuate în două efective de animale nominalizate „A” şi „B”, 

cu scopul monitorizării stării de sănătate şi a statusului antioxidant în perioada de 
tranziţie şi de debut a lactaţiei, la vaci sănătoase şi la vaci bolnave de cetoză. Rezultatele 
obţinute consemnează, că în perioada de tranziţie la vacile sănătoase din lotul A se 
constată intensificarea proceselor de peroxidare a lipidelor, exprimată prin diminuarea 
rezistenţei peroxidice a eritrocitelor (RPE) de 4,3 ori şi creşterea în ser a activităţii 
catalazei (CAT) de 3,1 ori, şi a conţinutului de dialdehidă malonică (DAM) de 1,25 ori, 
în primele zile după parturiţie, faţă de nivelul din repausul mamar, urmate de sporirea 
rezistenţei peroxidice a eritrocitelor (RPE) de 3,0 ori, diminuarea în ser a activităţii 
CAT cu 48,1 % şi a conţinutului de DAM cu 14,2 %, către finele perioadei de tranziţie, 
faţă de valorile  înregistrate după parturiţie (tab. 3.1.).  

 
Tabelul 3.1. Dinamica indicilor sistemului antioxidant la vaci în perioada de tranziţie;  

(„xx” – p > 0,05) 
Catalaza 

Lotul 
(xx)RPE 
(% de 

hemoliză) 
în ser 

(mkat/ml) 
în eritrocite 
(nmol/ml) 

(xx)DAM 
în ser 

(nmol/ml) 

 

n 

M ± m /(ℓim) M ± m /(ℓim) M ± m /(ℓim) M ± m/(ℓim) 
0,89 ± 0,32 
(0,32-1,72) 

58,25 ± 26,54 
(27,3-112,7) 

249,0 ± 20,7 
(191.8-295,7) 

2,48 ± 0,41 
(1,89-3,27) 20-14 zi 

a/part. 10 
xx xx pI-II < 0,05 xx 

2-4 zile 
după fătare 10 3,84 ± 1,80 

(1,21 – 9,48) 
181,7 ± 79,64 
(66,6 – 293,0) 

164,03 ± 30,54 
(125,2 -215,8) 

3,11 ± 0,43 
(2,4 – 4,1) 

A 
(sănătos) 

21 zile după 
fătare 10 1,28 ± 0,63 

(0,53 – 2,3) 
92,62 ± 61,21 
(20,0 -193,1) 

194,1 ± 33,45 
(143,9-274,7) 

2,67 ± 0,43 
(2,19 –3,67) 

4,94 ± 1,29 
(2,94 – 8,7) 

145,04 ± 62,6 
(53,0-295,7) 

________ 
 

3,4 ± 0,81 
(2,04 –4,93) B1 

(cetoză) 
7-14 zile 

după fătare 16 
xx pB1-B2 < 0,05 xx xx 

B2 
(cetoză) 

30-60 zile 
(recordiste) 10 6,3 ± 1,35 

(3,64 -10,68) 
369,1 ± 67,1 
(183,8-483,5) 

________ 
 

4,31 ± 0,77 
(2,88-5,47) 
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La vacile din efectivul „B”, la care s-a constatat îmbolnăvirea de cetoză, nivelul 
parametrilor menţionaţi a continuat să crească şi după perioada de tranziţie, fapt ce 
exprimă destabilizarea echilibrului fiziologic în favoarea pro-oxidanţilor. Instaurarea 
acestui dezechilibru la vacile din lotul B2, cu cetoză în formă clinică, s-a caracterizat 
prin scăderea rezistenţei peroxidice a eritrocitelor (RPE) cu cca 27,5 %, creşterea în 
ser a conţinutului de dialdehidă malonică (DAM) cu 26,7 % şi a activităţii catalazei 
(CAT) de 2,5 ori (p < 0,05), comparativ cu lotul B1. Faptul dat, denotă că pe fonul 
hipercetonemiei s-a produs ascensiunea proceselor de peroxidare a lipidelor şi insta-
larea stării de stres oxidativ sub aspectul său patologic. 

În aspect hematologic, la vacile din lotul A se constată diminuarea moderată a 
indicilior eritronului în perioada postpartum, faţă de nivelul înregistrat cu 14 zile 
antepartum. Numărul de eritrocite s-a micşorat cu 9,9 %, concentraţia de hemo-
globină – cu 1,3 % şi hematocritul – cu 1,2 unităţi procentuale, faţă de prima cerce-
tare. La a treia investigaţie efectuată la a 21 zi după fătare s-a constatat, că valorile 
acestor indici se află în continuă descreştere, astfel, încât diferenţa procentuală dintre 
valorile obţinute la II şi la a III investigaţie constituie 13,8 % pentru eritrocite, 10,0 % 
pentru hemoglobină şi 15,0 % pentru hematocrit.  

Spre deosebire de cele sănătoase, la vacile cu cetonurie pronunţată (lotul B2) s-a în-
registrat scăderea numărului de eritrocite cu 9,3 %, a Hb-ei cu 20,7 % şi Ht-lui cu 8,2 %, iar 
la lotul B3, constituit din animale cu dereglări metabolice evidente, diminuarea a ajuns să 
fie egală cu 17,2 %, 58,2 % (p<0,001) şi 26,4 % (p<0,05), respectiv, comparativ cu lotul 
B1 (7 zile post-partum). Prin urmare, în cazul vacilor cu cetoză diminuarea eritronului 
este mult mai accentuată, în special a valorilor Hb şi Ht situate sub limita inferioară de 
referinţă, fenomen ce denotă instalarea unei anemii grave. 

În aspect clinic, la vacile din efectivul „B” cu cetoză, s-a remarcat apatie, inape-
tenţă, paliditatea pronunţată a mucoaselor aparente, dispnee şi tahicardie la eforturi 
neînsemnate, slăbire corporală progresivă până la faza de caşexie şi pierderea 
capacităţii productive, care, de rând cu schimbările indicilor SAO şi ale eritronului, 
pot fi catalogate ca manifestări ale „sindromului de peroxidare”, reprodus experi-
mental pe animale de laborator (Абрамова Ж. И. и Оксенгендлер Г. И., 1985). 

Din rezultatele obţinute, se poate constata că perioada de tranziţie (gestaţie-lactaţie) 
la vacile sănătoase, după exemplul lotului A, se caracterizează printr-un proces fiziologic 
de scurtă durată, de intensificare a reacţiilor de formare a speciilor reactive de oxigen în 
primele zile după parturiţie, urmată de diminuarea graduală a acesteia în următoarele 3-4 
săptămâni (Bernabucci U., 2005; Pintea A. et al, 2006), - tendinţă confirmată prin datele 
obţinute de noi şi în alte cercetări (Кочу В. М., 1990; Cociu V., 2008).  

La vacile bolnave de cetoză (efectivul „B”) s-a constatat că pe fundalul dereglă-
rilor metabolice complexe, cauzate de erorile comise în nutriţia vacilor (deficit de 
glucide), înalt-productive, escaladarea proceselor oxidativ-radicalice din perioada de 
tranziţie, a continuat şi pe parcursul primelor luni de lactaţie, fapt ce reflectă compro-
miterea capacităţii protectoare a SAO şi instalarea stării de stres oxidativ, care s-a soldat 
cu deteriorarea stării de sănătate şi rebutarea animalelor după primele luni de lactaţie.  
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4. MODALITĂŢI DE OPTIMIZARE ALE STATUSULUI  
ANTIOXIDANT LA VACI 

4.1. Utilizarea antioxidantului sintetic Diludină (experienţa „C” şi „D”) 
Cercetările descrise în acest subcapitol au fost efectuate în două efective de 

animale, cu scopul optimizării statusului antioxidant în perioada de tranziţie 
(experienţa „D”) şi de debut a lactaţiei (experienţa „C”) la vaci sănătoase, prin 
includerea în raţie a antioxidantului sintetic Diludină.  

