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                                                                             REZUMAT 
 
                      

Creşterea păsărilor în România reprezintă o ocupaţie tradiţională, de-a lungul 

timpului, care a furnizat siguranţă în alimentaţie la nivel gospodăresc, aceste vieţuitoare 

oferind omului produse nutritive de înaltă valoare, precum carnea şi ouăle. FAO 

recunoaşte contribuţia importantă pe care avicultura la scară restrânsă o poate aduce în  

dezvoltarea comunităţilor rurale şi reducerea sărăciei, dezvoltând programe orientate în 

acest sens (Sonaiya şi Swan, 2004). Tocmai pentru a suplini acest necesar, avicultura s-a 

dezvoltat, îndeosebi în secolul XX, trecându-se în cele mai multe ţări ale lumii la 

intensivizarea creşterii păsărilor şi scurtarea perioadelor tehnologice. Creşterea cantităţii 

se realizează în detrimentul calităţii fie ea a produsului final (carne), a confortului şi a 

bunăstării păsărilor (Bancoş, 2010), sau a rezistenţei la boli. Promovarea internaţională a 

bunelor practici reprezintă unul dintre ţelurile UE, fiind încurajată adoptarea unor politici 

sustenabile atât în domeniul consumului cât mai ales a producţiei, într-un program cadru 

extins pe zece ani, elaborat de Organizaţia Naţiunilor Unite (cunoscut ca „procesul de la 

Marrakech”) (http://ec.europa.eu/ environment/pubs/ pdf/factsheets/scp/ro.pdf). 

Bursita infecţioasă aviară (BIA) este o boală de natură virală cu o contagiozitate 

mare pentru puii de 3-6 săptămâni, ce afectează ţesutul limfoid şi în special bursa 

Fabricius. Boala a fost diagnosticată pentru prima dată în anul 1957 în localitatea 

Gumboro (Lasher și Shane, 1994). BIA poate avea un efect marcant asupra rentabilităţii 

complexelor de pui de carne deoarece riscul infecţiilor a impus industriei aviare cheltuieli 

suplimentare derivate din intensificarea decontaminărilor şi din aplicarea măsurilor 

preventive, precum şi din aplicarea măsurilor generale şi specifice de supraveghere, 

prevenţie şi control al bolilor infecţioase.  

În combaterea şi controlul BIA se practică vaccinarea pe scară largă în sistemul 

intensiv şi doar ocazional în sistemul extensiv (gospodăresc). La ora actuală există 

numeroase tipuri de vaccinuri cu antigenitate diferită, unele vii altele inactivate dar şi 

vaccinuri deletate (subunitare). Vaccinurile vii atenuate au o imunogenitate sporită faţă 

de cele inactivate, care de cele mai multe ori necesită revaccinare. Vaccinarea 

antibursitică este în ziua de azi, în condiţiile apariţiei unor tulpini sălbatice fierbinţi, din 

ce în ce mai importantă pentru protejarea efectivelor în avicultură. Raportul dintre 
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eficacitate şi inocuitate este greu de stabilit, atunci când se discută despre vaccinurile 

împotriva acestei boli. 

Există numeroase studii axate pe capacitatea imunogenă a vaccinurilor anti-BIA, a 

răspunsului imun post vaccinal, a vârstei optime de vaccinare şi prea puţine studii de 

evaluare comparativă a statusului imun şi a principalelor organe imuno-competente după 

vaccinarea antibursitică. Lucrarea de faţă îşi propune să aducă un plus de informaţie în 

aprecierea statusului imun la puii broileri după vaccinarea antibursitică cu cele mai 

comercializate tipuri de vaccinuri din România, prin evaluarea comparativă a 

restructurărilor morfologice în principalele organe imunocompetente, estimarea 

capacităţii reactive adaptative şi a răspunsului umoral specific şi nespecific. 

