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Spirulina platensis este pe larg folosită ca biotransformator de 

bioelemente și în calitate de producent de substanțe biologic active cu 

spectru larg de utilizare. Astfel de remedii medicamentoase sunt solicitate 

și studiate multilateral pe animale [3, 4, 7, 8,10]. Literatura de specialitate 

evidențiază rolul aviculturii moderne în complexul agroalimentar, 

evidențiindu-se totodată obstacolele care pot împiedica dezvoltarea 

avansată a acestei ramuri a zootehniei. Aceste impedimente vin 

preponderent din partea furajelor insuficient de calitative și echilibrate, 

stresului tehnologic inevitabil, condițiilor de exploatate a păsărilor, precum 

și de insuficiența remediilor medicamentoase inofensive pentru păsări, om 

și mediul ambiant [3, 5, 6]. Literatura de specialitate a demonstrat faptul că 

în procesul de creștere și exploatare în condiții intensive a păsărilor, cel mai 

solicitat, precum și cel mai afectat organ este ficatul [3, 4, 5, 6, 9]. 

Investigațiile actuale sunt orientate spre examinarea impactului 

produsului autohton, ZooBioR din spirulină, asupra sănătății și, în 

special, asupra parametrilor marker ai stării funcționale a ficatului la 

găini, în prima perioadă de ouat. S-a urmărit, de asemenea: atât 

toleranța acestui produs, cât și conturarea dozei optimale a acestuia, 

pentru a fi recomandat procedurilor ulterioare. Materialul biologic a 

fost reprezentat de 70 de găini aparținând hibridului Braun-Nic. 

Experimentul s-a realizat pe 5 loturi de păsări (a câte 14 cap/lot), la 4 

dintre care hrana a fost suplimentată cu ZooBioR în diferite doze (5,0; 

10,0; 15,0; 20,0 mg substanță activă/kg furaj). Produsul testat este un 
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remediu complex natural ce conține compuși biologic activi derivați din 

Spirulina (Arthrospira) platensis, precum: aminoacizi, inclusiv 

imunoactivi în stare liberă și în compoziția peptidelor și proteinelor, 

polizaharide/polizaharide sulfatate, fosfolipide și microelemente, 

precum zincul și seleniul. Păsările incluse în cercetare au fost analoage 

din punct de vedere al vârstei, stării fiziologice, originii, masei 

corporale, fiind cazate în aceeași hală, cu aceleași condiții de mediu și 

asistență medical-veterinară. Pentru investigațiile de laborator, au fost 

prelevate probe de sânge: la începutul experimentului, până la 

administrarea remediului ZooBioR, de la 5 găini aleatoriu; pe parcursul 

studiului; de la câte 5 păsări din fiecare lot – la cca 1 lună de la debut; 

precum și ulterior la finele acestui experiment. 

S-a stabilit, pe o perioadă de peste 4 luni de zile, că produsul testat 

nu a provocat reacții adverse sau alte abateri în dezvoltarea, 

productivitatea sau sănătatea păsărilor. Într-un context general, 

ZooBioR ameliorează starea de sănătate a găinilor tinere, invocând 

proprietăți anistresorii și adaptative, fapt bănuit atât prin valori mai 

reduse ale temperaturii corporale, cât și a mișcărilor respiratorii. Pe 

fundalul medicației cu produsul testat activitatea transaminazei AST în 

serul sanguin, la 1-a cercetare, este diminuată la LE 1, 2 și 4, 

reprezentând 9,8-13,6% față de lotul de control. Valoarea acestei 

enzime la sfârșitul studiului este mai scăzută cu 4,7-20,9% în raport cu 

martorul (p< 0,05, pentru LE 1), rezultate pozitive menționate și de către 

alți autori care au administrat la animale alte remedii bioactive [1,3]. 