      
Fig. 4.1.1. Dinamica RPLE (experienţa „D”)      Fig. 4.1.2. Dinamica DAM în ser  (exp. „D”)   

 
Urmărind dinamica indicilor sistemului antioxidant în experienţa “D” s-a constatat, 

că la vaci în primele zile după parturiţie (7 zile) se micşorează rezistenţa peroxidică a 
lipidelor eritrocitare (RPLE), creşte activitatea catalazei (CAT) şi cantitatea de DAM în 
ser, comparativ cu nivelurile din perioada repausului mamar (fig. 4.1.1., 4.1.2. şi 4.1.3.). 
Către sfârşitul experienţei (60 zile de lactaţie), indicele RPLE a crescut, iar activitatea 
catalazei şi cantitatea de DAM în ser s-a diminuat la ambele loturi.  

Dinamică acestor indici demonstrează faptul, ca în perioada de după fătare în 
organismul femelelor se produce intensificarea proceselor de peroxidare (Bernabucci 
U., 2005). Această stare este depăşită odată cu acomodarea treptată a organismului la 
noile cerinţe metabolice. Totodată, la lotul D2 s-a constatat acţiunea pozitivă a 
Diludinei asupra indicilor SAO exprimată prin nivel mai scăzut de DAM şi a 
activităţii catalazei în plasmă la a doua şi la a treia cercetare, fapt ce  confirmă 

diminuarea proceselor de peroxidare la 
vacile din acest lot. 

Acţiunea pozitivă a Diludinei asu-
pra indicilor care caracterizează starea 
SAO a fost constatată şi de Максимова 
Н. И., (1985), care afirmă că la vacile 
care au primit acest preparat a crescut 
rezistenţa eritrocitelor la hemoliză şi 
cantitatea de glutation redus, unul din 
cei mai importanţi antioxidanţi care asi-
gură protecţia antiperoxidică a celulelor.                                                             

Fig. 4.1.3. Dinamica CAT în ser sanguin („D”) 
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În experienţa ”C”, care a cuprins primele patru luni de lactaţie, s-a constatat di-
namică asemănătoare a indicilor SAO, ca şi în experienţa “D”. Procentul de hemoliză 
a eritrocitelor în soluţie de peroxid de hidrogen (RPE) şi cantitatea de DAM în 
plasmă au fost mai mari la 14 zile după fătare, comparativ cu valorile constatate la a 
doua cercetare efectuată peste 120 zile. 

Următorii doi indici – activitatea catalazei (CAT) şi cantitatea de DAM, 
determinaţi în eritrocite, spre deosebire de primii, au înregistrat la a doua cercetare o 
creştere a valorilor fapt ce poate fi interpretat ca rezultat al activizării metabolismului, 
inclusiv şi în eritrocite, necesar pentru menţinerea producţiei de lapte.  

Prin urmare, rezultatele determinării indicilor SAO în aceste două experienţe reflectă 
activizarea proceselor de peroxidare la vaci în perioada de postparturiţie şi capacitatea 
antioxidantului sintetic Diludină de a fortifica mecanismele de protecţie antioxidativă şi de 
a optimiza capacitatea funcţională a statusului antioxidant al organismului.  

Refritor la acţiunea Diludinei asupra indicilor eritronului se poate menţiona că la 
loturile experimentale se constată optimizarea proceselor de eritropoieză către 
sfârşitul cercetărilor, care este consemnată prin tendinţa de menţinere la un nivel mai 
înalt al indicilor eritronului. La lotul C2 se constată creşterea conţinutului de 
hemoglobină cu 2,5 %, faţă de nivelul iniţial şi sporirea diferenţei faţă de nivelul 
lotului martor de la 0,3 % până la 6,7 % (p > 0,05), iar la lotul D2 se constată valori 
medii mai ridicate ale numărului de eritrocite cu 0,7 %, Ht - cu 1,7 % şi Hb - cu 4,9 
%, comparativ cu lotul martor D1 (p > 0,05). 

La vacile din loturile care au primit Diludină s-a constatat sporirea producţiei de 
lapte: la lotul C2, cantitatea de lapte obţinut a sporit în luna a doua cu 11,5 % şi a treia 
– cu 17,5 %, vis-a-vis de nivelul iniţial (p > 0,05), iar procentul de grăsime din lapte, 
a atins cota cea mai înaltă în a doua lună de lactaţie (3,87 %), spre deosebire de lotul 
C1 la care acest parametru constituie 3,58 % (p > 0,05), respective. La lotul D2 
cantitatea de lapte obţinut a sporit cu 5,2 % în lună a doua de lactaţie, faţă de prima, 
fiind totodată, mai înalt decât la lotul martor (D1) cu 4,2 % (p > 0,05). 

4.2. Utilizarea premixului mineralo-vitaminic pentru debutul lactaţiei 
(experienţa „F”) 

Cercetarea dată a avut durata de 90 zile şi s-a efectuat pe două loturi de vaci (F1 
– martor şi F2 - experimental) a câte 5 în fiecare, aflate în prima perioadă de lactaţie 
(de la 14 până la 105 zile). Pentru lotul experimenal a fost elaborată o reţeta de 
premix mineralo-vitaminic pentru vaci în perioada de lactaţie timpurie, care avea în 
componenţa sa o serie de elemente biologic active, precum oligoelementele cupru 
(Cu), zinc (Zn), cobalt (Co), iod (I) şi seleniu (Se) – în formă de compuşi anorganici, 
vitaminele A, D, E şi aminoacidul metionina.  

Referitor la indicii statusului andioxidant se poate menţiona că capacitatea 
antioxidativă totală (AAT) şi capacitatea oxidativă totală (AOT) în plasmă şi eritro-
cite înregistrează o diferenţă minimală între loturi, şi poate fi considerată neîn-
semnată. La ambele loturi se constată tendinţa de creştere a AAT şi AOT către a 
doua cercetare, dinamică ce reflectă situaţia, precum că ambele loturi au beneficiat de 
o nutriţie echilibrată, care a influenţat pozitiv potenţialul antioxidant al organismului, 
comparativ cu valorile înregistrate la 2-3 săptămâni după fătare (fig. 4.2.1. şi 4.2.2.).  
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Figura 4.2.1. Dinamica AAT în plasmă                 Figura 4.2.2. Dinamica AOT în plasmă 
 

Referitor la produsele intermediare de peroxidare a lipidelor - hidroperoxizii 
lipidici (HPL), se poate menţiona, că nivelul lor în aspect evolutiv a crescut în 
plasmă la lotul martor (F1) cu 48,3 %, pe când la lotul experimental (F2) – cu 23,6 % , 
iar diferenţa dintre loturi la prima cercetare constituia 25,5 %, iar la a doua cercetare 
– 4,5 % mai mult la experimental decât la martor. (fig. 4.2.3.)  

