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 Abstract. It has been shown the positive effect of the BioR remedy, obtained from Spirulina 
platensis biomass, on laboratory animals, pigs, and broilers. In this context of major interest is the product`s 
impact on quails, and especially on the functional state of their liver. The experiment was conducted on 200 
quails, divided into five groups, 40 birds each. The remedy was administered to 4 groups, intramuscular 2 
times, in different doses, while the control group received saline. It has been established that the tested 
product is well tolerated by adult quail, improves the functional status of the liver, in particular having a 
positive impact on the proteosynthetic function of this organ, and on the protein metabolism in whole. 
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INTRODUCERE 
Este cunoscut faptul că în perioada de reactivare a sectorului agricol şi în special a sectorului 

zootehnic, în R. Moldova de perspectivă este creşterea păsărilor, porcinelor, iepurilor ş. a. Creşterea 
prepeliţelor este justificată şi prin faptul că mulţi agenţi economici preferă să crească aceste păsări 
atât pentru ouă, cât şi pentru carne, produse dietetice şi chiar curative, solicitate în prezent pe larg 
(Kiwitt R., 2003). Însă, pentru stimularea productivităţii şi diminuarea stresului tehnologic se 
apelează tot mai des la remedii de origine vegetală (Macari V. ş.a., 2014; Putin V., 2012; Карпуть 
И. М. и др., 2009). 
 Cianobacteria Spirulina platensis este pe larg exploatată în calitate de producent de substanţe 
bioactive şi este utilizată pe larg pentru obţinerea unor preparate medicamentoase: BioR, Spirulina-
7 ş.a. ( Rudic V., Gudumac V., 1996; Фионин Н. В., 2007). 
 Conform datelor din literatură este unanim acceptat faptul că rolul ficatului la nivel de întreg 
organism este primordial în realizarea proceselor fiziologico-metabolice (Ţurcanu Ş., 2006; 
Голиков А. Н. и др., 1991). În acelaşi timp analiza literaturii de specialitate a demonstrat faptul că 
în condiţii intensive de creştere şi exploatare a păsărilor cel mai solicitat şi totodată cel mai afectat 
organ este ficatul (Macari V. ş.a., 2014 ; Putin V., 2012 ; Кольберг Н. А., Садовников Н. В. 
2010). În prezent este demonstrat faptul că remediul cianobacterian BioR, obţinut prin procese 
tehnologice moderne din Spirulina platensis, ameliorează starea funcţională a ficatului. În special 
analiza literaturii a demonstrat faptul că acest produs manifestă proprietăţi antistresorii, 
proteosintetice, hepatoprotectoare, etc. la animalele de laborator, porcine, şi puii de carne (Macari 
V.,2003; Macari V., Putin V., Gudumac V., 2009; Putin V., 2012; Rudic V., Gudumac V., Popovici 
M., 1995). La momentul de faţă impactul produsului cianobacterian BioR asupra stării funcţionale 
la prepeliţe practic nu a fost elucidat. 
 Respectiv scopul prezentei cercetări a constituit evaluarea influenţei preparatului 
cianobacterian BioR asupra sănătăţii şi în special asupra stării funcţionale a ficatului la prepeliţe.  

MATERIAL ŞI METODĂ 
 Pentru elucidarea influenţei remediului BioR asupra prepeliţelor a fost realizat un studiu pe 
5 loturi, a câte 40 păsări la finele ciclului de ouat, la vârsta de 197 zile, conform schemei redate în 
tabelul 1. 

Preparatul testat s-a administrat intramuscular prepeliţelor de 2 ori consecutiv, la 4 loturi 
experimentale: la debutul studiului, în doze de 0,25- 0,5-1,0-1,5 ml/cap şi la a 2-a repriză, la a 7-10 
zi după prima administrare. 
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Tabelul 1. Schema experimentală de administrare a remediului BioR prepeliţelor adulte 

