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 Abstract. Cyanobacterium Spirulina platensis is widely used as source and producer of bioactive 
substances, in particular for the production of medicinal drugs. One of the most known and studied products 
from this category is the national bioactive remedy - BioR. In order to elucidate the influence of the BioR 
remedy compared to the alternative product Catosal, a study on five groups of 40 broilers in factory 
conditions was conducted. It has been experimentally shown in production conditions that the optimal dose 
and the best administration regime of the BioR remedy is 0,3 ml per animal on the 7th day after hatching, and 
0,5 ml per animal on the 21st day of life of broilers. The tested remedy was found to be well-tolerated by 
birds. It also contributes to improving the birds` health and liver function. 
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INTRODUCERE 
Industrializarea creşterii puilor de carne este o realitate care are ca prim scop obţinerea 

produselor dietetice şi accesibile păturilor social vulnerabile. Dezvoltarea acestei ramuri a 
zootehniei este de neconceput fără utilizarea stimulatorilor de creştere, însă care nu totdeauna 
influenţează benefic bunăstarea păsărilor şi chiar pot prejudicia sănătatea publică veterinară, 
preponderent ecologic pure, inofensive şi de origine naturală. La această categorie poate fi aliniat şi 
remediul BioR, la care este insuficient elucidat mecanismul hepatoprotector la puii de carne în 
perioadele critice de vârstă, când în primul rând este solicitat acest organ (Putin V., 2012; Avram 
E., 2011, Кольберг Н. А. и др. 2010). Prin urmare este important de a evidenţia efectele produselor 
bănuite cu impact asupra funcţiei ficatului şi în mod deosebit asupra metabolismului celular, 
capacităţilor hepatoprotectorii, schimbărilor survenite în organism în urma intervenţiei factorilor 
stresogeni, şi care se reflectă atât asupra stării de sănătate, cât şi a indicilor bioproductivi (Avram 
E., 2011, Donica N., 2011, Ciulan V. ş.a., 2000). 

Reieşind din cele relatate prin acest studiu, am încercat să verificăm şi să examinăm unele 
mecanisme prin care se realizează efectele remediului BioR, administrat în diferite doze şi regimuri 
puilor de carne, în confruntare cu Catosalului asupra unor parametri marcheri ai stării funcţionale a 
ficatului: bilirubina totală şi fracţiile ei. 

MATERIAL ŞI METODE 
Cercetările au fost realizate pe 5 loturi a câte 40 pui de carne în condiţiile fabricii avicole 

“Avicola Şaver”, subdiviziunea Mereni, R. Moldova. Principiul de organizare a experienţei cu 
utilizarea remediului BioR şi a Catosalului este redat în tabelul 1.  

Remediul BioR testat din noi, a fost obţinut pe cale biotehnologică în Laboratorul de 
Fotobiotehnologie al Institutului de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM, iar procedeul de 
stimulare a productivităţii puilor broiler cu acest preparat a fost brevetat de noi. Remediul bioactiv 
autohton BioR conţine un complex de substanţe bioactive: macro- şi microelemente, oligopeptide, 
glucide, aminoacizi, în special imunoactivi, ş. a. 

Pe parcursul cercetărilor tineretul avicol a fost permanent monitorizat: periodic s-a 
determinat temperatura corporală, mişcările respiratorii, iar pentru elucidarea indicelor 
bioproductivi la intervale stabilite de timp au fost cântăriţi. 
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Tabelul 1. Schema administrării remediului BioR şi a Catosalului puilor-broiler  
la a 7-a şi a 21-a zi de viaţă  

Puii au fost cazaţi în acelaşi adăpost, apa a fost asigurată prin adăpători automate, iar hrana a 
fost administrată la discreţie. Pentru efectuarea examenului biochimic s-a recoltat sânge la a 7-a zi 
de viaţă până la administrarea  remediului BioR cât şi a Catosalului şi ulterior de 2 ori consecutiv la 
a 28-a zi de viaţă şi prealabil sacrificării la a 42-a zi de viaţă de la câte 5 pui din fiecare lot antrenat 
în acest studiu. Nivelul bilirubinei generale şi a fracţiunilor ei s-a determinat la analizatorul 
biochimic „Biosystems A-15” conform instrucţiunilor anexate. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
În baza cercetărilor întreprinse se poate menţiona, că administrarea preparatului BioR şi a 