Cercetările realizate în cadrul tezei intitulată Evaluarea comparativă a 

modificărilor morfofuncţionale induse de virusuri vaccinale ale bursitei infecţioase 

asupra sistemului imun la păsări, s-au desfăşurat în perioada 2006-2012, având 

următoarele obiective principale: 

1. Monitorizarea prin tehnici histologice şi electronomicroscopice şi evaluarea prin 

acordare de scoruri lezionale a modificărilor postvaccinale efectuate cu tulpini 

intermediare şi intermediare plus, la nivelul organelor imunocompetente primare (bursa 

lui Fabricius, timus) şi secundare (splină); 

2. Elaborarea şi verificarea, pe baza rezultatelor morfologice, a unor ipoteze privitoare 

la funcţionalitatea mecanismelor imune înnăscute (nivele ale imunoglobulinelor şi 

complexelor imune circulante) şi adaptative (răspunsul limfocitar T şi B la mitogene 

specifice şi extracte vegetale cu potenţial imunostimulator); 

3. Estimarea, în contextul vaccinării cu vaccinuri antibursitice intermediare, 

modificărilor induse la nivelul imunităţii celulare adaptative de către vaccinul 

antipseudopestos, aplicat conform tehnologiei de creştere a puilor broiler; 

4. Evaluarea modificărilor imunităţii celulare şi umorale la pui vaccinaţi antibursitic la 

o vîrstă redusă şi supusşi stresului de adaptare la mediu (relocare). 

Lucrarea redactată cuprinde un număr de 292 pagini şi este structurată în două părţi: 

prima parte intitulatã “Date bibliodrafice” ce cuprinde 84 pagini şi partea a doua 

denumită “Cercetări proprii” este extinsă pe 208 pagini. În conţinutul tezei se regăsesc 

129 de figuri, 29 de grafice, 45 de tabele și 242 de titluri bibliorgrafice. 
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Prima parte este structurată în 4 capitole și reprezintă o sinteză a literaturii de 

specialitate pe baza datelor bibliografice. Între acestea sunt cuprinse referinţe cu privire la 

sistemul imun la păsări, sindromul de adaptare la pui, bursita infecțioasă aviară și 

restructurări imunologice induse de virusurile bursitice, iar partea a duoa este structurată 

în 9 capitole.  

 

CAPITOLUL V. MATERIAL BIOLOGIC. PROTOCOALE EXPERIMENTALE 

 

Studiile s-au desfășurat pe pui broileri ce provin din ferme cu creştere intensivă, cu 

ciclul de 42 de zile. Întreținerea puilor se face conform tehnologiei de creștere, adaptată 

fiecărei ferme în parte. Structura fermelor și protocoalele vaccinale sunt prezentate în 

tabelele 1 și 2. Pentru profilaxia bursitei infecţioase s-au utilizat vaccinuri vii atenuate 

catalogate din punct de vedere al patogenităţii de către producători ca şi intermediare 

(vaccinul A şi vaccinul C) respectiv intermediar plus (vaccin B). Vaccinarea s-a făcut 

conform tehnologiei de creştere în apa de băut. În fermele A și D s-a folosit vaccinul A, 

în ferma B vaccinul B, iar în fermele C și E vaccinul C. 

Pentru îndeplinirea primelor 2 obiective propuse, studiile s-au efectuat pe pui ce 

provin din fermele A (lot A), B (lot B) și C (lot C) de la care s-au recoltat probe după 

următoarea schemă de lucru prezentată în tabelul 3. 

Pentru a studia influenţa stimulării antigenice cu virus pseudopestos pe fluxul 

tehnologic asupra funcţionalităţii imune la pui de găină vaccinaţi antibursitic, cercetările 

s-au derulat în ferma D (lot D) unde s-au recoltat probe de sânge (câte 20 de probe) în 

ziua vaccinării a doua împotriva presudopestei aviare (recoltarea 1 – 17 zile de viață) și la 

4 zile de la vaccinare (recoltarea 2 – 21 zile de viață). 

Tabel 1  

Structura fermelor  

Ferma 
 

Județul 
 

Număr de hale 
 

Efectiv / hală 
 

A Sălaj 8 17500 
B Cluj 6 14000 
C Cluj 8 15000 
D Bihor 5 55000 
E Cluj 4 16000 



 V 

Tabel 2  

Program de vaccinare 

Vârsta de vaccinare (zile)  Ferma 
 BI PPA 1 BIA PPA 2 

A 1 9 11 23 
B 1 9 13 23 
C 1 7 13 21 
D 1 9 12 17 
E 1 9 13 23 

Legenda: BI – vaccin contra bronșitei infecțioase; PPA1 – primul vaccin înpotriva 

pseudopestei aviare; BIA – vaccin împotriva bursitei infecțioase aviare; PPA2 – al doilea 

vaccin înpotriva pseudopestei aviare. 