În eritrocite (fig. 4.2.4.) cantitatea sumară de HPL la lotul F1 scade comparativ 
cu nivelul iniţial cu 27,6 %, iar la lotul F2 – cu 12,1 % ; diferenţa dintre loturi la 
prima cercetare constituie 2,8 % mai mult la martor, iar la a doua – cu 18,1 % mai 
mult la experimental. Prin urmare, la lotul experimental se proiectează tendinţa de 
menţinere a unui nivel mai înalt de HPL în plasmă şi eritrocite. Aceste date 
corespund parţial cu datele expuse de LÖhrke B. ş.a., 2004, care semnalează un nivel 
înalt de HPL în plasmă la vacile cu productivitate înaltă.  

      
Figura 4.2.3. Nivelul sumar de HPL în plasmă    Figura 4.2.4. Nivelul sumar de HPL în eritrocite 

 

Dinamica conţinutului de dialdehidă malonică (DAM) – metabolit final al pero-
xidării lipidelor, a înregistrat o tendinţă pozitivă la lotul experimental. În plasmă (fig. 
4.2.5.) cantitatea de DAM a scăzut la lotul experimental cu circa 17,2 % faţă de prima 
investigaţie, iar la lotul martor a crescut cu 3,2 %. În eritrocite s-a înregistrat creşterea 
cantităţii de DAM la lotul experimental cu 2,9 %, iar la lotul martor - cu 19,9 %  faţă de 
valoarea iniţială. Totodată, nivelul de DAM la cercetarea a doua în plasmă este cu 14,3 %, 
iar în eritrocite cu 4,2 % mai mic la lotul experimental decât la martor (fig. 4.2.6.).  

Reeşind din aceste date, se poate presupune, că includerea în componenţa 
premixului a vitaminei E şi A, a seleniului şi altor microelemente, a avut impact pozitiv 
asupra proceselor de peroxidare, care s-a exprimat, în special, prin acumularea unei 
cantităţi mai mici de DAM în plasmă şi în eritrocite la lotul experimental (F2).  
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La vacile care au beneficiat de premixul mineralo-vitaminic (lotul F2), s-a 
constatat sporirea producţiei, prin obţinerea în perioada cercetărilor, a unei cantităţi 
totale de lapte egale cu 1847,16 kg, care este cu 13,7 % mai mare, comparativ cu cea 
obţinută de la lotul martor (F1). 

     
Figura 4.2.5. Dinamica DAM în plasmă     Figura 4.2.6. Dinamica DAM în eritrocite 

În dinamica indicilor eritronului la lotul F2, se constată tendinţe pozitive 
exprimate prin creşterea mai importantă a hematocritului - cu 5 %, faţă de nivelul 
iniţial (p > 0,05) şi menţinerea conţinutului de hemoglobină, la un nivel ceva mai 
înalt - cu 2,2 % (p > 0,05), comparativ cu lotul martor (F1).  

 
5. MODALITĂŢI DE OPTIMIZARE ALE STATUSULUI ANTIOXIDANT 

LA VIŢEI ŞI VARIAŢII DE VÂRSTĂ ALE ACESTUIA 
5.1. Influenţa oligomineralelor în formă anorganică şi organică asupra 
statusului antioxidant la viţei cu vârsta de 2,5 – 6 luni (experienţa „G”) 

Cercetările s-au efectuat în lunile aprilie-august pe 12 viţei cu vârsta de 70–73 
zile divizaţi în două loturi egale numeric. În raţia viţeilor din lotul G1, până la vârsta 
de 196 – 199 zile a fost inclus un supliment mineral constituit din oligoelemente, 
inclusiv şi Seleniu (selenit de sodiu), în formă anorganică. La lotul experimental (G2) 
s-a folosit suplimentul furager „Bioplex”, cu aceleaşi oligominerale (Zn, Mn, Cu, Co 
şi Se), dar în forma proteinată (organică).  

   
Figura 4.3.1. Dinamica CAT în eritrocite        Figura 4.3.2. Dinamica SOD în eritrocite 
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În ce priveşte dinamica activităţii enzimelor CAT, SOD, GSH-Px şi GR în 
eritrocite se întrevede o similitudine care se exprimă prin creştere la cercetarea a II, 
urmată de scăderea acesteia la cercetarea a III şi a IV. Astfel, la lotul G1 activitatea a 
toate patru enzime scade până la valori cu mult mai joase decât cele iniţiale cu: 33,2 % 
(p<0,05), 32,5 %, 59,2 % (p<0,01) şi 56,7 %, respectiv, pe când, la lotul G2 la cercetarea 
a IV activitatea enzimelor a crescut faţă de nivelul precedent (III), având totodată valori 
mai înalte decât cele iniţiale cu: 36,2 %, 11,3 %, 315 % (p<0,01) şi 35,6 %, recpectiv.  

Ca tendinţă generală, se poate menţiona, că la lotul experimental la sfârşitul inves-
tigaţiei se constată nivel mai înalt comparativ cu valoarea iniţială a activităţii enzimelor în 
eritrocite, dar, şi nivel mai înalt comparativ cu valorile finale obţinute la lotul martor (G1) 
cu: 19,4 %, 12,5 %, de 4,6 ori şi 28,0 %, respectiv. Reeşind din aceste date, se poate 
presupune că la sfârşitul experienţei la lotul G2 care a primit oligoelemente proteinate s-a 
instaurat un nivel mai înalt al capacităţii protectoare antioxidative în eritrocite.  

Dinamica activităţii glutation peroxidazei (GSH-Px) - enzimă selendependentă, 
atrage atenţia, prin aceea că înregistrează o creştere pronunţată la lotul experimental 
(G2) la finele experienţei (fig. 4.3.3.). Am putea presupune, că este rezultatul 
aportului îndelungat de Se (în formă de selenometionină), care conform datelor 
obţinute de alţi autori (Schelling G., 1995), precum că, în cazul aportului exogen de 
antioxidanţi, efectul lor intervine nu mai degrabă de 3-4 luni de administrăre.  

       
Figura 4.3.3. Dinamica GSH-Px în eritrocite            Figura 4.3.4. Dinamica AAT în eritrocite  
Referitor la capacitatea antioxidativă totală se poate menţiona, că la ambele loturi 

(G1 şi G2) dinamica AAT în eritrocite (fig. 4.3.4.), a avut un caracter ascendent, 
exprimat prin creşterea graduală, cu unele fluctuaţii la cercetarea a doua şi a treia, ca 
până la ultima cercetare (IV) să atingă valori maximale. Aproximativ acelaşi tablou se 
conturează şi în dinamica AAT în plasmă, care la finele experienţei înregistrează o 
creştere faţă de valoarea iniţială la lotul G1 cu 12,8 %, iar la lotul G2 cu 26,4 %; cu 
diferenţa dintre loturi de 16,3 % la prima cercetare şi de 3,8 % la cercetarea finală în 
favoarea lotului G1. Astfel, AAT în eritrocite şi în plasmă, la lotul G2 are dinamică 
pozitivă mai pronunţată decât la lotul G1, atât prin creşterea valorilor finale comparativ 
cu cele iniţiale, cât şi prin diminuarea diferenţei dintre loturi înregistrată iniţial.  

Capacitatea prooxidativă totală în plasmă sau AOT, spre deosebire de AAT are 
o dinamică cu caracter opus, exprimat prin descreşterea valorilor nominale înre-
gistrate iniţial, cu 26,6 % la lotul G1 şi cu 13 % la lotul G2.  

Referitor la conţinutul produselor de peroxidare, se poate desprinde tendinţă 
comună, pentru ambii indici, de diminuare a nivelului de HPL şi DAM, care poate fi 
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legată de particularităţile metabolice, sau poate fi influenţată într-o masură oarecare şi 
de conţinutul de antioxidanţi din raţie.  

