1. Scopul ofertei de soluții depuse la concurs
Elaborarea formulei compoziţiei biologic active a produselor cu scopul combaterii şi atenuării
impactului pandemiei cu virusul SARS-Cov-2.
2. Obiectivele ofertei de soluții
1. Elaborarea formulei compoziţiei biologic active a produselor cu scopul combaterii şi
atenuării impactului pandemiei cu virusul SARS-Cov-2.
2. Determinarea dozelor optime pentru utilizarea produselor.
3. Studierea influenţei produselor asupra potenţialului antioxidant al organismului.
4. Studierea influenţei produselor asupra metabolismului intermediar al aminoacizilor
imunologici.
5. Studierea influenţei produselor elaborate asupra metabolismului intermediar al aminoacizilor
esenţiali şi neesenţiali.
6. Brevetarea formulelor elaborate la AGEPI.
7. Elaborarea documentelor normativo-tehnice pentru produsele elaborate (Standardul de firmă,
instrucţiunea tehnologică de fabricaţie etc.).
8. Elaborarea dosarului produsului pentru prezentare spre certificare la ANSP.
9. Fabricarea seriei experimentale a produselor.
10. Autorizarea produselor la ANSP MSMPS RM
3. Acțiunile planificate pentru realizarea scopului și obiectivele ofertei de soluții
1. Vor fi elaborate compoziţiile biologic active ale produselor cu scopul combaterii şi
atenuării impactului pandemiei cu virusul SARS-Cov-2.
2. Vor fi efectuate cercetări experimentale și stabilite dozelе optime pentru utilizarea
produselor.
3. Va fi studiată influenţa produselor asupra potenţialului antioxidant al organismului.
4. Va fi studiată influenţa produselor asupra metabolismului intermediar al aminoacizilor
imunologici.
5. Va fi studiată influenţa produselor asupra metabolismului intermediar al aminoacizilor
esenţiali şi neesenţiali.
6. Va fi pregătit setul de documente necesare pentru brevetarea formulelor elaborate la AGEPI.
7. Vor fi elaborate documentele normativo-tehnice pentru produsele elaborate (Standardul de
firmă, instrucţiunea tehnologică de fabricaţie).
8. Va fi elaborat dosarul produsului pentru prezentare spre certificare la ANSP.
9. Va fi fabricată seria experimentală a produselor.
10. Va fi înaintat dosarul produselor pentru autorizare la ANSP MSMPS RM cu includerea în
Registrul Naţional a suplimentelor alimentare.
4. Acțiunile realizate pentru atingerea scopului și obiectivele ofertei de soluții
1. Au fost elaborate formulele a 3 compoziții biologic active ale produselor cu scopul
combaterii și atenuării impactului pandemiei cu virusul SARS-CoV-2.
2. Au fost efectuate cercetările experimentale și stabilite dozele optime pentru utilizarea
produselor elaborate.

3. A fost stabilită influența pozitivă a produselor elaborate asupra stimulării potențialului
antioxidant al organismului.
4. A fost identificată influența produselor elaborate asupra metabolismului intermediar al
aminoacizilor imunogeni, esențiali și neesențiali.
5. Activitatea de cercetare pe animale a fost însoţită de Avizul Comisiei de Etică a Cercetării
Ştiinţifice a Institutului de Fiziologie şi Sanocreatologie din 22.02.2021
5. Conform rezultatelor cercetării, s-au obținut 3 brevete de invenție MD 1478, 1479, 1480
(adaosuri alimentare biologic active) și un brevet (metodă de tratament şi de prevenire a
pandemiei COVID-19).
6. Au fost elaborate documentele normativo-tehnice pentru produsele elaborate și a fost
efectuată certificarea produselor la ANSP sub formă de compoziții din plante cu proprietăți
antioxidante, imunostimulatoare, fortificarea rezervelor funcționale ale organismului;
compoziție din plante Nr. 1 – certificat de înregistrare Nr. 1709 din 03.11.2020; compoziție din
plante Nr. 2 – certificat de înregistrare Nr. 1710 din 03.11.2020; compoziție din plante Nr. 3 –
certificat de înregistrare Nr. 1711 din 03.11.2020;
7. Au fost fabricate trei serii experimentale a remediilor elaborate.
5. Rezultatele obținute
Pentru prima dată, pe baza materiei prime vegetale autohtone, au fost elaborate formulele
originale a 3 fitopreparate, cu acțiune antivirală indirectă şi cu proprietăți
imunostimulatoare și antioxidante pronunţate.
Fitocompoziţia Nr. 1 a redus nivelul glutationului oxidat de la 32,32±2,79 µmol/100mg în
lotul de control, până la 21,78±7,86 µmol/100mg în lotul experimental.
Fitocompoziţiile Nr. 2 şi Nr. 3 au scăzut nivelul glutationului oxidat cu 32,6% şi 21,85%,
ceea ce demonstrează un potenţial antioxidant şi imunostimulator sporit al suplimentelor
biologic active elaborate.
Formulele elaborate ale fitocompoziţiilor adaosurilor biologic active au avut influenţă
pozitivă asupra metabolismului aminoacizilor imunoactivi în ser şi eritrocite. Conţinutul
aminoacizilor imunoactivi în ser în toate loturile experimentale a fost mai sporit comparativ cu
controlul. Conţinutul mai sporit al aminoacizilor imunoactivi în serul animalelor experimentale
sugerează că situaţia actuală se datorează faptului, că suplimentele biologic active au avut
activitate totală asupra metabolismului aminoacizilor.
Conţinutul scăzut al aminoacizilor liberi în eritrocitele loturilor experimentale în comparaţie
cu controlul indică faptul, că adaosurile biologic active au avut un efect stimulator asupra
legăturii celulelor imunităţii, care au o prioritate mai mare în sistemul imunitar, ceea ce a dus la
utilizarea mai intensivă a aminoacizilor liberi.
