
 

Figura 5, 6, 7. Deschiderea, prelucrarea mecanică și prelucrarea medicamentoasă a canalelor 
 
Materialul de obturație a fost pregătit pe bază de Ketalak (fig. 8). Obturația definitivă a fost 
efectuată cu complexul Heculite și lampa Foto-polimerică LED ENERGY. Pentru protecția ochilor 
chirurgului obligatoriu au fost utilizați ochelari de protecție (fig. 9). 

Figura 8. Pregătirea preparatului Ketatac.      Figura 9. Obturația canalului utilizând lampa 
fotopolimerică 
  
În fractura caninului pe suprafața vestibulară a fost efectuată restaurarea acestuia prin: 
 curățarea mecanică a dintelui fracturat cu freza sferică; 
 uscarea dintelui cu get de aer (fig. 10); 
 degresarea lui și obturarea de bază de asemenea cu Herculite (fig. 11). 
 nivelarea dintelui cu freza. 
Dintele incisiv mandibular de asemenea nefiind tratat la timp  a format o pulpită traumatică 
granuloasă cu prezența unei fistule în regiunea vestibulară a rădăcinii dintelui, ceea ce a dus la 
tratamentul radical de extracție a acestuia (fig. 12). 

Figura 10. Uscarea dintelui.                                Figura 11. Aplicarea adezivului Herculite. 

Figura 12. Tratamentul radical de extracție a dintelui 
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 În final, după tratarea pulpitelor, s-a efectuat asanarea cavității bucale cu soluție antiseptică 
și administrarea intramusculară a antibioticului Amoxicilină și antiinflamatorului Ainil în zonele 
respective. 
 
CONCLUZII: 
1. Fractura dinților la animale de companie este o intervenție stomatologică urgentă. 
2. Anestezia generală a câinilor este obligatorie în toate manipulările endodontice. 
3. În pulpite, respectarea tuturor etapelor de prelucrare a canalelor este obligatorie. 
4. Pentru o plombare mai calitativă și mai durabilă este necesar de a utiliza preparate respective 
de ultima generație și lampa foto-polimerică. 
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ABSTRACT: The study included 2 groups of broilers COB 500, 40 birds each: one control group 
and one experimental group treated with pro/prebiotic Biomin C-EX. The purpose of the study was 
finding of some possibilities for improving the productive performances and prevention of gastro-
enteropathies in chickens, by administration in drinking water of the pro/prebiotic Biomin C-EX. At 
the 21 days and end of our studies we have collected blood samples. It has been demonstrated that 
the studied product no side effects, induced an increase of biochemical parameters. Has positive 
effects on the activity of the liver, are well tolerated by broilers and influence positively the pro-
antioxidant system. The viability of broilers constituted 97.5% and 95% in the experimental and 
control groups, respectively. 
  
Key Words: broiler, Biomin C-EX, gastroenteritis, prophylaxis, Antioxidant enzymes; Antioxidant 
activity. 
 
