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Problema stimulării productivităţii în avicultură, pentru asigurarea consumatorilor cu alimente de înaltă calitate, 

devine din ce în ce mai stringentă la nivel mondial. Studiul a avut drept scop evaluarea efectelor remediului BioR 
asupra indicilor marker ai peroxidării lipidelor (PLO) şi ai sistemului antioxidant (SAO) la prepeliţele adulte crescute în 
condiţii fiziologice de producţie. Studiul a fost realizat pe 5 loturi de prepeliţe. Remediul BioR a fost administrat de 
două ori: la începutul studiului şi la 7-10 zile după prima administrare, în doze diferite. S-a constatat că administrarea 
remediului BioR determină îmbunătăţirea indicilor sistemului PLO - SAO şi activitatea majorităţii indicilor evaluaţi 
depinde direct sau indirect de doza utilizată, momente ce trebuie să fie luate în considerare atunci când se alege doza 
optimă a remediului.  

Cuvinte-cheie: remediul BioR, Spirulina platensis, oxidarea radicalilor liberi, sistem antioxidant, prepeliţe adulte. 
 
THE IMPACT OF THE BioR REMEDY ON THE PARAMETERS  
OF THE PRO-OXIDANT (OXIDANT)-ANTIOXIDANT SYSTEM IN ADULT QUAILS 
The problem of aviculture productivity stimulation in order to ensure consumers with high quality food is becoming 

increasingly stringent worldwide. The study aimed to assess the effects of the BioR remedy on the marker indices of 
lipid peroxidation (LPO) and antioxidant system (AOS) in adult quails bred under physiological production conditions. 
The research was conducted on 5 lots of quails. The BioR remedy was administered twice: at the beginning of the study, 
and at the 7-10th day after the first administration, in different doses. It was found that the BioR remedy administration 
leads to the improvement of POL-SAO system indices, and the level or activity of the most evaluated indices depended 
directly or indirectly on the used dose, which must be taken into account when selecting the optimal dose of the remedy. 

Keywords: BioR remedy, Spirulina platensis, free radical oxidation, antioxidant system, adult quails. 
 
 
În majoritatea statelor lumii, avicultura rămâne a fi cel mai mare producător de proteină de origine animală. 

Acest lucru este important, deoarece problema asigurării cu produse alimentare în ultimii ani devine din ce în 
ce mai stringentă, depinzând de creşterea vertiginoasă a populaţiei la nivel mondial. Din aceste considerente, 
din ce în ce mai mult se resimte lipsa în produse de origine animală, obligatorii pentru copii, oamenii în etate 
şi bolnavi [10,24].  

În ultimii ani numeroşi agenţi economici, deţinători de animale, iniţiază afaceri axate pe creşterea şi exploa-
tarea prepeliţelor, carnea şi ouăle de prepeliţe fiind produse dietetice recunoscute şi acceptate, cu remarcabile 
calităţi dietetice [1, 7, p.107-108]. Studiile şi practicile în domeniul zoo-veterinar şi biologic relevă faptul că 
păsările, inclusiv prepeliţele, sunt organisme sensibile la condiţiile de creştere şi exploatare, în special în cazul 
creşterii intensive. În astfel de situaţii prepeliţele sunt supuse intervenţiei factorilor stresanţi care, acţionând în 
complex, induc modificări metabolice şi dereglări ale echilibrului homeostazic, factori de care în mare parte 
depinde menţinerea sănătăţii şi bunăstării păsărilor [8,29]. Sigur este şi faptul că savanţii, proprietarii de ani-
male depun eforturi, pe de o parte, pentru combaterea stresului tehnologic, fortificarea sănătăţii, iar, pe de 
altă parte, pentru stimularea productivităţii, adesea utilizând promotori de creştere care nu se încadrează în 
conceptele moderne şi unanim acceptate de ştiinţa şi practica avansată [6, p.10-14, 24]. Mai mult ca atât, anti-
bioticele ca promotori de creştere sunt interzise în Uniunea Europeană încă din anul 2006 [27], de asemenea 
şi substanţele hormonale sunt interzise în majoritatea statelor din lume, inclusiv în Republica Moldova [32].  