Activitatea enzimei ALT, dimpotrivă, la LE a prezentat o tendință clară 

de amplificare, creșterea fiind de 15,2-34,9% în raport cu controlul (p< 

0,001, pentru LE 3). Rezultate similare au fost constatate atât la 

prepelițele exploatate pentru ouă și tratate intramuscular cu remediul 

BioR [3,5], cât și la puii de carne, care au beneficiat de alte remedii 

bioactive [2]. Important este faptul că la finele studiului activitatea ALT 

la 3 LE, cu excepția LE 1 (doza minimă de ZooBioR) s-a situat la un 

nivel mai înalt, de 3,2-17,5% în raport cu martorul. Astfel, un mecanism 

posibil de acțiune a preparatului testat ar putea fi ameliorarea funcției 

proteosintetice a ficatului, reducerea alterării hepatocitelor, precum și 

îmbunătățirea metabolismului proteic, în general. În plus, ZooBioR în 
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perioade de mari solicitări metabolice, cum este prima perioadă de ouat, a 

reușit să mențină la nivelul inițial, sau să reducă concentrația bilirubinei 

totale în sânge cu 10,8-11,9% în raport cu martorul. La finele studiului, la 

LE există o ușoară tendință de creștere, în linii generale dependentă de doza 

de produs administrat de 2,1-20,2% față de datele de referință. Rezultate 

asemănătoare au obținut și alți autori care au administrat la cățelele gestante 

și la iepuroaice remediul BioR [1,4]. La această ultimă etapă, remediul 

testat a indus la toate LE valori mai înalte ale bilirubinei directe serice, 

creșterea fiind de 2,2-38,3%, față de martor. Aceste rezultate pot fi 

explicate prin intensificarea proceselor metabolice derulate în organism, în 

special la nivel de ficat. Rezultate similare la iepuroaice, pe durata ciclului 

reproductiv, considerată stare fiziologică stresantă, au fost obținute în urma 

utilizării remediului BioR [4]. Bilirubina indirectă (liberă, neconjugată) a 

prezentat la 1-a cercetare o stabilitate în ser la găinile tinere, intacte, 

situându-se la nivelul fondului, rezultate care însumează mai mulți factori 

reflectați în starea bună de sănătate, parametru care prezintă o tendință de 

scădere marcantă la găinile din LE de 9,0-21,2%, fenomen pozitiv care 

probabil reflectă atât intensificarea proceselor fiziologo-metabolice la nivel 

de ficat, cât și funcția eritrocitelor.  
Important este și faptul că fosfataza alcalină totală (ALP) la 1-a 

investigare are o tendință unică de scădere, pe când produsul ZooBioR 
la LE 1, 2 și 4 a stopat declinul acestei enzime cu 4,2-22,5%, în raport 
cu martorul. Enzima ALP la finele studiului la LE, cu excepția LE 3, 
are o tendință marcantă de diminuare și față de martor, de 1,2-1,4 ori, 
fenomen benefic, ce atestă acțiune antistresorie și hepatoprotectorie a 
ZooBioR. Studiile au relevat faptul că enzima ALP-termostabilă (fracția 
hepatică), la 1-a cercetare, are o tendință de diminuare, scăderea fiind la 
LM de 32,5%, față de fon, pe când la LE parametrul investigat a depășit 
cu 4,7-44,2% valorile martorului. La finele studiului, valoarea analizată 
la LE 1, 2 și 4 este mai joasă față de martor cu 11,7-32,4%. În acest 
timp, activitatea enzimei ALP-termolabilă (fracția osoasă) la păsările 
din LE are o tendință de scădere față de martor, reducerea fiind de 1,1-
1,7 ori, fenomen care probabil poate fi explicat prin intensificarea 
metabolismului, în general, și a metabolismului mineral, în special.  

Rezultatele obținute atestă faptul că modificările valorilor enzimatice, 

preponderent hepatice, constituie probabil una din reacțiile de adaptare ale 
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organismului, orientată spre optimizarea metabolismului în situații de mari 

solicitări metabolice, cum ar fi exploatarea intensivă a găinilor.  
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