INTRODUCERE 
Carnea  de  pasăre,  se  află în  topul  preferinţelor  consumatorilor  de  pretutindeni. Cercetarea  
ştiinţifică a pus la îndemâna crescătorilor, noi genotipuri de mare valoare, cu precocitate  avansată  
şi  viteză mare  de  creştere,  capabile  să valorifice  superior  nutreţul, obţinându-se  producţii  de  
mare  economicitate.  Toate  acestea  se  realizează în  condiţiile artificializării mediului de creştere 
şi în prezenţa factorilor de stres. (Voiniţchi E., 2014). 
În literatura modernă există un şir de date ce confirmă legătura între stres şi scăderea nivelului de 
producţie la animale. Cercetările efectuate în ultimul deceniu dovedesc că la baza majorităţii 
stresurilor stă stresul oxidativ, care apare ca urmare a formării radicalilor liberi. Totodată balanţa 
între antioxidanţii şi prooxidanţii din furaj, tractul digestiv şi celulele diferitor organe şi ţesuturi este 
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principalul factor care stabileşte rezistenţa faţă de stres şi asigură capacitatea organismului să se 
adapteze la aceşti factorii (P. Surai et. al. 2012). Antioxidanţii sunt substanţe care pot anula efectele 
nocive ale radicalelor liberi. Radicalii liberi se formează în organism după un proces continuu. La 
originea acestor procese se află formarea radicalilor de oxigen, care au o structură electronică 
dezechilibrată şi posedă o reactivitate extremă. Radicalii liberi de oxigen se formează permanent în 
cursul proceselor metabolice normale din organism prin reacţii de oxidare (pierderea unui electron) 
sau reducere (câştigarea unui electron), cum ar fi: respiraţia mitocondrială, fagocitoza, 
metabolismul prostaglandinelor, peroxidarea acizilor graşi polinesaturaţi. (T. Pussa, 2014) 
Sistemul imunitar intestinal joacă cel mai important rol în menţinerea protecţiei imunitare a 
organismului, deoarece se află pe prima linie care se loveşte de diferiţi patogeni care pătrund cu 
furajele şi sunt capabile să colonizeze celulele şi ţesuturile organismului. Totodată schimbările 
microstructurale în intestin, mai ales în mucoasă, care este responsabilă de asimilarea nutrienţilor, 
duc la micşorarea funcţionalităţii acestea. Ca urmare, starea intestinală determină sănătatea 
păsărilor, eficacitatea utilizării nutrienţilor şi produselor biologic active, cea ce la rândul său are 
legătură cu creşterea şi dezvoltarea, conversia şi alţi factori zootehnici în avicultură  (Fisin V. et. al. 
2013).  Din punct de vedere strict lumenul gastrointestinal, de la gură la anus, corespunde mediului 
extern şi mucoasa intestinală reprezintă bariera care separă animalul de mediu extern. În afară de 
capacităţile sale de absorbţie intestinului trebuie să ofere o protecţie adecvată împotriva bacteriilor 
patogene (G. Lorenzoni, 2010).   
Un şir de factori specifici şi nespecifici stau la baza protecţiei intestinale, dintre care face parte şi 
flora microbiană intestinală. Totuşi unul din cel mai important factor în formarea imunităţii 
intestinale îl joacă balanţa intestinală a sistemul antioxidant-prooxidant (Fisin V. et. al. 2013).   
În furajarea păsărilor sunt utilizate speciile de probiotice aparţinând: Lactobacillus, Streptococcus, 
Bacillus, Bifidobacterium, Enterococcus, Aspergillus, Candida şi Saccharomyces. Aceştia au un 
efect benefic asupra performanţelor, modularea microflorei intestinale şi inhibarea florei patogene, 
modificări histologice intestinale, imunomodulare, îmbunătăţind caracteristicile senzoriale ale cărnii 
(S. M. Lutful Kabir, 2009). 
Scopul acestei lucrări a fost studierea efectului probioticului asupra sănătăţii intestinale şi a 
sistemului antioxidant-prooxidant la puii de carne prin administrarea în apa a produsului Biomin C-
EX. 
 
MATERIALE ŞI METODE 
Obiectul cercetărilor s-a axat pe influenţa produsului Biomin C-EX, care conţine o combinaţie unică 
cu acţiune sinergetică, bazată pe un complex de 3 ingrediente active: probiotic „Enterococcus 
Faecum”; prebiotic „Fructo-oligozaharide-inulina”; fragmente de pereţi celulari. 
Cercetările s-au desfăşurat pe un număr de 80 pui broiler COB 500, la vârsta de 1-50 zile, divizate 
în 2 loturi cât mai omogene din punct de vedere a greutăţii corporale şi stării fiziologice. Puii din 
prima zi au fost amplasaţi în cuşti din plasă metalică cu dimensiunea 1X1,5 m. În fiecare cuşcă au 
fost amplasaţi câte 20 de pui (2 cuşti per lot). De la prima până a 5-a zi pe pardoseala din plasă a 
fost aşternut hârtie de ziar pentru protecţia picioarelor de traumatisme. În fiecare cuşcă a fost 
amplasate adăpători şi hrănitori manuale.  
În alimentaţia puilor din ambele loturi s-a utilizat nutreţ combinat granulat procurat de la o 
companie locală specializată în producerea furajului. În dependenţă de vârstă, s-a modelat nivelul 
energetic (cu limita de la 302-316 Kcal/100g) şi cel proteic (22%-18%). Furajul puilor broiler a fost 
constituit din 4 reţete divizate după vârste1 şi conţinea: porumb, grâu, şrot de soia, făina de peşte 
(72%), Calcar (36% Ca), ulei de floarea soarelui, Premix (vitamino-mineral, aminoacizi, enzime şi 
coccidiostatice2). Furajarea şi adăparea  a fost la discreţie. La ambele loturi în primele zile de viaţă 
(1-5 zile) cu scop profilactic a fost administrat antibiotic cu substanţa activă enrofloxacina 20 %, cu 
apa de băut conform dozei din instrucţiune, apoi conform schemei a fost efectuat vitaminizarea 