Doza, ml Loturile de 
animale 

Nr. 
de capete 

Regimul 
administrării 1 repriză 2 repriză 

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 

Prepeliţele au fost cazate în aceeaşi hală, unde condiţiile de microclimat, asistenţă 
veterinară, igienă, alimentaţie şi adăpare au fost identice. Pe întreaga perioadă experimentală 
prepeliţele au fost examinate şi monitorizare permanent pentru evidenţierea posibilelor reacţii atît la 
nivel de întreg organism, cât şi în regiunea administrării produsului BioR, precum şi pentru evidenţa 
numerică a păsărilor. Pentru investigaţiile de laborator s-a recoltat sânge în două eprubete standard, 
cu şi fără anticoagulant, de la 5 păsări, la începutul studiului şi apoi pe parcursul studiului de 2 ori 
consecutiv: la 1-a recoltare (la mijlocul studiului), şi la a 2-a recoltare, la încheierea experimentului, 
de la câte 5 prepeliţe din fiecare lot. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
 În urma monitorizării păsărilor pe parcursul experienţei, pe o perioadă de circa 40 zile, 
produsul testat nu a provocat reacţii adverse şi nu au fost semnalate abateri în sănătatea acestora. 
Astfel, remediul testat a evidenţiat capacităţi adaptative şi antistresorii, confirmate prin valori mai 
joase ale temperaturii corporale şi respiraţiei. 
 Valorile unor parametri fiziologico-metabolici care reflectă stare funcţională a ficatului la 
prepeliţele adulte în perioada de recondiţionare sunt prezentate în tabelul 2. 

Tabelul 2. Evoluţia unor parametri ai stării funcţionale a ficatului  
la prepeliţele adulte puse la recondiţionare 