Studiile şi practicile în domeniu relevă faptul că până la interzicerea oficială şi totală a antibioticelor în 
UE savanţii din mai multe state, inclusiv din Republica Moldova, au iniţiat cercetări şi testări ale remediilor 
biologic active pe animalele de laborator şi de fermă [5, p.34-174, 8,21,26,28,30]. Cert este faptul că cele 
mai de perspectivă şi inofensive preparate cu proprietăţi antistresorii, adaptative şi stimulatorii sunt cele de 

© Universitatea de Stat din Moldova, 2015
 



STUD I A  UN IVERS I TAT I S  MOLDAV I AE ,  2015, nr.1(81) 

Seria “{tiin\e reale [i ale naturii”    ISSN 1814-3237    ISSN online 1857-498X     p.67-73 

 68

origine vegetală sau fitoaditivii [4, p.128-174, 8,17,18,19,29]. Nu este mai puţin adevărat faptul că remediile 
de origine naturală administrate în doze exagerate, neoptimale şi în regimuri neargumentate ştiinţific pot să 
nu determine efectul scontat sau, dimpotrivă, să genereze dereglări metabolice în organism [8,18,28,29].  

În contextul analizei noastre, din gama preparatelor biologic active categoria-ţintă o reprezintă produsul 
cianobacterian BioR, remediu autohton studiat multilateral pe animalele de laborator şi pe unele specii de 
animale agricole [4, p.128-174, 17,28,29]. Astfel, impactul acestui remediu medicamentos asupra indicilor 
markeri ai proceselor de peroxidare a lipidelor şi protecţiei antioxidante la prepeliţe nu a fost elucidat. 

Prin prezenta lucrare ne-am propus să aducem contribuţii la cunoaşterea şi evaluarea efectelor remediului 
BioR asupra marcherilor peroxidării lipidelor (POL) şi sistemului antioxidant (SAO) la prepeliţele crescute şi 
exploatate în condiţii fiziologice, de producţie.  

Material şi metode. Materialul de cercetare se referă la un efectiv de 200 prepeliţe adulte, în perioada de 
recondiţionare, împărţite în 5 loturi, a câte 40 păsări la finele ciclului de ouat, în vârsta de 197 zile. Ca obiect 
al cercetărilor a servit remediul autohton cianobacterian BioR, obţinut din Spirulina platensis, administrat în 
diferite doze păsărilor din 4 loturi, conform schemei experimentale redate în Tabelul 1. 

Păsările incluse în studiu au fost omogene din punctul de vedere al greutăţii corporale şi analoage după 
starea fiziologică şi vârstă, cazate în acelaşi adăpost, unde toţi parametri igienico-tehnologici: microclimatul, 
igiena şi bunăstarea păsărilor, alimentaţia, adăparea şi asistenţa veterinară au fost identici. Pe durata cercetătii, 
prepeliţele au fost monitorizate şi examinate pentru evaluarea stării de sănătate şi evidenţierea lor numerică. 

 
Tabelul 1 

Schema administrării remediului BioR prepeliţelor adulte, sol. 0,05% 

Doza, ml Loturile de 
animale 

Nr. 
de capete 

Regimul 
administrării repriza 1 repriza 2 

Martor 40 0,5 ml 
0,9% sol. NaCl 

0,5 ml 
0,9% sol. NaCl 

Experimental 1 40 0,25 0,25 
Experimental 2 40 0,5 0,5 
Experimental 3 40 1,0 1,0 
Experimental 4 40 

De 2 ori, 
intramuscular, la 
debutul studiului şi 
la a 7-10-a zi după 
prima administrare 

1,5 1,5 
 
La debutul investigaţiilor, la 5 prepeliţe aleatoriu s-a măsurat temperatura corporală şi numărul mişcărilor 

respiratorii pe minut, iar pe parcursul investigaţiilor parametrii nominalizaţi au fost evaluaţi la câte 5 prepe-
liţe din fiecare lot de păsări antrenate în acest studiu. 

Au fost prelevate probe de sânge în mai multe etape: la începutul studiului, până la administrarea prepara-
tului BioR de la 5 păsări şi apoi de 2 ori: la prima recoltare (la mijlocul studiului) şi la a doua recoltare, la 
finele investigaţiilor, de la câte 5 prepeliţe din fiecare lot, prin decapitarea acestora, în 2 eprubete standard – 
cu şi fără anticoagulant. 