                                                 
1 4 tipuri de furaj, 1-10 zile srat, 11-20 – creştere1, 21-35 creştere2, 36-abatorizare – finiş 
2 pemixul cu conţinut de coccidiostatic a fost utilizat până la vârsta de 35 zile. 
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puilor cu un complex vitaminos (Aminoreef, fabr. REEFCO, Iordania). Pe parcursul cercetărilor 
păsările au fost zilnic supravegheate pentru monitorizarea numerică şi a cazurilor de disfuncţii 
gastrointestinale, iar săptămânal s-a apreciat masa corporală. Pentru examenul hematologic şi 
biochimic s-a colectat sânge de la câte 5 pui la a 21-a zi 42-a zi. 
   Principiul de organizare a experienţei este redat în tabelul 1. 
Tabelul 1.  Schema experienţei (n=40)  

Lotul Perioada (zile) Specificare 

Martor 1-50 

Raţia de bază (RB) 
Microclimat optim 
Furajare şi adăpare conform normelor 
igienice 

Experimental 1-50 

RB+15  şi 37 zi – colectarea a cîte 5 probe 
a maselor fecale direct din cloacă în 
eprubete sterile – pentru analiza 
microbiologică. 
Din a 17 zi puilor li s-a administrat 
Biomin C-EX în doză de 5g/0,5l de apă, 3 
zile consecutiv. Repetat peste 14 zile în 
doză similară primei adminstrări. 

 
În scopul evaluării statutului pro-antioxidant au fost determinaţi, în dinamică, indicii stresului 
oxidativ – dialdehida malonică (DAM), activitatea celor mai importante enzime ale sistemului 
antioxidant – superoxiddismutaza (SOD), catalaza (CAT),   glutatioperoxidaza (GSH-Px). De 
asemenea au fost determinate şi enzimele hepatice- aspartataminotransferaza (AST) şi  
alaninaminotransferaza (ALT), conform procedeelor descrise în literatura de specialitate (Gudumac 
V.et al. 2010).  
În paralel s-au notat toate datele referitoare la evoluţia consumului de furaje şi a creşterii în 
greutate.  
REZULTATE ŞI DISCUŢII 
În urma monitorizării puilor broiler pe parcursul experienţei, pe o perioadă de 1-50 zile s-a constatat 
că furajul şi apa au fost disponibile ad libidum. Puii din lotul experimental cu apa de băut au primit 
produsul Biomin C-EX începînd cu 14-a zi şi repetat în a 32 zi în doză de 5g/0,5l apă şi au 
demonstrat o bună tolerare a produsului cu îmbunătăţirea indicatorilor zootehnici.  
 
Tabelul 2.  Evoluţia afecţiunilor gastrointestinale (diareilor)   
Lotul n Numărul de pui cu diaree 

1-5  6-14 15-21 22-28 29-35 35-42 43-50 Total  
n % n % n % n % n % n % n % n % 

Martor 40 - - 6 15 5 12,5 6 15 4 10 3 7,5 - - 24 60 
Experimental 40 - - 5 12,5 20 50 2 5 - - - - - - 32 67,5 
 