Scăderea cantităţii de DAM în plasmă la lotul martor constituie 36,3 %, iar la cel 
experimental – circa 60 % (p<0,01), faţă de nivelul iniţial, pe când în eritrocite scăderea 
constituie 41,5 % (p<0,001) şi 50,5 % (p<0,01), respectiv. Diferenţa dintre loturi, după 
conţinutul de DAM în plasmă, fiind cu 22 % mai mare la prima cercetare la lotul G2, la 
ultima cercetare ajunge să fie cu 30,1 % mai mică decât la martor, iar în eritrocite, fiind 
cu 10,8 %  mai mare, ajunge să fie cu 6,8 % mai mică, respectiv (fig. 4.3.5. şi 4.3.6.).  

Un tablou similar se desprinde şi vizavi de dinamică conţinutului de HPL în 
plasmă şi în eritrocite. Astfel, la viţeii din lotul martor (G1) cantitatea de HPL în plasmă 
scade cu 66,7 % (p<0,05), iar la lotul G2 - cu 76,4 % (p<0,01), faţă de nivelul iniţial, iar 
în eritrocite scade cu 27,7 %  (p<0,01) şi 40,1 %, respectiv. Diferenţa dintre loturi, după 
conţinutul de HPL în plasmă, fiind cu 23,7 % mai mare la prima cercetare la lotul G2, la 
ultima cercetare ajunge să fie cu 14,1 % mai mică decât la martor, iar în eritrocite, fiind 
cu 18,0 %  mai mare, ajunge să fie cu 2,3 % mai mică, respectiv. 

      
Figura 4.3.5. Dinamica DAM în plasmă         Figura 4.3.6. Dinamica DAM în eritrocite  

Prin urmare, se poate remarca, că scăderea nivelului de (HPL şi DAM), în 
substraturile menţionate este mai pronunţată la lotul G2, care a primit ca supliment 
oligominerale în formă proteinată (“Bioplex”). 

Includerea produsului “Bioplex” în raţia viţeilor din lotul experimental (G2),  a 
contribuit la menţinerea unor valori mai înalte ale indicilor eritronului, precum este 
hematocritul şi numărul de eritrocite, care la ultima cercetare s-au dovedit a fi cu 14,2 
% şi 1,9 %,  respectiv, mai mari decât la lotul martor (G1).  

Totodată, la viţeii din lotul G2 s-a obţinut un spor zilnic al greutăţii corporale 
egal cu 799 g în zi, care s-a dovedit a fi cu 4,2 % mai mare decât la lotul martor care 
a beneficiat de oligoelemente anorganice. 

5.2. Particularităţile statusului antioxidant la viţei cu vârsta de 1,5-2 luni şi vaci 
în prima lactaţie (experienţa „E”)   
Unul din obiectivele lucrării, fiind determinarea variaţiilor fiziologice ale 

parametrilor statusului antioxidant la bovine în funcţie de vârstă, s-a realizat prin 
examenarea a unui lot de vaci în prima lactaţie şi a unui lot de viţei de 1,5-2,0 luni 
(cercetarea E). La loturile respective (E1 şi E2), s-au dozat mai mulţi componenţi ai 
SAO în plasmă şi eritrocite, precum este: activitatea SOD, CAT şi GR, conţinutului 
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de glutation redus (GSH), indicii activităţii antioxidante şi pro-oxidante totale (AAT 
şi AOT) şi conţinutul produselor de peroxidare (HPL şi DAM). 

Investigaţiile au fost efectuate în lunile noiembrie-decembrie, perioadă când s-au 
instaurat temperaturi negative ale aerului, circumstanţă care trebuie luată în consideraţie, 
fiind cunoscut faptul, că la acţiunea  frigului în organism are loc intensificarea generării de 
SRO (Teramoto S. et al, 1998; Selman C. et al, 2000). Prin urmare, dinamica indicilor 
SAO înregistrată la vaci şi viţei în perioada monitorizării (cercetarea E) trebuie să fie 
analizată, atât din aspectul particularităţilor fiziologice de vârstă, cât şi prin prismă 
mecanismelor de adaptare a animalelor la vremea rece de iarnă, care este un factor major 
de suprasolicitare.  

Supoziţia dată s-a confirmat, cel puţin parţial, prin dinamica activităţii SOD în 
eritrocite şi a capacităţii antioxidative (AAT) în plasmă şi eritrocite la loturile E1 şi E2, 
iar la lotul de vaci şi a conţinutului de DAM în plasmă, care se caracterizează prin 
creşterea graduală a valorilor acestora, exprimând astfel adaptarea animalelor în perioada 
de monitorizare (30 zile), la stresul  fiziologic condiţionat de răcirea sezonieră a vremii.  

           

Fig. 4.4.1.Valorile relative ale SOD, AAT şi DAM la vaci          Fig. 4.4.2. Valorile relative ale SOD şi AAT la viţei 
 

Transpusă în valori relative (fig. 4.4.1. şi 4.4.2.), dinamica acestor parametri 
reflectă ascensiunea mult mai pronunţată, comparativ cu nivelul iniţial, al activităţii 
SOD în eritrocite la ambele loturi şi a conţinutului de DAM în plasmă la vaci, spre 
deosebire de AAT, care a avut o proiecţie puţin mai aplanată în ambele substraturi. 
Creşterea accentuată a activităţii SOD în eritrocite şi sporirea conţinutului de DAM în 
plasmă, reflectă intensificarea reacţiilor de formare a radicalului superoxid anion (O2

-) şi 
a proceselor de peroxidare, respectiv, iar creşterea valorilor AAT, este expresia mecanis-
melor complexe adaptive la intensificarea reacţiilor oxidativ-radicalice în condiţii 
fiziologice. Astfel, activitatea SOD în eritrocite s-a dovedit a fi unul din indicii mai 
sensibili la escaladarea fenomenelor de formare a SRO şi, totodată, specific pentru 
ambele categorii de animale, iar faptul că eritrocitele reprezintă un model mai sensibil în 
aprecierea statusului antioxidant este expus şi de alţi autori (Bernabucci U., et al 2002). 

În a doua categorie de grupaj pot fi discutaţi alţi cinci indici: SOD şi HPL în 
plasmă, şi GSH în eritrocite la ambele loturi, AOT în plasmă şi DAM în eritrocite 
numai la vaci, dar şi DAM în eritrocite la viţei, în dinamica cărora se profilează alt 
aspect al reacţionării organismului la factorul meteorologic de suprasolicitare. 
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Dinamica acestora se exprimă prin creşterea valorilor la cercetarea a două urmată 
apoi de o coborâre şi poate fi interpretată ca rezultat al mecanismelor de adaptare de 
scurtă durată, fiind similară cu oscilaţiile temperaturii aerului care au atins nivelul 
minimal la investigaţia a doua, după care a urmat o uşoară creştere. Transpusă în 
valori relative, comparativ cu nivelul iniţial, dinamica acestor parametri reflectă 
ascensiunea mult mai pronunţată, la vaci a conţinutului de HPL în plasmă şi de DAM 
în eritrocite, iar la viţei a conţinutului de GSH în eritrocite şi de DAM plasmă, fapt 
ce poate fi înscris pe seama caracteristicilor individuale, specificului de vârstă al 
subiecţilor, sau celui biologic al substratului (fig. 4.4.3. şi 4.4.4.). 