Intensitatea oxidării peroxidice a lipidelor (POL) a fost evaluată prin determinarea dialdehidei malonice 
(DAM) şi a activităţii prooxidante [23], iar starea sistemului de protecţie antioxidantă a fost apreciată prin 
determinarea activităţii antioxidante totale (AAT) polare şi nepolare [20], precum şi a activităţii superoxid-
dismutazei (SOD), catalazei [23] şi glutationperoxidazei (GPO) [22]. 

Evaluarea statistică a indicilor biochimici s-a efectuat cu ajutorul criteriului parametric t-Student cu veri-
dicitatea mai mică de 0,05 (P<0,05). 

Rezultate şi discuţii. Datele obţinute atestă că pe parcursul experienţei, pe o perioadă de circa 40 de zile, 
produsul testat nu a provocat reacţii adverse la locul administrării sau la nivel de organism. Subliniem faptul 
că la prepeliţele care au beneficiat de produsul testat temperatura corporală a fost mai scăzută, înregistrând  
la finele cercetării valori mai joase ale acestui parametru clinic cu 0,22-0,44°C faţă de lotul de referinţă, date 
ce atestă acţiune adaptativă şi antistresorie a bioremediului testat, valori redate integral într-un studiu recent 
publicat de noi [11]. Varietatea factorilor negativi ce influenţează organismul păsărilor impune măsuri şi pro-
cedee moderne de diminuare a efectelor stresului oxidativ sau a consecinţelor lui [8,14,15,31]. În cazul stu-
diului nostru s-a stabilit că remediul BioR exercită o acţiune benefică în acest context, reflectată în schimbări 
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ale parametrilor marcher ai peroxidării lipidelor şi sistemului antioxidant. Rezultatele evaluării influenţei 
remediului BioR asupra indicilor marker ai sistemului prooxidant (oxidant), precum şi asupra sistemului 
antioxidant la administrare prepeliţelor sunt redate în Tabelul 2. 

Tabelul 2  

Influenţa remediului BioR asupra indicilor peroxidării lipidelor şi sistemului antioxidant  
în serul sanguin la administrare prepeliţelor adulte 

 

Loturile de animale Semnificaţie Debutul 
studiului LM LEx 1 LEx 2 LEx 3 LEx 4 

DAM,  
mkmol/l  
1 recoltare 
2 recoltare 

24,60±1,80 25,11±2,82 
30,32±1,82 

18,20±0,92* 
29,80±1,21 

21,54±1,33 
21,74±1,66** 

21,98±3,77 
25,71±1,99 

25,91±2,1 
19,91±1,11**

SOD, u/c  
1 recoltare 
2 recoltare 

1713,4±136,5 1594,03±82,3 
1435,82±67,45

1695,52±75,1
1526,03±86,4

1671,64±148,4
1564,0±81,6 

1635,82±85,1 
1472,0±47,75 

1626,87±84,4
1616,0±87,86

Catalază, 
mmol/s.l. 
1 recoltare 
2 recoltare 

22,13±5,75 19,25±2,18 
18,11±1,48 

13,33±3,84 
20,30±2,82 

12,04±2,04* 
24,53±4,46 

17,12±2,01 
24,62±4,25 

12,88±1,71 
25,85±4,13 

APO,mkmol/l  
1 recoltare 
2 recoltare 

2,57±0,11 3,01±0,24 
3,46±0,21 

2,77±0,10 
3,46±0,34 

2,58±0,05 
4,89±0,33** 

3,13±0,25 
4,25±0,31 

3,44±0,19 
4,01±0,39 

AAT, u/c, 
(nepolare) 
1 recoltare 
2 recoltare 

0,35±0,04 0,35±0,09 
0,34±0,03 

0,33±0,03 
0,87±0,16* 

0,52±0,13 
0,69±0,20 

0,36±0,06 
0,66±0,14 

0,97±0,28 
0,90±0,20* 

AAT, u/c, 
(polare) 
1 recoltare 
2 recoltare 

0,98±0,12 1,23±0,07 
1,25±0,18 

1,08±1,12 
1,04±0,13 

1,06±0,07 
1,05±0,10 

0,98±0,11 
1,16±0,06 

0,95±0,13 
1,01±0,12 

GPO, µM/l 
1 recoltare 
2 recoltare 

2,18±0,39 1,99±0,11 
2,22±0,16 

2,63±0,38 
2,74±0,18 

2,46±0,23 
2,44±0,06 

2,27±0,22 
1,86±0,22 

2,74±0,13** 
1,84±0,23 

 

Notă: *P<0,05, **P<0,01 faţă de control. DAM – dialdehida malonică; SOD – superoxiddismutaza; APO – activitatea 
prooxidantă; AAT – activitatea oxidantă totală; GPO – glutationperoxidaza. 