Per total pe tot parcursul experienţei, puii care manifestau semne clinice de diaree (murdări la 
cloacă cu mase fecale) erau marcaţi cu vopsea, pentru a fi clar dacă apar noi cazuri. Astfel pe 
parcursul cercetării s-au observat că până la vârsta de 5 zile cazuri de diaree nu a fost înregistrate. 
Începând cu ziua 6-a au apărut primele simptoame de diaree şi au fost practic identice la ambele 
loturi, astfel în perioada la 6-14 zi alcătuit 6 cazuri (15%) la puii din lotul martor şi 5 cazuri (12,5%) 
din cel experimental. Este de menţionat faptul că unii autori ca Podobed, L. 2010, Voiniţchi, E. et 
al. 2013, Balanescu S et. al. 2015 au menţionat faptul că începând cu vârsta de 6-8 zile la pui se 
înregistrează diaree, care pe parcursul următoarelor 2 săptămâni dispar spontan. 
După administrarea produsului Biomin C-EX din a 15-19-a zi s-a depistat prezenţa abundentă a 
diareii la 50% din puii din acest lot. Anterior şi  Balanescu S et. al. 2015 a indicat apariţia diareilor 
după administrarea probioticului Rescue Kit SL. Acest efect este legat de acţiunea după principiul 
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„excluderii competitive”, deci prin modificarea microflorei intestinale, intensificând în mod selectiv 
evoluţia bifidobacteriilor. Aceste bacterii benefice pentru organism împreună cu tulpina de 
Enterococcus faecium consolidează microflora intestinală şi construiesc o barieră activă împotriva 
colonizării patogene. Sinol Sen et. al. 2011 şi  Takio Inatomi et. al. 2018  raportează îmbunătăţirea 
morfologică a tractului gastrointestinal după administrarea unui probiotic pe bază de Enterococcus 
faecium şi  Bacillus amyloliquefaciens respectiv, reflectată prin mărirea suprafeţei criptelor 
intestinale din duoden şi jejun. Morfologie intestinală, şi anume, înălţime şi adâncime criptelor 
duodenale şi ileale, precum şi înălţimea vilusului sunt indicatoare pentru sănătatea intestinului la 
puii de carne. Creşterea lor sunt direct corelat cu un turn-over epitelial crescut, respectiv o 
funcţionalitatea mai bună intestinală.  Totodată a fost stabilită scăderea Ph-ului intestinal din aceste 
porţiuni, mărirea numărului coloniilor de Lactobacili şi scăderea celor de E. Coli după 
administrarea probioticelor. La lotul martor în această perioadă numărul de diarei au constitui 5 pui. 
Este interesant faptul că numărul puilor cu diaree în lotul unde a fost administrat  probioticul a fost 
de 4 ori mai mare comparativ cu cel martor. În următoarele  zile incidenţa diareii a scăzut 
considerabil, cu doar  2 cazuri la puii din lotul experimental în perioada 22-28 zile (câte un caz în 
ziua 22 şi unul în ziua 23), iar în lotul martor a constituit 6 cazuri. E important să menţionăm faptul 
că din a 24 zi la puii din lotul experimental, şi din a 36-a zi la cel martor şi până la finişul 
experienţei, cazuri de diaree nu s-au înregistrat.  
     Totodată de menţionat faptul că în perioada după administrarea probioticului deşi în lotul 
experimental au fost înregistrat un număr mare de diaree, totuşi în această perioada a avut loc o 
creştere mai bună a masei corporale. În tabelul 3 este prezentată evoluţia greutăţii corporale. Astfel, 
în primele 2 săptămâni puii ambelor loturi se dezvoltau uniform şi nu s-au constatat diferenţe în 
masa corporală. La a 21 zi greutatea medie la pui a alcătuit 783,0±4,7g şi 803,0±5,2 g 
corespunzător la lotul martor şi experimental, sau cu 2,5% mai mult. (P<0,05). Din a 28 zi s-a 
observat o creştere mai intensivă, care s-a păstrat pe toată perioada de creştere.  
Tabelul 3. Evoluţia masei corporale la puii broiler 