Raportul dintre suma aminoacizilor liberi din eritrocite și suma aminoacizilor liberi din ser
în loturile experimentale este redusă, ceea ce indică o creștere a saturației eritrocitelor cu
aminoacizi liberi sub influența suplimentelor biologic active.
Noutatea, relevanța și originalitatea cercetărilor efectuate sunt confirmate prin obținerea a 3
brevete: MD 1478, 1479, 1480 "Supliment biologic activ cu activitate antioxidantă".
Au fost elaborate documentele normativo-tehnice pentru produsele elaborate şi a fost

efectuată certificarea produselor la ANSP sun formă de compoziţii din plante cu proprietăţi
antioxidante, imunostimulatoare şi fortificarea rezervelor funcţionale ale organismului:
compoziţie din plante Nr. 1 – certificat de înregistrare nr. 1709 din 03.11.2020; compoziţie din
plante Nr. 2 – certificat de înregistrare nr. 1710 din 03.11.2020; compoziţie din plante Nr. 3 –
certificat de înregistrare nr. 1711 din 03.11.2020.
Au fost fabricate trei serii experimentale ale remediilor elaborate.
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Rezultatele obţinute în cadrul ofertei de soluţii nu au fost prezentate la foruri ştiinţifice.
8. Protecția rezultatelor obținute în formă de obiecte de proprietate intelectuală
1. Brevet de invenție de scurtă durată acordat 1478 MD „Supliment biologic activ cu activitate
antioxidantă”, nr. depozit: s20202044, data depozit 2020.05.20. Autori: Mereuţă Ion, Carauş
Vladimir, Strutinschi Tudor, Dubcenco Valeriu, BOPI nr 1, 2021
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Vladimir, Strutinschi Tudor, Dubcenco Valeriu, BOPI nr 1, 2021
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antioxidantă”, nr. depozit: s20202046, data depozit 2020.05.20. Autori: Mereuţă Ion, Carauş
Vladimir, Strutinschi Tudor, Dubcenco Valeriu, BOPI nr 1, 2021
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9. Materializarea rezultatelor obținute
Forma de materializare a rezultatelor cercetării în cadrul proiectului este prezentată sub forma
fabricării unei serii experimentale de remedii elaborate, sub formă de compoziții din plante cu
proprietăți antioxidate, imunostimulatoare, fortificarea rezervelor funcționale ale organismului;
compoziție din plante Nr. 1 – certificat de înregistrare Nr. 1709 din 03.11.2020, în ambalaj
verde; compoziție din plante Nr. 2 – certificat de înregistrare Nr. 1710 din 03.11.2020, în
ambalaj albastru; compoziție din plante Nr. 3 – certificat de înregistrare Nr. 1711 din
03.11.2020, în ambalaj orange. Remediile sunt fabricate în formă de capsule gelatinoase tari și
ambalate în blistere a câte 10 capsule. O cutie individuală conține 10 blistere (100 capsule).
10. Dificultățile în realizarea proiectului
1. Finanțare insuficientă și intempestivă.
11. Concluzii
1. Pentru prima dată, pe baza materiei prime vegetale autohtone, au fost elaborate
formulele originale a 3 fitopreparate, cu acțiune antivirală indirectă şi cu proprietăți
imunostimulatoare și antioxidante pronunţate.
2. Produsele elaborate au demonstrat scăderea nivelului glutationului oxidat cu 21,85 şi
32,6%, ceea ce reflectă un conţinut mult mai sporit al glutationului redus, creşterea potenţialului
antioxidant al organismului şi a funcţiei imunostimulatoare.
3. Formulele elaborate ale fitocompoziţiilor adaosurilor biologic active au avut influenţă
pozitivă asupra metabolismului aminoacizilor imunoactivi în ser şi eritrocite.
4. Conţinutul mai sporit al aminoacizilor imunoactivi în serul animalelor experimentale
sugerează că situaţia actuală se datorează faptului, că suplimentele biologic active au avut
activitate totală asupra metabolismului aminoacizilor.
5. Conţinutul scăzut al aminoacizilor liberi în eritrocitele loturilor experimentale în
comparaţie cu controlul indică faptul, că adaosurile biologic active au avut un efect stimulator
asupra celulelor imunităţii, care are o prioritate mai mare în sistemul imunitar, ceea ce a dus la
utilizarea mai intensivă a aminoacizilor liberi.
REZUMAT REZULTATELOR OBŢINUTE
Pentru prima dată, pe baza materiei prime vegetale autohtone, au fost elaborate formulele
originale a 3 fitopreparate, cu acțiune antivirală indirectă şi cu proprietăți imunostimulatoare
și antioxidante pronunţate.
Fitocompoziţia Nr. 1 a redus nivelul glutationului oxidat de la 32,32±2,79 µmol/100mg în
lotul de control, până la 21,78±7,86 µmol/100mg în lotul experimental.
Fitocompoziţiile Nr. 2 şi Nr. 3 au scăzut nivelul glutationului oxidat cu 32,6% şi 21,85%,
ceea ce demonstrează un potenţial antioxidant şi imunostimulator sporit al suplimentelor
biologic active elaborate.
Formulele elaborate ale fitocompoziţiilor adaosurilor biologic active au avut influenţă
pozitivă asupra metabolismului aminoacizilor imunoactivi în ser şi eritrocite.
Noutatea, relevanța și originalitatea cercetărilor efectuate sunt confirmate prin obținerea a 3
brevete: MD 1478, 1479, 1480 "Supliment biologic activ cu activitate antioxidantă".