 
Datele prezentate în Tabelul 2 denotă impactul pozitiv al produsului BioR administrat păsărilor de 2 ori 

consecutiv asupra mai multor indici biochimici ai statusului pro- şi antioxidant la prepeliţele adulte. Astfel, 
conform acestor date, valoarea nivelului bazal al DAM în serul sangvin, la prepeliţe la vârsta de 197 zile, 
până la medicaţia cu produsul BioR, constituie în medie 24,60±1,80 mkmol/l, parametru ce se menţine prac-
tic la acelaşi nivel şi la 1-a recoltare la lotul martor. În loturile experimentale 1, 2, şi 3, la acest termen de 
investigare s-a semnalat o diminuare a valorilor DAM cu 12,7-27,7% faţă de lotul martor (P<0,05, LE 1). 

În cadrul investigaţiilor efectuate la finele studiului s-a depistat o creştere a nivelului DAM la prepeliţele 
din lotul martor până la 30,32±1,82 mkmol/l, valoare ce depăşea cu 20,7% nivelul iniţial al acestui parametru 
înregistrat la 1 recoltare, însă fără diferenţe statistic semnificative.  

La finele studiului, în loturile tratate cu BioR s-a constatat o descreştere a nivelului indicelui marcher al 
sistemului prooxidant DAM cu 15,2-34,3%% în raport cu valorile înregistrate în lotul de referinţă, semnalân-
du-se, totodată, în loturile experimentale 2 şi 4 diferenţe statistic semnificative (P<0,01). Astfel, remediul 
BioR a contribuit semnificativ la reducerea lipoperoxidării la prepeliţele supuse stresului tehnologic, fapt  
ce argumentează necesitatea aprofundării studiilor în acest domeniu. Modificări asemănătoare ale indicilor 
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lipoperoxidării au fost obţinute de către alţi autori şi în cazul testării atât a produsului SEL-PLEX pe puii de 
găină, cât şi a seleniului anorganic [14,15]. 

Impactul pozitiv al remediului BioR asupra nivelului DAM în sânge, parametru ce reflectă procesul de 
lipoperoxidare (POL), este important şi poate fi explicat, probabil, şi prin faptul că procesele POL au loc în 
toate celulele, în special în hepatocite, graţie particularităţilor metabolismului lor celular [2, p.36-38; 3, p.85-96]. 
Diminuarea parametrului DAM în sânge la prepeliţe poate fi explicat, probabil, prin ameliorarea stării func-
ţionale a ficatului la prepeliţe sub influenţa preparatului dat (rezultate publicate de noi anterior [12]), cât şi 
prin efectele complexe ale acestui preparat exercitate asupra puilor de carne [11,29,31]. 

SOD – enzimă antioxidantă care determină transformarea radicalilor liberi de superoxid (O2) în peroxid 
de hidrogen şi oxigen molecular [2, p.63-65; 3, p.124-129]. Este primul AO enzimatic care are o importanţă 
cardinală în asigurarea unui status adecvat al sistemului antioxidant (SAO), fiind astfel unul dintre componen-
tele de bază ale statusului de protecţie celulară în cazul instalării stresului oxidativ. 

Rezultatele expuse în Tabelul 2 atestă că la debutul studiului activitatea SOD în serul sangvin este înaltă, 
constituind în medie 1713,43±136,5 u/c. S-a demonstrat că la primul termen de investigare activitatea SOD 
în sânge la păsările din toate loturile manifestă o tendinţă slabă de reducere (mai pronunţată la lotul martor 
cu 7,0% faţă de debutul studiului). În paralel s-a constatat o tendinţă de creştere a acestui indice cu 2,1-6,4% 
faţă de lotul martor. 

La finele cercetărilor se remarcă creşterea activităţii SOD în serul sangvin, în loturile experimentale tra-
tate cu BioR, cu 2,5-12,5% faţă de lotul martor, dar fără diferenţe statistic semnificative. Rezultate similare 
au fost semnalate de noi anterior în cazul testării acestui produs pe puii de carne [16]. 