 

         
Fig. 4.4.3.Valorile relative ale indicilor SAO la vaci                 Fig. 4.4.4. Valorile relative ale indicilor SAO la viţei  

La faptul că variaţiile individuale ale markerilor pro- sau antioxidanţi pot fi foarte 
pronunţate, se referă (Castillo C. et al, 2005; Castillo C. et al, 2006), care menţionează, 
în particular, că valorile DAM la vaci în lactaţie sunt influenţate nu numai de starea 
fiziologică, dar şi de alţi factori, necunoscuţi, care urmează să fie studiaţi. Pintea A. et al, 
2006, consemnează la vaci variaţii inter-individuale destul de mari, atât după conţinutul 
de DAM, cât şi în activitatea enzimelor SOD, CAT şi GSH-Px.  

Date referitoare la modificările markerilor anti- şi pro-oxidanţi provocate de 
expunerea la frig aduse de unii autori sunt destul de contradictorii. În particular, se 
vorbeşte despre faptul că acţiunea brutală a frigului poate provoca diminuarea conţi-
nutului de GSH ca rezultat al consumului acestuia în lupta cu radicalii (Aurousseau 
B. et al, 2004), iar sub influenţa temperaturilor mai moderate se constată creşterea 
activităţii enzimelor antioxidante (Selman C. et al, 2000).  

În cazul rezultatelor obţinute de noi (cercetarea E), creşterea conţinutului de GSH 
la ambele loturi, comparativ cu nivelul iniţial, se poate interpreta ca unul din mecanis-
mele de adaptare la acţiunea stresului oxidativ moderat provocat de răcirea treptată a 
vremii. Menţinerea la viţei a unui nivel mediu sumar mai înalt de GSH şi al activităţii 
SOD în eritrocite cu 30,3 % şi 36,8 %, respectiv, pot fi privite ca particularităţi ale 
mecanismelor fiziologice antioxidante, pe fundalul intensităţii sporite a proceselor 
oxidativ-metabolice la tineret, comparativ cu vacile în prima lactaţie. 

La lotul de vaci, în contextul particularităţilor de vârstă, se profilează conţinut mediu 
sumar mai mare de hidroperoxizi lipidici (HPL) în plasmă şi în eritrocite, cu 19,7 % şi 
22,4 % şi de dialdehidă malonică (DAM) cu 29,4 % şi 28,5 %, respectiv, fapt ce exprimă 
formarea şi acumularea sporită a produselor de peroxidare la animale mature, comparativ 
cu lotul de viţei. Totodată, la vaci se constată şi un nivel mai înalt al activităţii 
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antioxidative totale (AAT) cu 6,9 % şi 8,3 %, respectiv, şi al activităţii SOD în plasmă cu 
12,6 %, ca mecanisme de menţinere a statusului antioxidant în limitele echilibrului. 

Referitor la importanţa determinării unor indici integrali ai capacităţii pro- şi 
antioxidante, cum este AAT şi AOT în plasmă, s-au expus Stepanova I. P. 2009, care 
afirmă că aceşti parametri pot fi folosiţi pentru depistarea oportună a abaterilor în 
funcţionarea acestor sisteme, deşi o sincronizare deplină în dinamica lor nu s-a cons-
tatat. Unii autori (Распутина О. В., 2007) propun, ca pentru aprecierea interacţiunilor 
dintre sistemul pro- şi antioxidant să se ia în calcul coeficientul raportului dintre 
parametrii capacităţii pro- şi antioxidante sumare.  

Prin calcularea unui raport AAT/AOT în plasmă la loturile E1 şi E2, s-a 
constatat că dinamica acestui coeficient reflectă în bună măsură răspunsul de adaptare 
la condiţiile de intensificare a reacţiilor oxidativ-radicalice. La lotul de viţei 
coeficientul AAT/AOT în plasmă, a avut o dinamica pozitivă mult mai evidentă, fapt 
care vorbeşte despre particularităţile capacităţii de adaptare, dar şi variaţia mai mare 
dintre valoarea minimală şi cea maximală, faţă de lotul de vaci, fapt care reflectă 
procesul de stabilizare a statusului antioxidant la tineret în perioada respectivă. 

Din analizele prezentate, se poate menţiona, că dinamica markerilor anti- şi 
prooxidativi, pe parcursul a trei investigaţii consecutive, nu a fost una univocă, nici în 
raport cu vârstă subiecţilor (vaci şi vţei), şi nici în funcţie de substratul examinat 
(plasmă şi eritrocite). Considerăm că această dinamică, reflectă capacitatea funcţio-
nală adecvată a SAO la vaci şi la viţei care, prin mecanisme puţin diferite, particulare 
pentru fiecare lot în parte, a asigurat menţinerea echilibrului redox şi adaptarea la 
condiţiile de intensificare a reacţiilor oxidativ-radicalice survenite în perioada de 
monitorizare. Interacţiunile dintre indicii respectivi poartă un caracter complex, 
impunând căutarea răspunsurilor referitor la semnificaţia rezultatelor. 

 
CONCLUZII GENERALE  

1. La bovine, pentru menţinerea stării de sănătate, sau a homeostaziei în 
ansamblu, de rând cu alte procese vitale din organism, o deosebită importanţă o 
deţine echilibrul dintre formarea speciilor reactive de oxigen şi neutralizarea acestora 
la nivel umoral şi celular, asigurat de sistemul protector antioxidant.  

2. Rezultatele, privind aprecierea indicilor sistemului antioxidant la bovine, 
atestă că valorile acestora (în plasmă şi eritrocite) oscilează: în funcţie de vârstă 
(tineret sau mature), de starea fiziologică (gestaţie, parturiţie, lactaţie) sau de starea 
clinică a animalelor (sănătoase sau cu cetoză), fapt ce exprimă interdependenţa dintre 
fenomenele de formare a radicalilor liberi şi intensitatea proceselor metabolice 
specifice circumstanţelor, dar şi complexitatea funcţională a statusului antioxidant în 
asigurarea homeostaziei redox din organism. 

3. La vacile sănătoase în perioada de tranziţie, gestaţie-lactaţie (lotul A), 
statusul antioxidant, se caracterizează prin tendinţa:  

a) de activizare a proceselor de formare a speciilor reactive de oxigen şi de 
peroxidare a lipidelor la momentul parturiţiei, exprimată prin:  
• diminuarea rezistenţei peroxidice a eritrocitelor (RPE, p>0,05) de 4,3 ori, 
• creşterea în ser a activităţii catalazei (CAT, p>0,05) de 3,1 ori şi a conţinutului de 
dialdehidă malonică (DAM, p>0,05) de 1,25 ori, faţă de nivelul din repausul mamar;  
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b) apoi, de diminuare treptată a intensităţii acestor reacţii, în următoarele două-trei 
săptămâni, faţă de valorile  înregistrate după parturiţie, exprimată prin: 
• sporirea rezistenţei peroxidice a eritrocitelor (RPE, p>0,05) de 3,0 ori,  
• diminuarea în ser a activităţii CAT (p>0,05) cu 48,1 % şi  
• diminuarea conţinutului de DAM (p>0,05) cu 14,2 %.  

4. La vacile cu cetoză  clinică (lotul B2), statusul antioxidant în perioada de 
tranziţie se caracterizează prin tendinţa de:  
• scădere a rezistenţei peroxidice a eritrocitelor (RPE, p>0,05) cu cca 27,5 %,  
• creşterea conţinutului de dialdehidă malonică (DAM, p>0,05) în ser cu 26,7 %,  
• creşterea activităţii catalazei (CAT, p < 0,05) în ser de 2,5 ori, comparativ cu lotul 
B1, fapt ce denotă că pe fonul hipercetonemiei s-a produs ascensiunea proceselor de 
peroxidare a lipidelor şi instalarea stării de stres oxidativ, exprimată clinic prin 
simptoame specifice pentru „sindromul de peroxidare”. 