Catosalului într-o perioadă de 35 zile, în condiţii de producţie, n-a provocat reacţii adverse sau alte 
abateri în sănătatea şi dezvoltarea puilor de carne. Cele menţionate pot fi confirmate prin 
intermediul temperaturii corporale, care la finele studiului la loturile tratate cu remediul BioR a fost 
mai scăzută cu 0,2 - 04°C faţă de lotul de referinţă. La lotul experimental 4, care a beneficiat de 
produsul alternativ Catosal temperatura corporală a avut aceiaşi tendinţă de manifestare ca şi în 
cazul testării remediului BioR. Vom menţiona că şi valorile frecvenţei respiratorii vin în contextul 
manifestării temperaturii corporale, rezultate ce reflectă o adaptare metabolică şi ambientală mai 
bună la tineretul avicol tratat cu remediile BioR şi Catosal. Această latură benefică a produsului 
testat de noi a fost constatată şi în cazul cercetării BioR-lui pe porcine de deferite vârste şi stări 
fiziologice, şi prepeliţe (Macari V., 2003; Macari A. ş.a., 2013). 
 În contextul celor redate, o importanţă deosebită în aprecierea stării de sănătate a păsărilor şi 
în special a metabolismului derulat în ficat sau conjugat cu acest organ îl are şi investigarea 
bilirubinei totale şi a fracţiilor ei.  
 Rezultatele cercetării influenţei remediului de origine cianobacteriană BioR şi a produsului 
alternativ Catosal, asupra conţinutului de bilirubină totală şi a fracţiilor ei, în serul sanguin la puii de 
carne crescuţi în condiţii de fabrică avicolă, până la administrarea acestor preparate şi evoluţia lor 
pe parcursul investigaţiilor sun reflectate în tabelul 2. 
 Rezultatele, expuse în tabelul 2 atestă faptul că nivelul bazal al bilirubinei totale în serul 
sanguin la puii de carne, la vârsta de 7 zile constituie în mediu 6,21±0,03 mkmol/l, indice care cu 
vârsta atât la prima, cât şi la a 2-a recoltare practic nu s-a modificat şi s-a menţinut aproape de 
valorile semnalate la debutul studiului. În acelaşi timp cele redate în acest tabel evidenţiază faptul 
că parametrul analizat la lotul experimental 1, la prima recoltare este mai inferior cu 6,4% faţă de 
lotul martor. La finele studiului acest impact pozitiv a remediului BioR s-a semnalat la toate loturile 
experimentale tratate cu BioR, reflectat într-o uşoară scădere a bilirubinei totale cu 1,4 – 9,5% faţă 
de lotul martor, ceea ce demonstrează o funcţie excretorii mai bună a ficatului la aceste păsări. 

Rezultate similare privind nivelul bilirubinei totale în serul sanguin la puii sunt redate în 
literatura de specialitate şi de alţi autori (Бессарабов Б. и др. 2010). 

Doza şi regimul de administrare, 
ml/cap Loturile de pui Nr. de 

pui 1 dată 
La a 7-a zi de viaţă 

2 dată 
La a 21-a zi de viaţă 

Calea de 
administrare 

Martor 40 0,4 ml 
sol. 0,9% NaCl 

0,8 ml 
sol. 0,9% NaCl 

Experimental 1 40 0,3 ml BioR 0,5 ml BioR 
Experimental 2 40 0,4 ml BioR - 
Experimental 3 40 - 0,8 ml BioR 
Experimental 4 40 0,2 ml Catozal 0,4 ml Catozal 

 
 

Intra-muscular 
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 Pentru a aprecia evoluţia proceselor derulate în ficat, precum şi sub influenţa unor remedii 
bănuite cu proprietăţi hepatoprotectorii şi adaptative am considerat importantă aprecierea valorilor 
serice a bilirubinei directe şi indirecte la puii de carne, ce reflectă starea funcţională a ficatului.  

Tabelul 2. Valorile medii ale bilirubinei totale şi fracţiilor ei în serul sanguin  
la puii-broiler trataţi cu remediul BioR şi Catosal (M±m)  