Loturile de animale 
Indicii La debut 

Martor LEX 1  LEX 2 LEX 3 LEX4 

Proteine totale, 
g/l 
1 recoltare 
2 recoltare 

45,24±1,27 

40,39±1,58 
55,44±1,05 

43,48±1,82 
58,79±4,04 

49,09±1,72** 
68,07±1,81*** 

54,44±2,13*** 
63,30±2,86* 

48,50±2,17* 
65,64±2,72** 

Albumina, g/l 
1 recoltare 
2 recoltare 

17,52±1,15 
16,50±0,48 
16,27±0,50 

15,38±0,49 
17,43±0,52 

16,24±0,45 
17,05±0,33 

15,79±0,25 
16,22±0,36 

16,47±0,33 
17,37±0,31 

ALT, u/l 
1 recoltare 
2 recoltare 

14,43±1,82 

23,86±3,84 
20,37±3,63 

17,69±1,40 
21,07±4,36 

19,09±1,90 
38,30±2,41** 

23,16±3,03 
32,94±3,30* 

21,42±2,22 
30,73±6,79 

AST, u/l 
1 recoltare 
2 recoltare 
 

58,32±2,56 

53, 66±4,71 
62,16±11,41 

62,51±7,67 
60,18±4,47 

68,68±10,14 
59,25±8,71 

58,08±5,68 
67,05±6,04 

60,06±7,84 
67,74±4,44 

Notă: * – P<0,05; * *– P<0,01; * * * – P<0,001; LEX – lot experimental 

 Preparatul cianobacterian testat, în condiţii de producţie, pe o perioadă de circa 40 de zile nu a 
provocat reacţii adverse sau alte abateri în sănătatea prepeliţelor adulte puse la recondiţionare. Pe prim 
plan în lista proteinelor plasmatice şi a parametrilor care servesc la aprecierea stării funcţionale a 
ficatului, în special funcţia de proteosinteză a acestei glande, se înscriu: proteinele totale şi albumina 
(Macari V. ş. a., 2014; Pârvu Gh., 1992; Pârvu Gh., ş.a., 1996). 
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 Datele prezentate în tabelul 2 demonstrează faptul că tratamentul cu produsul BioR de 2 ori 
consecutiv a determinat îmbunătăţirea indicilor metabolismului proteic la prepeliţele adulte. La primul 
termen de investigare, proteinele totale serice s-au majorat cu 7,6-34,8% faţă de lotul de referinţă, 
existând şi diferenţe semnificative. Pe parcursul investigaţiilor acest impact pozitiv al remediului testat 
s-a menţinut, fapt confirmat prin înregistrarea la sfârşitul experimentului a creşterii veridice a indicelui 
biochimic cercetat cu 6,0-22,8% faţă de lotul martor. Cele expuse anterior indică atât ameliorarea 
procesului anabolic proteic în ficat, cât şi îmbunătăţirea stării funcţionale a acestui organ. Vom menţiona 
faptul că rezultate similare au fost raportate atât în cazul administrării produsului BioR porcinelor, puilor 
de carne (Macari V., 2003; Putin V., 2011), cât şi al altor biostimulatori (Turcu D. ş.a., 2010; Oduguwa 
O. O. et all., 2000). Trebuie de accentuat faptul că dinamica nivelului albuminei serice la prima 
investigare la loturile experimentale practic nu diferă de lotul de referinţă, pe când la finele studiului în 
trei loturi tratate cu BioR s-a remarcat o dinamică pozitivă a indicelui investigat (cu 4,8-7,1 faţă de LM), 
însă diferenţele au fost statistic nesemnificative. 
 Conform datelor din literatură rolul biologic al transaminazelor (ALT şi AST) în aprecierea 
stării funcţionale a ficatului este majoră, aceşti marcheri având prin urmare şi o semnificaţie în analiza 
influenţei promotorilor de creştere cu diverse proprietăţi (Macari V. ş.a., 2014; Putin V., 2012; Pârvu 
Gh., 1992). Datele prezentate în tabelul 2 denotă faptul că în procesul tratamentului cu remediul BioR la 
prepeliţe s-a manifestat o tendinţă moderat pozitivă de scădere a ALT la prima investigare, fiind mai 
pronunţată la păsările tratate cu doze mai mici de BioR (LE 1 şi LE 2), cu 20,0-25,9% comparativ cu 
parametrii de referinţă. La încheierea experimentului am relevat creşterea nivelului funcţional al ALT la 
toate loturile experimentale cu 3,4-88,0% comparativ cu nivelul lotului de referinţă, existând şi diferenţe 
concludent semnificative. Evoluţia activităţii ALT poate fi considerată benefică deoarece analiza 
literaturii de specialitate relevă faptul că valori puţin crescute ale transaminazelor serice şi, în special ale 
enzimei ALT, denotă intensificarea proceselor fiziologico-metabolice în ficat (Macari V. ş.a., 2014; 
Putin V., 2012; Савченко С., Савченко В., 2007). 
 Monitorizarea în dinamică a sindromului citolitic a indicat la primul termen de investigare o 
creştere nesemnificativă a activităţii AST cu 8,2-28,0% la prepeliţe pe fundalul medicaţiei cu produsul 
testat, comparativ cu valorile de referinţă. După cum se observă datele biochimice prezentate în tabelul 
2 indică o evoluţie pozitivă a indicilor transaminazei AST către finele studiului pe fundalul terapiei cu 
BioR în loturile experimentale, însă calitatea acestor schimbări variază în funcţie de doza aplicată. 
Astfel, la loturile tratate cu doze mai mici de BioR s-a înregistrat o slabă tendinţă de diminuare a AST - 
cu 3,2-4,7 %, pe când la loturile tratate cu doze mai mari de BioR, dimpotrivă a avut loc o creştere 
nesemnificativă a parametrului investigat cu 7,9-9,0% fată de lotul de referinţă. Evident aceste 
schimbări ale enzimei AST sunt minore, însă semnificaţia lor este mare şi pledează în favoarea 
produsului testat care este inofensiv pentru păsări, inclusiv la nivel citolitic, de asemenea relevând 
corectitudinea efectuării studiului în cauză.  
 În baza cercetărilor efectuate putem conchide faptul că produsul cianobacterian BioR, obţinut 
din Spirulina platensis, administrat prepeliţelor destinate recondiţionării, după finisarea procesului 
tehnologic de ouat, contribuie la ameliorarea metabolismului în organismul păsărilor, în special 
determinând ameliorarea funcţiei proteosintetice a ficatului, precum şi a metabolismului proteic în 
general. 

CONCLUZII 
1. Remediul cianobacterian BioR administrat succesiv la prepeliţele adulte destinate 

recondiţionării are o toleranţă locală şi generală bună. 
2. Remediul cianobacterian BioR administrat succesiv la prepeliţele adulte destinate 

recondiţionării are impact pozitiv asupra funcţiei proteosintetice a ficatului în special şi a 
metabolismului proteic în general. 

3. Rezultatele obţinute sunt dependente de doza remediului BioR administrat, însă pentru 
determinarea dozei optime a produsului testat pe prepeliţele adulte destinate recondiţionării 
sunt necesare investigaţii suplimentare: hematologice, biochimice, bioproductive  ş. a., 
precum şi o analiză complexă a acestora. 