Lotul 

n Masa corporală, g 
1 zi 7 zi 14 zi 21 zi 28 zi 35 zi 42 zi 50 zi 

Valori de 
referinţă 
COB 500 

42 158 459 801 1316 1958 2412 2927 

Martor 40 41 142,5±3
,0 

375,0±4,
0 

783,0
±4,7 

1195,
0±18 

1856±
31 

2260±
31 

2745
±28 

Exper. 40 41 142,9±2
,5 

375,0±5,
0 

803,0
±5,2* 

1314±
22,0*
* 

1914±
15,6 

2371±
16* 

2800
±18 

  Notă: * P<0,05, ** P<0,01, LM – lot martor; LE – lot experemental 
 
De remarcat faptul, că sub acţiunea pro/prebioticului Biomin C-EX s-au intensificat procesele 
metabolice, care au dus la o mai bună creştere, care a fost cu 9,9% (P<0,01) mai mare la 28 zi, cu 
3,3% la 35-a zi şi cu 4,9% la 42-a zi. (P<0,05). La finişul studiului (50 zile) greutatea corporală 
medie la puii broiler din lotul experimental a fost cu 2,0% mai mare ca la cei din lotul martor 
(P1,2>0.05) sau 2800±30,0 g la 2745±25,0 g. 
E necesar de clarificat că s-a constatat că în lotul martor au fost 22 cucoşi, şi numai 17 cucoşi în 
lotul experimental, care au avut o masă corporală mai mare decât puicuţele. 
Viabilitatea la sfârşitul studiului (50-a zi) a alcătuit 97,5% la puii din lotul experimental şi 95% la 
lotul martor. Conversia furajeră a constituit  2,04 la lotul experimental şi 2,1 la cel martor. Rezultate 
asemănătoare privind îmbunătăţirea indicelor bioproductivi utilizând  probiotice pe bază de 
Enterococcus faecium  au fost înregistrate de  Sanja J. Popović et. al. (2015) şi H.A. Abdel-Rahman 
et. al. (2013), iar Balanescu S et. al. 2015 după administrarea probioticului Rescue Kit SL şi 
Hegazy, A.M et. al. (2017) folosind un prebiotic pe bază de Lactobacillus delbruekii. 
Acţiunea pro/prebioticului Biomin C-EX asupra indicilor  biochimici este prezentată în tabelul 4  
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Valori de 
referinţă 
COB 500 

42 158 459 801 1316 1958 2412 2927 

Martor 40 41 142,5±3
,0 

375,0±4,
0 

783,0
±4,7 

1195,
0±18 

1856±
31 

2260±
31 

2745
±28 

Exper. 40 41 142,9±2
,5 

375,0±5,
0 

803,0
±5,2* 

1314±
22,0*
* 

1914±
15,6 

2371±
16* 

2800
±18 

  Notă: * P<0,05, ** P<0,01, LM – lot martor; LE – lot experemental 
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asemănătoare privind îmbunătăţirea indicelor bioproductivi utilizând  probiotice pe bază de 
Enterococcus faecium  au fost înregistrate de  Sanja J. Popović et. al. (2015) şi H.A. Abdel-Rahman 
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Tabelul 4. Dinamica indicilor  hematologici şi al statusului pro-oxidant sub acţiunea 
produsului Biomin CEX la puii broiler în ziua a 21-a (I) şi  42-a (II) (n=5) 

Indicii Cercetare LM 
M±m 

L E 
M±m lim. Tot. 

