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Abstract.The influence of the drug apiphytostimulin was studied on some immune 

indexes in young pigs. A was revealed a positive influence of the drug on indexes of blood 

and live weight of the young. .  
For the first time in ouroarticipation to the elaboration ahd investigation of the action of 

the preparation. „Apiphytostymmuline” on the biochemical and hematological indexes of the 

blood and immune system of the sucking pigs and sows and on the body weight of the pigs. 
Keys words: apiphytostimulin, resistance, profilaxis, remedy, immune. 

INTRODUCERE 

In  ultimul  timp, în domrniul  vităritului,  pentru normalizarea statutului  imun şi  

sporirii rezistenţei nespecifice se utilizează un număr mare de mijloace, inclusiv şi 
preparate: vitamine, preparatul BioR-obţinut din microalgele Spirulina platensis (Rudic V., 

Macari V., 2003), aminoacizi, produse apicole (Красочко, 2004) şi probiotice. Adminis-

trarea remediului „Apifitostimulina” la scroafele aflate la cea de-a 100-a zi de gestaţie ne 
denotă o acţiune pozitivă asupra instalării statutului imun la descendenţii obţinuţi. 

Pornind de la cele relevate, drept scop a servit studiul influienţei remediului „Api-

fitostimulina”, elaborat de colaboratorii catedrei „Biotehnologii în Zootehnie” a Univer-
sităţii Agrare de Stat din Moldova, asupra metabolismului unor indici ai imunităţii la 

scroafe şi descendenţii lor în perioada postnatală timpurie. 

MATERIAL ŞI METODĂ 

Investigaţiile au fost efectuate în cadrul catedrei deja menţionate în anul 2006-2007. 
Experimentului au fost supuse 10 scroafe şi 101 purcei. Scroafele după principiul anlaogic, 

au fost înpărţite în 2 grupe. Primei grupe-experiment (n=5) la a 100-a zi de la începutul 

gestaţiei li s-au administrat „Apifitostimulină” în doză de 0,04 ml/kg de masă vie, de două 
ori cu un interval de 10 zile. Scroafelor din grupa martor (n=5) în aceleaşi termene, doze şi 
intervale li s-a administrat soluţie fiziologică (NaCl). Înainte de administrare şi la cea de-a 
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12-a zi după a doua administrare, de la animalele supuse experimentului şi cele din grupa 

martor s-au recoltat probe de sînge. 

Descendeţii obţinuţi de la scroafele din ambele grupe-experiment (n=50) şi martor 
(n=51)- au fost supuşi supravegherii permanente.  

S-au luat în consideraţie: numărul de descendenţi în lot de la fiecare scroafă din 

ambele grupe, masa vie a corpului purceilor în dinamică începînd cu ziua fătării. În ziua a 
3 şi a 29-a de la naştere, la momentul înţărcării, precun şi la cea de a 7-a zi după înţărcare, 

s-a calculat adaosul zilnic al masei vii a corpului. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Înziua a 3-a de la naştere a purceilor din grupa martor conţinutul de Ig A în medie pe 
grupă alcătuieşte 23,3±5,2(mg/dl). Indicii individuali variază în limitele de la 3 pănă la 57 

(mg/dl) (tabelul 1, diagrama 1). 

La purceii din I-a grupă experiment indicele dat în medie pe grupă se cifrează cu 
30,2±4,2 (mg/dl), (Lim 21-41(mg/dl)). comparativ cu grupa martor schimbările nu sunt 

autentice (P>0,05). 

În grupa a II-a experiment valoarea cantitativă a imunoglobulinei (Ig A)  în medie pe 

grupă se egalează cu 69,6±13,8(mg/dl), variaţia indicilor individual se află în limetele 24-
105(mg/dl). Sporirea conţinutului de imunoglobulină cu 46,3(mg/dl) comparativ cu grupa 

martor şi cu 39,4(mg/dl) faţă de grupa I-experiment ne denotă schimbări autentice (P<0,02). 

Analiza cantitativă a conţinutului imunoglobulinei (Ig M) la purcei la vîrsta de trei 
zile după naştere în grupa martor ne relevă un nivel de 19,0±3,7(mg/dl), (Lim.11-28(mg/dl)) 

În grupa II-experiment nivelul imunoglobulinei (Ig M) constituie 69,8±14,8(mg/dl), 

(Lim.34-106(mg/dl); (P<0,05).  
Cea mai mare concentraţie a imunoglobulinei (Ig M) se înregistrează în grupa II-

experiment(M=94,2±18,2(mg/dl)), (Lim33-124(mg/dl)). Analiza comparativă în grupele I 