66 
 

BIBLIOGRAFIE: 
1. Kiwitt R. Prepeliţa. Creştere, comportarea, comercializare. Bucureşti, 2003. 111p. 
2. Macari V. Aspecte fiziologico-metabolice ale acţiunii preparatului BioR de origine algală asupra organismului 

porcin: autoref. tz. doct. hab. în biologie. Chişinău, 2003. 49 p.  
3. Macari V., Putin V., Gudumac V. Efectul remediului BioR asupra stării funcţionale al ficatului la puii-broiler. În: 35 

ani de învăţământ superior med. vet. din Republica Moldova: simpoz. şt. intern., 15-16 oct. Chişinău, 2009, pp. 19-
23. ISBN 978-9975-4044-6-4.  

4. Macari V., Putin V., Rudic V., Macari A., Bălănescu S., Enciu V. Procedeu de ameliorare a sănătăţii şi stimulare a 
productivităţii la puii de carne. Recomandări. Chişinău, 2014. 35 p. 

5. Oduguwa O. O., Oduguwa B. O. Fanimo A. O., Dipeolu M. A. Potency of two proprietary micronutrient premixes 
for broiler chickens at marginally deficient protein contents. Archivos de Zootecnia. 2000, vol. 49, nr. 188, pp. 433-
444. ISSN 0004-0592. 

6. Pârvu Gh. Supravegherea nutriţional metabolică a animalelor. Bucureşti: Ceres, 1992. 391 p. ISBN 973-40-0228-7. 
7. Pârvu Gh., Coste H., Costea M. Nutriţia, răspunsul imun şi sănătatea animalelor. Bucureşti: Ceres, 1996. 160 p. 

ISBN 973-40-0380-1.  
8. Putin V. The Influence of the BioR Remedy on the Protein Metabolism of Broilers. În: Buletin of university of 

agricultural sciences and veterinary medicine cluj-napoka, România. 2011, volumul 68(1), ISSUE 1/2011, p. 303-
309. 

9. Putin V. Efectele unui produs autohton şi ale Catosalului asupra stării funcţionale a ficatului la puii de găină pentru 
carne. Studia Universitas. Seria Ştiinţe reale şi ale naturii. 2012, nr. 1(51), pp. 141-146. ISSN 1814-3237. 

10.  Rudic V., Gudumac V., Popovici M. Fotobiotehnologie-realizări noi în biomedicină. Chişinău: Cuant, 1995. 208 p. 
ISBN 5-7790-0231-2.  

11. Rudic V., Gudumac V. Preparat medicamentos: brevet MD nr. 545 G2. Publ.: BOPI nr. 5/96, 31.05.1996. 
12. Turcu D. ş.a. Contribuţii privind profilul imunologic umoral la pui-broiler trataţi cu Amoxidem 50%. Medicamentul 

Veterinar. 2010, vol. 4, No. 2, pp. 1-4. ISSN 1843-9527. 
13. Ţurcanu Şt. Fiziologia animalelor domestice.Ch.: Centrul Ed. al UASM, 2006. 600 p. 
14. Голиков А. Н. и др. Физиология селъскохозяйственных животных. М. Агропромиздат, 1991. 432 с. 
15. Карпуть И. М., Курденко А. П., Бабина М. П. и др. Рекомендации по применению иммунокорректоров для 

повышения резистентности и профилактики болезней молодняка с. -х. животных и птиц. Витебск: ВГАВМ, 2009. 
56 c. 

16. Кольберг Н. А., Садовников Н. В. Роль печени в обмене веществ птиц. Морфологические изменения в 
печени птиц при использовании антигомотоксической терапии. В: VI-й Междунар. ветеринарный Конгресс 
по птицеводству, Москва, 26-29 апр. 2010, с. 14-20. 

17. Савченко С., Савченко В. Спайс-мастер для молодняка. Птицеводство, 2007, № 03, с. 14-15. 
18. Фионин Н. В. Влияние препаратов спирулины на физиологические показатели и продуктивность цыплят-

бройлеров: Aвтореф. дис. канд. биол. наук. Рязань, 2007. 23 с.  

 

 

 

 

 

 

 