În ceea ce priveşte catalaza – enzimă ce descompune H2O2 în O2 şi H2O, după cum se observă din datele 
prezentate în Tabelul 2, aceasta manifestă o tendinţă de descreştere cu 11,1-37,4% la păsările din loturile 
tratate cu BioR, însă doar în lotul experimental 2 modificările s-au dovedit a fi cu semnificaţie statistică 
(P<0,05). Dimpotrivă, activitatea acestei enzime la finele studiului manifestă o tendinţă de creştere cu 12,1-
42,7% la prepeliţele din toate loturile experimentale faţă de indicii înregistraţi la 1-a recoltare şi, în special, 
la a 2-a recoltare faţă de lotul martor, însă fără semnificaţie statistică.  

Un alt parametru integral care reflectă evoluţia stresului oxidativ este activitatea prooxidantă, valori redate 
în Tabelul 2. Din analiza datelor expuse în acest tabel se observă că cel mai jos nivel al indicelui menţionat  
s-a semnalat la prepeliţe la debutul studiului şi la păsările din loturile experimentale 1 şi 2, la prima investi-
gare. La acest termen, activitatea prooxidantă în lotul martor constituie în medie 3,01±0,24 mkmol/l. În lotu-
rile experimentale, valorile indicelui APO sunt dependente de doza preparatului administrată prepeliţelor. 
Astfel, în loturile experimentale 1 şi 2, tratate cu doze mai mici de BioR, se evidenţiază o tendinţă de dimi-
nuare a activitaţii prooxidante cu 8,0-14,3% faţă de lotul de referinţă, fapt ce denotă o intensificare a siste-
mului antioxidant, însă datele nu sunt concludente. Dimpotrivă, în loturile experimentale 3 şi 4, tratate cu 
doze mai mari de BioR, se remarcă valori crescute ale indicelui investigat, ce depăşeau cu 4,0-14,3% valorile 
lotului de referinţă. Rezultate similare privind valorile crescute ale APO tot la puii de carne, în special la fi-
nele ciclului tehnologic, au semnalat şi alţi autori în urma utilizării altor remedii bioactive, inclusiv de origine 
anorganică [14]. 

Valorile activităţii prooxidante la finele studiului s-au remarcat prin tendinţa de creştere a APO la toate 
loturile de prepeliţe antrenate în studiu, comparativ cu datele obţinute la 1-a recoltare, superioritate având 
loturile experimentale. Se constată astfel la finele cercetării o creştere concludentă a APO la loturile experi-
mentele 2, 3, 4 cu 15,9-41,3% comparativ cu lotul martor, semnalându-se şi diferenţe statistic semnificative 
în lotul experimental 2 faţă de valorile înregistrate la lotul de referinţă (P<0,01). Aceste rezultate sunt în acord 
cu studiile efectuate în [18], autorii menţionând necesitatea respectării dozelor de fitoaditivi, iar datele ce 
vizează mecanismul acţiunii acestora şi siguranţa cărnii sunt limitate, constatări ce vin în unison cu investi-
gaţiile noastre anterioare [8,28,29].  