şi a II-experiment ne relevă o concentraţie cantitativă exagerată comparativ cu grupa 

martor (P1-2<0,001; P1-3<0,001). 
Analizînd evaluarea schimbărilor comparative între grupe a Imunoglobuline (Ig G) e 

de menţionat că nivelul cantitativ la începutul investigaţiilor variază în limitele de la 

716,4(mg/dl) pănă la 895,6 (mg/dl).  
Numărul de T limfocite în grupa martor în medie pe grupă e de 42,0±3,0(mg/dl), 

(Lim33-48(mg/dl)). La purceii din I-a grupă experiment acest indice se egalează cu 

54,6±3,5, (Lim47-65(mg/dl)),(P<0,02), în grupa a II-a experiment concentraţia procentuală 
a T-limfocitelor, practic rămîine la nivelul purceilor din grupa martor (M=44,2±3,0(%)), 

(Lim37-53(mg/dl)), (P>0,05). Unica schimbare autentică se înregistrează între grupa I-a şi 
a II-a experimentale cu 10,4(%), (P<0,05), (tab.1, diagr.2). 

Populaţia B-limfocitelor în sîngele periferic al purceilor tuturor grupelor aflate în 
experiment ne relevă că, cantitativ ea diferă neautentic (P>0,05). Astfel, în grupa martor 

numărul lor în medie pe grupă se cifrează cu 22,8±3,5(%), (Lim16-34(%)). În I-a grupă 

experiment numărul lor se egalează cu 18,6±3,0(%), micşorînduse cu 4,6(%), (Lim 9-
25(%)), (P>0,05). Diferenţa între grupa a II-a experiment şi cea martor e de 10,0(%), 

(M=12,8±1,7(%)) şi cu 5,8(%) comparativ cu grupa I-a experiment (P>0,05). 

În rezultatul efectuării investigaţiilor influenţei remediului „Apifitostimulina” admi-

nistrat scroafelor gestante şi purceilor în primele zile a vieţii postanatale s-a efectuat o 
sporire autentică a conţinutului imunoglobulinei (Ig A) în sînge la animalele din grupa a II-

a experiment obţinuţi de la scroafele cu administrare a remediului. Astefel, în grupa 

nominalizată nivelul imunoglobulinei (Ig A) alcătuieşte 69,6 ±13,8 (mg/dl), ceea ce este cu 
46,3 (mg/dl) sau cu 66,5 % (P<0,01) mai înalt comparativ cu indicele mijlociu al purceilor 
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din grupa martor (23,2±5,2 (mg/dl) sau cu 39,4 (mg/dl), (56,6 %) mai înalt faţă de cel 

înregistrat la purceii din grupa I-a experiment (P<0,02). 

Tabelul 1 
Conţinutul de imunoglobuline (mg/dl), T şi B-limfocite (%) în sîngele periferic la purcei 

 

Grupele 

Martor I-experiment II-experiment 

1 2 3 

Indicii statistici 

n
/r

 

Specificare 

M±m Lim. M±m Lim. M±m Lim. 

P 

1 Imunoglobulina A 

(mg/dl) 

23,3± 

5,2 

 

3-57 

 

30,2± 

4,2 

 

21-41 

69,6± 

13,8 

 

24-105 

P1-2>0,05 

P1-3<0,001 

P2-3<0,02 

2 Imunoglobulina M 

(mg/dl) 

19,0± 

3,7 

 

11-28 

94,2± 

18,2 

 

33-124 

69,8± 

14,8 

 

34-106 

P1-2<0,001 

P1-3<0,001 

P2-3>0,05 

3 Imunoglobulina G 

(mg/dl) 

716,4± 

36,4 

 

627-829 

887,4± 

46,3 

762-1023 895,6±67,

8 

721-1094 P1-2<0,02 

P1-3<0,05 
P2-3>0,05 

4 T-limfocite 

(%) 

42,0± 

3,0 

 

33-48 

54,6± 

3,5 

 

47-65 

44,2± 

3,0 

 

37-53 

P1-2<0,02 

P1-3>0,05 

P2-3<0,05 

5 B-limfocite 

(%) 

22,8± 

3,5 

 

16-34 

18,6± 

3,0 

 

9-25 

12,8± 

1,7 

 

9-16 

P1-2>0,05 

P1-3>0,02 

P2-3>0,05 
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Diagrama 2 
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Analiza dinamicii concentraţiei imunoglobulinei (Ig M) ne denotă o sporire cantitativă a 

ei în sînge la purcei, obţinuţi de la sroafele cărora a fost administrat remediul „Apititostimu-

lina” la cea de-a 100-a zi de gestaţi. Astfel, în sîngele purceilor din grupa experiment valoarea 
cantitativă se cifrează cu 94,2±18,2 (mg/dl) ce e cu 75,2 sau cu 79,8 % mai mult (P<0,001) 

comparativ cu indicele animalelor din grupa martor (19,8±3,7 (mg/dl). La purceii din grupa a 

II-a experiment indicele aflat în studiu denotă o valoare cantitativă de 69,8±14,8 (mg/dl), deci 
cu 50,8 (mg/dl) sau 72,8 % mai mult comparativ cu grupa martor (P<0,001).  