Hematocrit,% I 
II 

29,5 ± 3,02 
28,3 ± 3,15 

28,3 ± 3,38 
26,74±2,43 

Hemoglobina, g/100 ml I 
II 

6,86 ±0,43 
6,74 ±0,62 

7,02 ±0,64 
7,15 ±0,72 

Eritrocite,1012/l I 
II 

1,93± 0,21 
2,005 ±0,29 

1,89± 0,52 
2,11± 0,34 

CAT în plasma 
µM / S.l M ± m 

I 
II 

13,44±0,32 
12,43±1,648 

12,84±0,25 
16,44±1,57 

SOD ( u/ml ) 
M ± m 

I 
II 

1425,45±83,839 
1818,18±46,62 

1392,73±36,972 
1781,27±33,599 

GSH-Px 
µM/S.L 

I 
II 

4,96±0,24 
4,79±0,31 

4,87±0,22 
5,89±0,27 

GR µM/sl 
M±m 

I 
II 

3,18±0,25 
2,79±0,14 

3,22±0,37 
3,68±0,33* 

DAM 
µM/l 

I 
II 

6,75±0,78 
7,69±0,34 

6,67±1,07 
6,59±0,21 

AST u/l I 
II 

5,24±0,184 
8,77±2,34 

4,27±0,848 
7,64±0,38 

ALT u/l I 
II 

8,73±0,663 
5,27±0,35 

7,20±0,895 
5,47±0,78 

DAM – dialdehida malonică; SOD – superoxiddismutaza; CAT – catalaza; GR – glutation 
reductaza; GSH-Px – glutatioperoxidaza; AST - aspartataminotransferaza; ALT- 
alaninaminotransferaza 
*P < 0,01 
Analizând evoluţia hematocritului şi a hemoglobinei se poate observa că probioticul Biomin C-Ex 
are un efect benefic în redresarea acestea valori. Pe ansamblu, concentraţia de hemoglobină a fost 
mai redusă, la ambele loturi, în raport cu valorile de referinţă. Totuşi, la puii din lotul experimental 
(LE) valoarea hemoglobinei la prima colectare a fost de 7,02 ±0,64 g/100 ml, iar la cea de a 2-a 
colectare acest indice  a crescut cu 0,410 g/dl faţă de lotul martor (P>0,05), sau cu 6,08%. Evoluţii 
asemănătoare la administrarea unui probiotic a obţinut şi Balanescu S. et. al. 2015 la puii broiler.     
Valorile medii absolute ale eritrocitelor la vârsta de 21 de zile a constituit 1,93± 0,21 1012/l la lotul 
martor şi 1,89± 0,521012/l la cel experimental.  La finele studiului (42 zi) acesta constituia deja 
2,11±0.34 x 1012/l la LEx, la cel martor fiind 2,005±0,29 x 1012/l, ceea ce e cu 5,24 % nivel mai 
înalt (P>0,05), faţă de lotul martor. Se remarcă faptul că valorile medii ale eritrocitelor sunt scăzute 
faţă de valorile de referinţă (S.Ghergariu et al, 2000, Falcă C. et al, 2005) la ambele loturi. Evoluţia 
leucocitelor la ambele loturi la vârsta de 42 de zile a prezentat valori maximale, media statistică 
fiind de 29,5±12,3 şi 31,56±9,10 x 103/mm3, lot experimental şi cel martor, faţă de valorile de 
referinţă 20-30 103/mm3 (S.Ghergariu et al.,2000). 
Importanţa aprecierii parametrilor marcheri ai statutului pro-antioxidant în substraturile biologice 
(ser sangvin) rezultă din necesitatea evidenţierii impactului probiotic asupra organismului puiului 
broiler  la nivel subcelular sau molecular. Activitatea glutation peroxidazei (GSH-Px) în ser, 
exprimată în µM/S.L, este expusă în tabelul 4. La debutul cercetărilor (a 21-a zi de viaţă), 
activitatea GSH-Px a fost de 4,96±0,24 µM/S.L. la LM şi 4,87±0,22 µM/S.L. la LE.  La a 2-a 
cercetare (a 42-a zi), activitatea GSH-Px şi GR înregistrează o tendinţă de creştere la puii din lotul 
experimental.  Astfel, activitatea GSH-Px a avut o valoare de 4,79±0,31 µM/S.L la puii din lotul 
martor şi de 5,89±0,27 µM/S.L la puii din loturile experimental.  
Despre acţiunea benefică a probioticelor asupra statutului clinic şi antioxidant la puii broiler au 
comunicat  şi Hegazy, A.M et. al. (2017), Sanja J. Popović et. al. (2015). Curcă D. (2014) comunică 
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că GSH-Px are un efect protector esenţial asupra membranei celulare faţă de alterările oxidative, 
protejând mai ales acizi graşi polinesaturaţi din membrana celulară. Aceasta este, de altfel, sediul 
major al interrelaţilor dintre seleniu şi vitamina E. În unele cercetări efectuate de Zaiceva D. (2015) 
pe puii broiler, a demonstrat că includerea în furaj a produselor pe bază de seleniu organic a dus 
rezultate pozitive privind majorarea activităţii GSH-Px şi SOD (supoxiddismutasei), ceea ce a 