Tabel 3 

Recoltarea probelor din fermele A, B și C 

Probe recoltate  Ferma 

Farm Ziua vaccinării 
(recoltarea I) 

7 zile postvaccinal 
(recoltarea II) 

14 zile postvaccinal 
(recoltarea III) 

21 zile postvaccinal 
(recoltarea IV) 

A 20 10 20 10 20 10   

B 20 20 20 20 20 20  10 

C 20 10 20 10 20* 10*   

Legenda:              - sânge pe anticoagulant;               - bursa lui Fabricius, timus și spină;   

            -bursa lui Fabricius, splină; cifra - număr de pui; * - la 12 zile de la vaccinarea 

anitibursitică a apărut un episod de poliserozită colibacilară, motiv pentru care rezultatele 

de la 14 zile postvaccinal (recoltarea 3) nu vor fi prezentate. 

 

Pentru a studia modificările induse de stresul de adaptare la pui de găină vaccinaţi 

antibursitic, studiile s-au desfășurat pe 30 de pui ce provin din ferma E (lot C), de la care 

s-a recoltat sânge în fermă la 7 zile de la vaccinarea antibursitică (recoltarea 1), după care 

aceștia au fost transferați în clinica de boli infecțioase a Facultății de Medicină Veterinară 

Cluj-Napoca, unde au fost cazați în boxe, iar la 7 zile de la transfer s-au mai recoltat 

probe de sânge (recoltarea 2).  

În total au fost recoltate 280 de probe se sânge și au fost sacrificați 130 de pui 

pentru a se recolta fragmente din bursa lui Fabricius, timus și splină. 
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CAPITOLUL VI. TEHNICI UTILIZATE 

 De la animalele luate în studiu, conform protocoalelor de lucru prezentate s-au 

recoltat probe biologice reprezentate de sânge (recoltat pe anticoagulant pentru efectuarea 

de investigații imunologice) și fragmente din pricipalele organe imunocompetente (pentru 

efectuarea de investigații microscopice).Fragmentele de organe recoltate au prelucrate 

histologic prin includere în parafină pentru investigații de microscopie optică, secțiunile 

obținute au fost contrastate folosind coloraţia tricromică Masson modificată de Goldner, 

colorația cu hematoxilină ferică Heidenhain și reacţia PAS,  iar de la câte 2 pui din ferma 

B la 7 și 14 zile de la vaccinare au fost prelucrate fragmente din bursa lui Fabricius, timus 

și splină pentru investigații de microscopie electronică de transmisie și scaning.Pentru a 

aprecia statusul imun la pui broileri vaccinați antibursitic s-a estimat capacitatea reactivă 

adaptativă prin testul de transformare blastică in vitro al limfocitelor și a fost monitorizat 

răspunsul imun nespecific prin determinarea imunoglobulinelor totale și dozarea 

complexelor imune circulante. 

CAPITOLUL VII. INFLUENŢE IMUNO-MORFOLOGICE ALE VACCINĂRII 

LA PUI CU TULPINI DIFERITE CA POTENŢIAL IMUNOGEN 

Acest capitol are ca scop urmărirea în dinamică a restructurărilor morfologice  din 

principalele organe imunocompetente (bursa lui Fabricius, timus și splină) apărute în 

urma vaccinării împotriva bursitei infecțioase cu tulpini vaccinale diferite diferite ca 

imunogenitate. 