Notă: * – P<0,05 

  La lotul martor în cazul bilirubinei directe (tabelul 2.) se constată o scădere cu 11,8% la 
prima recoltare faţă de valoarea iniţială (2,79±0,41 mkmol/l). În acelaşi timp, tot la prima recoltare 
se poate observa o creştere a acestui indice cu 28,9 – 43,1% la loturile tratate cu BioR şi respectiv 
cu 38,2% la lotul tratat cu Catosal. În experimentul nostru (lot experimental 1) creşterea acestui 
indice este indusă în mod semnificativ de către BioR. Aceste rezultate pot fi explicată probabil, prin 
intensificarea proceselor fiziologo-metabolice la nivel de ficat în această perioadă de mari solicitări 
a acestui organ. Această ipoteză poate fi tangenţional confirmată şi prin analiza parametrului 
investigat la finele ciclului tehnologic, când procesele fiziologice derulează mai lejer, fiindcă 
păsările au realizat practic masa corporală genetic programată. Astfel, la finele studiului, la a 2 
recoltare la lotul martor, valoarea bilirubinei directe constituie 3,36±0,14 mkmol/l, ceea ce este cu 
36,6% mai mult faţă de 1 recoltare (P<0,05) repetând tardiv manifestarea parametrului investigat, 
semnalată anterior ( la prima recoltare) la loturile experimentale. Tendinţe similare de manifestare a 
bilirubinei directe în ser au semnalat şi alţi autori (Бессарабов Б. и др 2010). În acelaşi timp, 
dimpotrivă la lotul experimental 1, se atestă o uşoară diminuare a indicelui investigat cu 9,5% faţă 
de lotul martor. 
 Rezultatele noastre experimentale de estimare a conţinutului seric a bilirubinei indirecte 
demonstrează evoluţia diametral opusă manifestării bilirubinei directe, care la 1 recoltare la lotul 
martor a constitut în mediu 3,65±0,42 µM/l şi s-a majorat cu 6,7% faţă de nivelul bazal. În acelaşi 
timp, cura de medicaţie cu BioR a indus o diminuare a bilirubinei indirecte serice cu 18,3 – 39,7% 
faţă de lotul de referinţă şi respectiv cu 23,6% la lotul tratat cu Catosal, tot faţă de lotul martor. 
Această diminuare a bilirubinei indirecte serice poate fi într-u totul considerată pozitivă, fiindcă 
după cum menţionează unii autori, bilirubina indirectă creşte în cazul unei anemii, hemoliza 
eritrocitelor şi incapacitatea ficatului de a forma în cantităţi mari complexul bilirubina – 
glucoronidic (Назаренко Г.И., Кишкун А.А., 2000). Rezultatele evaluării pozitive a influenţei 
remediului BioR asupra principalilor indici ai hematopoiezei au fost relatate de noi anterior (Putin 
V., Macari A., 2013; Макаръ В. Путин В., 2008). La a doua recoltare parametrul cercetat se 
diminuat practic la toate loturile investigate şi puţin diferă între ele cu excepţia LE 2 (P<0,05). În 
acelaşi timp la LE 1, tratat cu doze optimale de BioR din potrivă valoarea parametrului investigat s-
a majorat 20,0% faţă de 1 recoltare. Acest rezultat poate fi considerat pozitiv, confirmând analiza 
rezultatelor semnalate la 1, fapt ce atestă derularea adecvată a procesului de metabolizare a 
bilirubinei indirecte în ficat cât şi buna realizare a studiului dat. 

Loturile de animale Indicii La debut 
Martor LEX 1 LEX 2 LEX 3 LEX 4 

Bil. totală, mkmol/l 
1recoltare 
2recoltare 

6,21±0,03 6,11±0,12 
6,20±0,05 

5,72±0,35 
5,68±0,27 

6,26±0,13 
5,61±0,31 

6,32±0,13 
6,11±0,11 

6,20±0,03 
6,20±0,08 

Bil. direct, µM/l 
1recoltare 
2recoltare 

2,79±0,41 2,46±0,31 
3,36±0,14* 

3,52±0,17* 
3,04±0,40 

3,27±0,17 
3,75±0,19 

3,17±0,47 
3,26±0,21 

3,40±0,29 
3,60±0,02 

Bil. indirect, µM/l 
1recoltare 
2recoltare 

3,42±0,40 3,65±0,42 
2,83±0,17 

2,20±0,48 
2,64±0,63 

2,98±0,26 
1,86±0,27* 

3,14±0,44 
2,85±0,30 

2,79±0,30 
2,59±0,09 
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 Cercetările efectuate au evidenţiat valenţa pozitivă a bioremediului cianobacterian BioR 
administrat puilor de carne, în condiţii fiziologice de fabrică avicolă, asupra bilirubinei totale şi ale 
fracţiunilor ei în serul sanguin, dezvăluind mecanismele efectelor lui biochimice şi perspectivele de 
valorificare a acestui preparat. 

CONCLUZII 
1. Preparatul BioR, obţinut prin tehnologii moderne din Spirulina platensis, administrat puilor de 

carne, are o toleranţă locală şi generală foarte bună. 
2. În condiţii de fabrică avicolă s-a dovedit, experimental, că remediul BioR fiind aplicat puilor de 

carne de la a 7-a zi de viaţă manifestă efecte benefice asupra ficatului şi, în special, asupra 
funcţiei de metabolizare a acestui organ. 

3. Prin intermediul studiul realizat s-a demonstrat experimental în condiţii de producţie că cea mai 
optimală doză şi regim de utilizare a remediului BioR este de 0,3ml/cap la a 7-a zi după 
ecloziunea puilor şi 0,5 ml/cap, respectiv la a 21-a zi de viaţă a puilor. 
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