Rezultatele obţinute privind concentraţia imunoglobulinei (Ig G) (mg/dl) ne relevă că, la 

purceii din grupelaşi a II-a experiment obţinuţi de la scroafele cărora a fost administrat la a 

100-a zi de gestaţie remediul se înregistrează o creştere autentică a nivelului indicelui dat în 
sînge. Astfel, la purceii din grupa I-a experiment nivelul imunoglobulinei (Ig G) e de 

887,4±46,3 (mg/dl) mai înalt cu 171(mg/dl) sau cu 19,3 % mai mult faţă de indicele animalelor 

din grupa martor (716,4(mg/dl), (P 0,02). La purceii din grupa a II-a experiment, indicele 

conţinutului de imunoglobulina (Ig G) în medie pe grupă alcătuieşte 895,6±67,8 (mg/dl) ceea 

ce depăşeşte indicele în cauză din grupa martor obţinuţi de la scroafele fără administrare a 
remediului cu 179,2 (mg/dl) sau cu 20,0 % (P<0,05). 

Studiul cantitativ a T-limfocitelor în sînge la animalele supuse experimentului denotă o 

sporire autentică a numărului de T-limfocite la purceii din I-a grupă experiment (M = 54,6±3,5 
(%) sau cu 12,6 (%) mai mult comparative cu grupa martor (M=42,0±3,0); (P<0,02). Populaţia 

B-limfocitelor în sînge la purceii supuşi investigaţiilor rămîne fără schimbări. 

Rezultatele obţinute în ultimii ani în domeniul imunofarmacologiei ne oferă posibilitatea 
de a privi prin altă prizmă problema imunostimulării nespecifice. S-a constatat că, de rând cu 

activarea sistemei fagocitozei mononucleare cu care în cea mai mare parte este legată de 

sporirea rezistenţei nespecifice a organismului, diverşi stimulatori nu în aceiaşi măsură 

influenţează la unii sau alţii componenţi precum şi la etapele răspunsului imun (macrofagii, T- 
şi B-celulele cu supolaţiile lor). Modularea selectivă a diverselor sectoare a imunităţii este 

binevenită în caz de imunodeficit, la profilaxia factorilor stresanţi. 
Rolul stimulator a remediului „Apifitostimulina” în experiment asupra scroafelor şi 

descendenţii lor se lămureşte prin proprietăţile componenţilor de bază a lui. 
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CONCLUZII 

1. Administrarea „Apifitostimulinei” la scroafele gestante (la a 100-a zi de gesta-

ţie) contribuie la sporirea Ig A la descendenţi cu 46,3 mg / dl (P<0,01); Ig M cu 50,8 în 
grupa a II a experiment şi cu 75,2 (mg/dl) în grupa I-a (P<0,001); Ig G sporeşte cu 171 (mg 

/ dl) în I-a grupă şi cu 179,2 (mg / dl) în grupa a II-a, (P<0,05). 

2. Asupra imunităţii celulare remediul dat sporeşte conţinutul de T limfocitele cu 
12.6 (%) (P<0.02) iar a B limfocitelor dublu 12.6(%), (P<0.001). 
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Abstract. The influence of the drug apiphytostimulin was studied on some 

biochemical indexes in young pigs. A was revealed a positive influence of the drug on 
indexes of blood and live weight of the young. 
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INTRODUCERE 
Maladiile tineretului animalier constituie factori cu impact considerabil pentru 

obţinerea indicilor productivi în ceea ce priveşte creşterea animalelor. Printre cele mai 

grave dereglări, conform datelor statistice, circa 90 % sunt cele gastro-intestinale cauzate 

prioritar de factorii metabolici la scroafele gestante. 
Remediul obţinut în cadrul catedrei „Biotehnologii în Zootehnie” – 

„Apifitostimulina”, experimental a dat dovadă de o acţiune stimulatoare asupra statutului 

imun la scroafe şi descendenţii lor [1,2,3,4,5,6]. Reeşind din cele relatate ne-am pus drept 
scop de a studia influienţa remediului „Apifitostimulina” asupra metabolismului fierului 

(Fe
++

) în sînge la purcei în perioada postnatală timpurie. 
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