influenţat pozitiv asupra indicilor productivi şi a ridicat nivelul de apărare antioxidativă.  
Dinamica activităţii dialdehida malonică (DAM) în ser, prezentată în tabelul 4, este la a 21-a zi de 
6,75±0,78 µM/l la LM şi 6,67±1,07 µM/l la LE. La finele studiului (a 42-a zi), acest indicator este 
de 7,69±0,34 µM/l la LM şi 6,59±0,21µM/l la LEx. Se observă o scădere de 14,3 % la LE 
comparativ cu cel martor. Rezultate asemănătoare au fost înregistrate anterior de noi la 
administrarea produsului Sel Plex (Voiniţchi E. et. al. 2011) iar Hegazy, A.M et. al. (2017)  şi Sanja 
J. Popović et. al. (2015) la administrarea probioticelor la puii broiler. 
Activitatea glutation reductazei în ser  a înregistrat o tendinţă de majorare la puii din lotul 
experimental. La puii din LE s-a constatat o creştere a activităţii acestei enzime cu – cu 24,18 %  
faţă de LM (P < 0,01).  
Activitatea catalazei (CAT) la 21-a zi a fost de 13,44±0,32 µM/sl la LM şi 12,84±0,25 µM/sl la cel 
experimental. La a 2-a colectare acest indice creşte la LE cu 24,3 % şi este de 12,43±1,648 µM/sl la LM 
şi 16,44±1,57µM/sl la LE La fel  creşterea  catalazei este comunicată şi de Hegazy, A.M et. al. (2017). 
    În cazul  superoxiddismutazei (SOD) din nou se observă o diferenţă nesemnificativă între ambele 
loturi la prima colectare şi anume 1425,45±83,839 u.c. la LM şi 1392,73±36,972 u.c.  la LE. La 
vârsta de 42 de zile această diferenţă este deja mai mare, 1818,18±46,62 u.c. la LM şi 
1781,27±33,599 u.c.  la LE. 
Activitatea serică al AST la puii broiler a demonstrat cel mai mic nivel la debutul cercetărilor (21-a 
zi de viaţă) care a alcătuit 5,24±0,184 u/l la LM şi 4,27±0,848 u/l la LE. La vârsta de 42 de zile 
acest indicator a fost de 8,77±2,34 u/l la LM şi 7,64±0,38 u/l la LE. Rezultate asemănătoare a primit 
şi Hegazy, A.M et. al. (2017) şi  Iqramul Haque1 (2017) utilizând prebiotice, MACARI V. la 
administrate produsului BioR la prepeliţe iar Pritychenko A.V administrând produsul 
KATAZALAN.  Rezultatele noastre experimentale de estimare a activităţii serice al ALT au 
demonstrat o evoluţie diametral opusă, care la 1-a recoltare la lotul martor a alcătuit 8,73±0,663 u/l 
şi  7,20±0,895 u/l  la lot experimental, ceea ce este cu  17,5 % nivel mai jos. Analiza rezultatelor 
obţinute atestă faptul derulării optimale procesului de activitate enzimatică al AST şi ALT. 
Rezultatele obţinute demonstrează că utilizarea probioticului Biomin C-EX în apa de băut a 
diminuat cazurile de îmbolnăviri a puilor broiler din lotul experiment cu 5% şi concomitent s-au 
majorat funcţiile vitale, care au adus la majorarea indicilor hematologici şi cei biochimici. Deci, 
probioticul Biomin C-EX inclus în schema tehnologică de creştere a puilor broiler permite de a 
majora viabilitatea şi scăderea indicilor de conversie a furajelor. 
 
CONCLUZII 
1. Cercetările s-au efectuat pe pui broiler în vîrsta de 1-50 zile beneficiind de aceleaşi condiţii 
corespunzătoare, iar pro/prebioticul Biomin C-EX a fost bine tolerat şi nu a provocat reacţii 
adverse. 
2. S-a demonstrat că produsul Biomin C-EX are efect pozitiv asupra indicelor productivi şi 
anume:  lotul experimental au atins o greutate corporală de 2800±30g faţă de 2745±28g la puii 
lotului martor, ceea ce e cu 55,0g, sau 2,0% mai mult, conversia furajeră a fost îmbunătăţită. 
3. Deşi la lotul experimental numărul total de diarei a fost mai mare, aceasta nu influenţat 
negativ indicii productivi. 
4. Viabilitatea puilor broiler la finele studiului a alcătuit 97,5% şi 95% la loturile experimental 
şi martor, corespunzător. 
5.  Produsul cercetat are impact pozitiv asupra funcţiei sistemului pro-antioxidant, a ficatului în 
special şi a metabolismului în general. 
6. Pro/prebioticul Biomin C-EX poate fi o alternativă de înlociure al antibioticelor ca 
promotorii de creştere. 
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