5. Diludina –  antioxidant sintetic, inclus în raţia vacilor din experienţele „C” şi 
„D”, a câte 2,5 g/animal (120 zile), a avut efect benefic exprimat prin tendinţa de: 
• sporire a producţiei de lapte la loturile C2 şi D2, respectiv, cu 17,5 % şi 5,2 % 
(p>0,05), faţă de nivelul iniţial;  
• diminuare a nivelului de dialdehidă malonică (p>0,05) în ser sanguin la lotul D2 cu 3,0 %,  
• scădere a activităţii catalazei (CAT) în ser cu 24,7 % (lotul C2, p>0,05),  
• sporire a rezistenţei peroxidice a lipidelor eritrocitare (RPLE) cu 4,5 % (lotul D2, 
p>0,05), comparativ cu loturile de referinţă, la cercetările finale. 

6. Premixul mineralo-vitaminic, inclus în raţia vacilor în prima perioadă a 
lactaţiei (lotul F2), a avut efect pozitiv asupra statusului antioxidant al acestora, 
exprimat prin tendinţa de:  
• menţinere a nivelului mai scăzut de dialdehidă malonică (DAM, p>0,05) în plasmă 
şi eritrocite cu 14,3 % şi 4,2 %, respectiv,  
• sporire a producţiei de lapte cu 13,7 % (p>0,05), comparativ cu lotul de referinţă (F1). 

7. Produsul „Bioplex” cu oligominerale proteinate (Zn, Mn, Cu, Co şi Se), 
inclus în raţia viţeilor cu vârsta de 2-6 luni (lotul G2), a avut efect pozitiv asupra 
sistemului antioxidant (SAO) exprimat prin tendinţă: 
• de creştere a activităţii glutation peroxidazei (GSH-Px) în eritrocite de 3,2 ori 
(p<0,01), comparativ cu valoarea iniţială,  
• de menţinere a nivelului mai scăzut de HPL (p>0,05) cu 12,4 % şi de DAM 
(p>0,05) cu 23,2 % în plasmă, comparativ cu lotul de referinţă (G1); 
• de menţinere a nivelui mai înalt al sporului zilnic în greutate cu 4,2 % (p>0,05), 
comparativ cu lotul de referinţă (G1).  

8. Utilizarea, în calitate de suplimente furajere, la vaci a antioxidantului sintetic 
Diludină (loturile C2 şi D2,) şi a premixului cu metionină, vitaminele E şi A, şi 
oligomineralele Zn, Mn, Cu şi Se (lotul F2), şi la viţei, a premixului cu oligoelementele 
proteinate Zn, Mn, Cu, Co şi Se (lotul G2) s-a exprimat prin tendinţe stabile, sau prin 
schimbări statistice semnificative, de diminuare a proceselor de peroxidare şi optimizare 
a parametrilor statusului antioxidant, - fenomene care au contribuit la fortificarea stării 
de sănătate a animalelor şi stimularea potenţialului productiv.  
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9. La bovine, în funcţie de vârstă (vaci în prima lactaţie şi viţei de 1,5-2 luni, 
cercetarea “E”), prin dozarea markerilor pro- şi antioxidativi în plasmă şi eritrocite, 
s-au stabilit următoarele particularităţi ale statusului antioxidant:  
a) la vaci (lotul E1), - tendinţă de menţinere în plasmă şi în eritrocite a unui nivel 

mediu mai ridicat:  
• al activităţii antioxidante totale (AAT, p>0,05) cu 6,9 % şi respectiv 8,3 %, - ca 
expresie a mecanismului de menţinere al echilibrului “redox”, pe de o parte; 
• al conţinutului de hidroperoxizi lipidici (HPL, p>0,05) cu 19,7 % şi 22,4 % şi de 
dialdehidă malonică (DAM, p>0,05) cu 29,4 % şi respectiv 28,5 %, - fapt ce exprimă 
intensitatea sporită de formare şi acumulare a produselor de peroxidare la animale 
mature, comparativ cu lotul de tineret, pe de altă parte; 
b) la viţei (lotul E2), - tendinţă de menţinere în eritrocite, a unui nivel mediu mai 
ridicat, al activităţii superoxid dismutazei (SOD, p>0,05) cu 36,8 % şi al conţinutului 
de glutation redus (GSH, p>0,05) cu 30,3 %, comparativ cu lotul de vaci, - fapt ce 
exprimă specificul protecţiei antiradical-peroxidice la tineret. 

10. Drept situaţii de risc în declanşarea stării de stres oxidativ la bovine pot fi 
considerate:  
a) sub aspect patologic, - nutriţia dezechilibrată (deficit de glucide) a vacilor înalt-

productive în faza de debut a lactaţiei, - soldată cu instaurarea hipercetonemiei şi a 
“sindromului de peroxidare”; 

b) sub aspect fiziologic, - perioada de tranziţie, parturiţie-lactaţie (la vaci), sau 
condiţiile de adaptare la răcirea sezonieră a vremii (vaci şi viţei), însoţite de 
ascensiunea proceselor oxidativ-radicalice, - cu caracter tranzitoriu şi remediabil.  

 
RECOMANDĂRI 

1. La vacile aflate în perioada de tranziţie şi de debut a lactaţiei recomandăm: în 
vederea monitorizării stresului oxidativ şi a îmbolnăvirii de cetoză, să se recurgă la 
dozarea conţinutului de DAM şi RPE în sânge şi a nivelului de corpi cetonici în urină, 
cu repetare la fiecare 7-10 zile, pe parcursul a primelor 4-8 săptămâni după parturiţie. 

2. Pentru optimizarea parametrilor statusului antioxidant şi fortificarea stării de sănăta-
te a vacilor în faza de tranziţie şi de debut a lactaţiei, recomandăm includerea în raţia acesto-
ra a bioelementelor: Se, Cu, Zn, Mn, Co, metioninei, vitaminelor E şi A, în cantităţi adec-
vate specificului perioadei, şi a antioxidantului sintetic diludină, câte 2,5 g/zi, per animal. 

3. Cu scopul optimizării statusului antioxidant şi stimulării sporului în creştere la 
tineretul taurin recomandăm includerea în raţie a oligoelementelor: Se, Cu, Zn, Mn şi 
Co, în formă proteinată, în conformitate cu normativele în vigoare. 

4. Pentru monitorizarea complexă a statusului dintre pro- şi antioxidanţi la 
bovine (viţei, vaci) recomandăm aprecierea în plasmă şi în eritrocite a valorilor 
parametrilor: AAT, AOT, GSH, HPL şi DAM, care în bună măsură reflectă variaţiile 
de vârstă ale homeostaziei „redox”. 
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Articole în reviste ştiinţifice de profil 
3. Cociu V., Coşman S., Bahcivanji M., Valentina Coşman, Balanescu S. Profilul meta-

bolic şi statusul antioxidant la viţei pe fonul utilizării premixului mineralo-vitaminic şi 
produsului ”BIOMIN IMBO”. În: Ştiinţa Agricolă. 2009, nr. 2, p. 70-74., 0,4 c.a. ISSN 
1857-0003.  