Barometrul cel mai concludent şi fidel al SAO, paralel cu alţi parametri evaluaţi în studiul nostru, este 
activitatea antioxidantă totală – AAT (Tab.2). Conform datelor din tabelul analizat, nivelul bazal al AAT-
nepolare în serul sangvin, la prepeliţe, la vârsta de 197 zile, până la medicaţia cu produsul BioR, constituie în 
medie 0,35±0,04 u/c, valori care se menţin la păsările din lotul martor la acelaşi nivel pe întreaga perioadă 
experimentală. La prepeliţele din lotul experimental 2, la 1-a recoltare se evidenţiază o creştere a nivelului 
seric al AAT-nepolare cu 48,6%, iar în lotul experimental 4 nivelul acestui indice ajunge să depăşească de 
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2,8 ori parametrii lotului martor. Mai mult ca atât, analizând nivelul seric al AAT-nepolare, la finele studiu-
lui putem constata o creştere a acestui indice la toate prepeliţele tratate cu BioR, depăşind de 1,9-2,6 ori valo-
rile lotului martor, semnalându-se, totodată, în loturile experimentale 1 şi 4 diferenţe statistic semnificative 
(P<0,05). De menţionat că într-un studiu realizat de noi anterior [16] modificările AAT depindeau de doza 
remediului BioR administrată puilor-boiler, dozele mai mari contribuind la reducerea statistic concludentă a 
valorilor AAT, pe când în studiul de faţă realizat pe prepeliţe adulte, la finele ciclului de exploatare, acest 
fapt nu s-a evidenţiat. Un argument suplimentar privind acţiunea benefică, favorabilă a produsului BioR asupra 
sistemului antioxidant la prepeliţele adulte sunt rezultatele influenţei acestui produs asupra AAT-polare în 
serul sanguin. Conform datelor din Tabelul 2, la prepelieţele intacte nivelul mediu al AAT-polare serice a 
crescut de la 0,98±0,12 u/c la debutul studiului până la 1,23±0,07 u/c la 1-a recoltare (de 1,3 ori sau cu 25,5%, 
însă fără diferenţe statistic concludente). La păsările tratate cu BioR, nivelul AAT-polare la 1-a recoltare a 
fost mai mic cu 12,2-22,8% faţă de lotul martor, valori dependente de doza remediului testat. La finele stu-
diului parametrul investigat de asemenea este mai mic cu 7,2-19,2% faţă de lotul martor, însă fără semnificaţie 
statistică. În paralel se stipulează faptul că reducerea AAT-polare, sub influenţa remediului BioR corelează 
cu diminuarea indicelui marcher al peroxidării lipidelor – DAM. Datele prezentate în Tabelul 2 relevă faptul 
că valorile medii ale glutationperoxidazei la debutul studiului costituie 2,18±0,39 µM/l, indice care la 1-a re-
coltare s-a redus la păsările din lotul martor cu 8,7% faţă de debutul studiului. La acest termen de investigare 
nivelul GPO a crescut în toate loturile tratate cu BioR cu 14,1-37,7% faţă de lotul martor, dar statistic conclu-
dente s-au dovedit a fi modificările semnalate în lotul experimental 4 (P<0,01). Modificări similare au fost 
înregistrate la finele studiului, când se constată o creştere cu 9,9-23,4% a activităţii GPO faţă de lotul de 
referină la prepeliţele din loturile experimentale 1 şi 2 tratate cu doze mici de BioR. Din contra, la loturile 
tratate cu doze mai mari de preparat valorile GPO au fost mai reduse cu 16,2-17,1% faţă de lotul martor. 
Aceste şi alte date obţinute în cadrul efectuării studiului dat trebuie să fie luate în considerare la elaborarea 
dozei şi a regimului de utilizare a acestui produs la prepeliţele adulte, puse la recondiţionare.  

Administrarea remediului BioR permite menţinerea unui echilibru între sistemul antioxidant şi radicalii 
liberi cu caracter prooxidant, fapt ce determină dezvoltarea unei rezistenţe naturale mai bune. Acest lucru a 
fost confirmat de către noi în urma studiului unor indici biochimici, hematologici la prepeliţele tratate cu 
produsul BioR [8,11].  

Studiul efectuat atestă că produsul BioR, administrat prepeliţelor adulte la finele ciclului de ouat, de 2 ori 
consecutiv, contribuie în mare măsură la îmbunătăţirea indicilor sistemului POL-SAO, iar nivelul sau activi-
tatea majorităţii indicilor evaluaţi a fost în raport direct sau indirect cu doza remediului utilizat, fapt ce trebuie 
să fie luat în considerare la selectarea dozelor optimale ale preparatului. 

 

Concluzii 
• Remediul cianobacterian BioR obţinut prin tehnologii moderne din Spirulina platensis, administrat 

prepeliţelor adulte la finele ciclului de ouat, de 2 ori consecutiv, pe parcursul studiului, pe o perioadă 
de circa 40 de zile, are o toleranţă locală şi generală bună. 

• La prepeliţele adulte remediul BioR administrat de 2 ori consecutiv a redus intensitatea stresului oxi-
dativ, relevat prin micşorarea mai evidentă a nivelului dialdehidei malonice în serul sanguin şi prin 
intensificarea activităţii sistemului antioxidant. 

• Administrarea remediului BioR permite menţinerea unui echilibru între sistemul antioxidant şi radicalii 
liberi cu caracter prooxidant ce se formează fiziologic, nespecific sau accelerat în cazul stresului oxidativ. 
Menţinerea echilibrului dintre acţiunea prooxidantă a RL şi nivelul antioxidanţilor este esenţială şi 
caracterizează capacitatea de rezistenţa a organismului. 
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