Articole în culegeri internaţionale 
4. Coşman S., Bahcivanji M., Coşman V., Cociu V. Use of a premix for dairy cows during 

the first period of lactation. În: Lucrări ştiinţifice USAMVBT. Timişoara, 2008, Vol. 
41(1), (Zootehnie şi Biotehnologii), p. 498 - 505., 0,5 c.a. ISSN 1221-505. 

Articole în culegeri naţionale  
5. Кочу В. М. Влияние препарата ПДЭ на антиоксидантную систему у коров-роже-

ниц. B: Сборник научных трудов КСХИ.  “Новые препараты в ветеринарии”. 
1990, с. 21-27., 0,3 c.a. 

6. Holban D., Lutan V., Cociu V., Аль-Кудах-Кхалед. Sindromul de hiperperoxidare la bo-
vine. În: Lucrări ştiinţifice UASM. 1998, Vol. 6, (Medicină veterinară), p. 23-28., 0,35 c.a. 

7. Cociu V. Cercetări privind statusul oxidativ şi indicii eritronului la vaci în postpar-
turiţie. În: Lucrări ştiinţifice UASM. 2008, Vol. 19, (Medicină veterinară), p. 164-167., 
0,4 c.a. ISBN 978-9975-64-130-2. 
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8. Cociu V. Statusul antioxidant în perioada de tranziţie, gestaţie-lactaţie, la vacile sănătoase 
şi cele bolnave de cetoză. În: Lucrări ştiinţifice UASM. Vol. 40, Medicină veterinară, 
Chişinău, 2014,  p. 297-300. 0,3 c.a. ISBN 978-9975-64-263-7. 

Materiale ale comunicărilor ştiinţifice 
9. Кочу В. М., Текле Екуба, Старчук Н. В. Профилактика синдрома пероксидации у 

высокопродуктивных коров при помощи дилудина. B: Материалы Республиканской 
конференции молодых ученых “Молодежь и интенсификация агропромышленного 
комплекса”. Кишинев, 1989, c. 149-150., 0,1 c.a.  

10. Holban D., Cociu V., Fauzi Gamali. Risk factors of lipids peroxidation syndrome and 
methods of their elimination in reference to the experiments on cattle. În: Symposium with 
international participation „Pathology in ruminants”. Timişoara, 1995, p. 57-58., 0,1 c. 

11. Cociu V. Dinamica proceselor de peroxidare la vaci sub influenţa suplimentului 
mineral „Cow fertility pak”. În: Simpozion ştiinţific internaţional „70 ani ai 
Universităţii Agrare de Stat din Moldova”. (Medicină veterinară). Chişinău, 2003, p. 
142-143., 0,1 c.a. ISBN 9975-9624-4-4-0. 

12. Cociu V. Testarea activităţii enzimelor antioxidante la vaci sub acţiunea produsului 
„Bioplex”. În: Simpozion ştiinţific internaţional „30 ani de învăţământ superior 
medical veterinar din Republica Moldova”. Chişinău, 2004, p.144-147, 0,2 c.a. ISBN 
9975-9624-9-1.  

13. Holban D., Cociu V. Dinamica indicilor sistemului antioxidant la viţei sub influenţa 
unor aditivi furageri. În: Simpozion ştiinţific internaţional „70 ani ai Universităţii 
Agrare de Stat din Moldova”. (Medicină veterinară). Chişinău, 2003, p. 99-100., 0,1 
c.a. ISBN 9975-9624-4-4-0. 

Teze ale comunicărilor ştiinţifice 
14. Голбан Д. М., Кочу В. М., Аль-Кудах-Кхалед. Профилактика синдрома 

пероксидации у высокопродуктивных коров путем введения природных 
антиоксидантов. B: Тезисы докладов III Всесоюзной конференции 
«Биоантиохидант». Москва, 1989, т.1, с. 209., 0,1 c.a. 

15. Кочу В.М., Аль-Кудах-Кхалед. Влияние препарата ПДЭ на антиоксидантную 
систему (АОС) коров и телят. B: Тезисы докладов к 1-й межвузовской научно-
практической конференции «Новые фармакологические средства в 
ветеринарии». Ленинград, 1989, с. 54., 0,1 c.a. 

LISTA ABREVIERILOR 

1. AAT – activitatea antioxidantă totală 
2. AOT – activitatea oxidativă totală 
3. ALT – alaninaminotransaminaza 
4. AST – aspartataminotransaminaza  
5. CAT – catalaza 
6. DAM – dialdehidă malonică 
7. GR – glutation reductaza 
8. GSH –  glutation redus 
9. GSH-Px – glutation peroxidaza 
10. HPL – hidroperoxizi lipidici 

11. RPE – rezistenţa peroxidică a  
eritrocitelor 

12. RPLE – rezistenţa peroxidică a  
lipidelor eritrocitare 

13. SAO – sistemul antioxidant 
14. SML – sindrom de mobilizare a  

lipidelor  
15. SOD –  superoxid dismutaza 
16. SRO – specii reactive de oxigen 
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ADNOTARE 
COCIU Valeriu, „Stresul oxidativ la bovine şi combaterea lui”. Teză de doctor în 

ştiinţe medical-veterinare, Chişinău, 2015. Structura tezei: introducere, 5 capitole, 
concluzii generale şi recomandări; 142 pagini ale textului de bază cu 44 tabele şi 49 
figuri; bibliografia din 194 titluri; 4 anexe. Rezultatele sunt publicate în 14 lucrări 
ştiinţifice.  

Cuvinte-cheie: stres oxidativ, status antioxidant, sindrom de peroxidare, cetoza, 
Diludină, premix mineralo-vitaminic, Bioplex.  

Domeniul de studii: Terapie, farmacologie şi toxicologie veterinară.  
Scopul lucrării: evaluarea sistemului antioxidant la bovine în funcţie de starea 

fiziologică şi vârsta animalelor (vaci în tranziţie şi debutul lactaţiei; tineret taurin), 
elucidarea rolului stresului oxidativ în patogeneza unor stări morbide (cetoza, SML), 
şi aprobarea unor măsuri complexe de optimizare ale statusului antioxidant la vaci şi 
viţei.  

Obiectivele cercetărilor: a) evaluarea particularităţilor statusului antioxidant la 
vacile sănătoase (perioada de tranziţie şi debutul lactaţiei) şi tineretul taurin, şi 
elucidarea factorilor de risc în destabilizarea echilibrului “redox”; b) studierea even-
tualei implicări a stresului oxidativ în patogeneza cetozei şi sindromului de mobili-
zare a lipidelor la vaci; c) elaborarea şi aprobarea unor modalităţi de optimizare ale 
parametrilor statusului antioxidant la vaci şi viţei, prin utilizarea substanţelor cu 
proprietăţi antioxidante de origine naturală şi sintetică.   

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: s-au obţinut rezultate experimentale, 
referitoare la evaluarea dinamicii statusului antioxidant la vaci în perioada de tranziţie 
şi debutul lactaţiei, şi descrierea manifestărilor clinice, hematologice, pato-
biochimice şi morfopatologice ale „sindromului de peroxidare”- ca expresie a 
stresului oxidativ, la vacile cu cetoză.  

Problema ştiinţifică importantă soluţionată rezidă în relevarea rolului 
sistemului antioxidant ca factor de menţinere a statusului “redox”, la bovine (vaci în 
tranziţie, în debutul lactaţiei şi tineret taurin în creştere), argumentarea ştiinţifică a 
implicării stresului oxidativ în patogenia cetozei şi sindromului de mobilizare a 
lipidelor la vaci,  fapt ce a condus spre elaborarea şi aprobarea unor măsuri complexe 
de optimizare ale statusului antioxidant, prin utilizarea bioelementelor Se, Cu, Zn, 
Mn, Co, vitaminelor E şi A, metioninei şi antioxidantului sintetic diludină, în vederea 
menţinerii sănătăţii şi productivităţii înalte.  

Importanţa teoretică: studierea particularităţilor sistemului antioxidant la 
bovine (vaci în perioada de tranziţie şi debutul lactaţiei, şi viţei) şi elucidarea 
factorilor de risc în declanşarea stresului oxidativ la vaci şi viţei.  

Valoarea aplicativă: elaborarea şi aprobarea unor măsuri complexe de 
optimizare ale statusului antioxidant, prin utilizarea bioelementelor Se, Cu, Zn, Mn, 
Co, vitaminelor E şi A, metioninei şi antioxidantului sintetic diludină.  

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: sunt utilizate ca material didactic la 
studierea disciplinelor de „Fiziopatologie”, „Biochimie clinică” şi „Boli de nutriţie şi 
metabolism”, incluse în curricula facultăţii de Medicină Veterinară. 
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АННОТАЦИЯ 
КОЧУ Валерий, «Оксидативный стресс у коров и его профилактикa». 

Диссертация на соискание ученой степени доктора ветеринарных наук, Ки-
шинэу, 2015.  

Структура работы: введение, пять глав, общие выводы и рекомендации; 
142 страницы основного текста, включая 44 таблицы и 49 рисункa; список 
литературы из 194 источников; 4 приложений. Результаты  опубликованы в 14 
научных работах.  

Ключевые слова: оксидативный стресс, антиоксидантный статус, синдром 
пероксидации, кетоз, дилудин, витаминно-минеральный премикс, «Bioplex».  

Область исследования: Ветеринарная терапия, фармакология и токсикология.  
Цель исследования: изучение состояния антиоксидантной системы у КРС 

в зависимости от физиологического статуса и возраста животных (коровы в 
переходном периоде и начале лактации, и молодняк), выявление роли окси-
дативного стресса в патогенезе кетоза и апробация способов по оптимизации 
параметров антиоксидантного статуса у коров и телят.  

Задачи исследования: а) изучение особенностей антиоксидантного ста-
туса у здоровых коров и телят, и факторов риска дестабилизации «редокс» 
равновесия; б) изучение проявления оксидативного стресса в патогенезе кетоза 
и синдрома мобилизации липидов у коров; в) разработка и апробация способов 
оптимизации параметров антиоксидантного статуса у коров и телят путем 
использования натуральных и синтетических антиоксидантов.  

Новизна и оригинальность исследования: получены экспериментальные 
данные относительно динамики антиоксидантного статуса у коров в 
переходный период и в начале лактации, и описаны клинические, гематоло-
гические, биохимические и патоморфологические аспекты "синдрома перокси-
дации", как проявление оксидативного стресса, у коров больных кетозом. 

Важность решенной научной проблемы: выявление роли антиоксидант-
ной системы в поддержании "редокс" гомеостаза у телят и у коров в переходный 
период и в начале лактации, наряду с научным обоснованием участия 
окислительного стресса в патогенезе кетоза и синдрома мобилизации жиров у 
коров, что привело к разработке и апробации комплексных мер для оптимизации 
антиоксидантного статуса, путем использования биоэлементов Se, Cu, Zn, Mn, 
Co, витаминов E и A, метионина и синтетического антиоксиданта дилудина.  

Теоретическое значение: изучение особенностей антиоксидантной сис-
темы у телят и у коров в переходный период и в начале лактации, и выявление 
факторов риска оксидативного стресса у крупного рогатого скота.  

Прикладное значение: разработка и апробация комплексных мер для оптими-
зации антиоксидантного статуса, путем использования биоэлементов Se, Cu, Zn, 
Mn, Co, витаминов E и A, метионина и синтетического антиоксиданта дилудин.  

Внедрение полученных результатов: использование в качестве учебного 
материала для занятий по патофизиологии,  клинической биохимии и болезням 
обмена веществ.  
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ANNOTATION 
COCIU Valeriu, “The oxidative stress in cattle and methods of it 

prevention”. The dissertation of Doctor in Veterinary Medicine, Chisinau, 2015.  
The structure of the thesis: introduction, five chapters, generalization of 

obtained results, main conclusion and recommendations; 142 pages of main text with 
44 charts and 49 pictures; bibliography of 194 sources; 4 annexes. The results of the 
study were publish in 14 scientific works.  

Key words: oxidative stress, antioxidant statute, peroxidation syndrome, 
ketosis, Diludin, mineral and vitamin premix, Bioplex.  

Fields of study: Veterinary therapy, pharmacology and toxicology. 
Aim of the work: Studying the antioxidant system in cattle according on the 

physiological status and age of the animals (cows in transition and onset of lactation; 
calves), elucidating the role of oxidative stress in the pathogenesis of some morbid 
condition (ketosis, LMS), and approval of complexes measures to optimize 
antioxidant status of cows and calves.  

Objectives of the study: a) to study in healthy cows (transition period and in 
early lactation) and calves antioxidant status particularities, and elucidate risk factors 
in destabilizing the balance "redox" b) study the possible involvement of oxidative 
stress in the pathogenesis of ketosis and lipids mobilization syndrome in cows; c) 
developing and testing ways to optimize antioxidant status in cows and calves, by 
using natural and synthetic antioxidants.  

Scientific novelty and originality: experimentally we obtained rezults about the 
dynamics of the antioxidant status of the cows in the transition period and early 
lactation and described the clinical, hematological, biochemical and pathological 
aspects of the "peroxidation syndrome" as a manifestation of oxidative stress in cows 
with ketosis.  

The importance of solving scientific problems:  in revealing the role of the 
antioxidant system in the maintenance of "redox" homeostasis in calves, and cows in 
the transition period and early lactation, scientific argumentation for the involvement 
of oxidative stress in the pathogenesis of ketosis and lipids mobilization syndrome in 
cows, which led to the development and approval of complex measures to optimized 
antioxidant status, by using bioelements Se, Cu, Zn, Mn, Co, vitamins E and A, 
methionine and synthetic antioxidant diludin, in order to maintain health and high 
productivity.  

Theoretical knowledge: studying the features of the antioxidant system in 
calves and cows in the transition period and early lactation and identification the risk 
factors of oxidative stress in cattle.  

Applied importance: developing and testing the complex measures to optimize 
the antioxidant status by using bioelements Se, Cu, Zn, Mn, Co, vitamins E and A, 
methionine and synthetic antioxidant diludin.  

Introduction of the results:  using as teaching material in studying chosen 
subjects of "Pathophysiology", "Clinical Biochemistry" and "Nutritional and 
metabolic diseases", included in the curricula of the Faculty of Veterinary Medicine. 

 
 



 

 

COCIU VALERIU 

 

 

 

STRESUL OXIDATIV LA BOVINE ŞI COMBATEREA LUI 

 

 

431.01. – TERAPIA, TOXICOLOGIA ŞI FARMACOLOGIA VETERINARĂ 

 

 

Autoreferatul  
tezei de doctor în ştiinţe medical-veterinare 

 
 

____________________________________________________________________ 

Aprobat spre tipar: 29.05.2015 Formatul hârtiei A5 
Hârtie ofset. Tipar laser Tirajul 50 ex. 
Coli de autor 1,0 Comanda Nr. 19 
____________________________________________________________________ 

 

Centrul editorial al UASM 

str. Mirceşti, 42 

tel. 432-575;  432-659 

 

 

 

 