VII.1. RESTRUCTURĂRI IMUNO-HISTOLOGICE CONSECUTIVE IMUNIZĂRII 

CU TULPINI INTERMEDIARE 

În acest subcapitol se urmărește influența a două tulpini vaccinale (A și C), 

catalogate de către producători ca și intermediare, asupra organelor imunocompetente 

provenite de la pui din ferma A și C. Aspectul organelor din ziua vaccinării este prezentat 

în figurile 1-6. La 7 zile de la vaccinare organele apar mai dezvoltate și sunt prezente 

leziuni ce se pot încadra din punct de vedere al intensității de la slabe la moderate (fig 7- 

14). 
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Fig. 1 – Lot A I - Bursa lui Fabricius – aspectul general al foliculilor 

(Tricrom Goldner, ob. 20X)  
Fig. 2 – Lot C I - Bursa lui Fabricius – aspect general  

 (Tricrom Goldner, ob. 10x)  

                
Fig. 3 – Lot A I - Timus – aspectul general  

(Tricrom Goldner, ob. 4x) 
Fig. 4 – Lot C I - Bursa lui Fabricius – aspect general  

 (Tricrom Goldner, ob. 10x) 

                
Fig. 5 – Lot A I – Splină – Aspect general 

(Tricrom Goldner, ob. 10x) 

Fig. 6 – Lot C I – Splină – Aspect general 

(Tricrom Goldner, ob. 10x) 

                
Fig. 7 – Lot A II - Bursa lui Fabricius – liză limfocitară în medulara 

unui folicul de tip II) (Tricrom Goldner, ob. 40x) 
Fig. 8 – Lot C II - Bursa lui Fabricius – congestie moderată în ţesutul 
conjunctiv subepitelial (săgeată neagră) (Tricrom Goldner, ob. 20x) 
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Fig. 9 – Lot A II - Bursa lui Fabricius – infiltrat cu heterofile la 
periferia corticalei (săgeată neagră) (Tricrom Goldner, ob. 40x) 

Fig. 10 – Lot C II - Bursa lui Fabricius – aspectul relativ normal 
 al foliculilor (Tricrom Goldner, ob. 10x) 

                
Fig. 11 – Lot A II - Timus –congestie (săgeată neagră) şi hemoragii 

(săgeată albă) (Tricrom Goldner, ob. 20x) 
Fig. 12 – Lot C II – Timus – Hemoragii în medulară  

(săgeată neagră) (Tricrom Goldner, ob. 20x) 

                
Fig. 13 – Lot A II – Splină – Raport pulpă albă/ pulpă roșie 

(Tricrom Goldner, ob. 10x) 
Fig. 14– Lot C II – Splină – Folicul splunic reacționat  

(săgeată neagră) (Tricrom Goldner, ob. 20x) 

  
La 14 zile de la vaccinarea puilor din lotul A, aspectele surprinse sunt mai grave 

decât cele de la 7 zile. Aspectele suprinse la nivelul organelor limfoide sunt prezentate în 

figurile 15-20. 

Scorurile lezionale acordate bursei lui Fabricius și splinei (după modelul descris 

de Scanavini Neto și col. 2004) în funcție de gravitatea și extinderea leziunilor  sunt 

prezentate în tabelul 4. Pentru a verifica dacă diferențele între scorurile lezionale acordate 

există diferență statistică s-a efectuat testul T. Astfel, între valorile de la 7 și 14 zpv 
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acordate bursei lui Fabricius ce provine de la pui din ferma A nu există diferență 

semnificativă statistic (p=1x10-1). 

                
Fig. 15– Lot A III - Bursa lui Fabricius – proliferarea ţesutului 

conjunctiv perifolicular (săgeată neagră) (Tricrom Goldner, ob. 40x) 
Fig. 16– Lot A III - Bursa lui Fabricius – liză limfocitară medulară cu 

aparia de spaţii goale (săgeată neagră) (Tricrom Goldner, ob. 40x) 

                
Fig. 17– Lot A III - Bursa lui Fabricius – infiltrate cu heterofile la 
marginea corticalei (săgeată neagră) (Tricrom Goldner, ob. 40x) 

Fig. 18– Lot A III - Bursa lui Fabricius – infiltrat cu mononucleare 
perifolicular  (săgeată neagră) (Tricrom Goldner, ob. 40x) 

                
Fig. 19– Lot A III - Timus –hemoragii 

 (săgeată neagră) (Tricrom Goldner, ob. 40x) 
Fig. 20 Lot A III – Splină – Apoptoză limfocitară intrafoliculară 

(săgeată neagră) (Tricrom Goldner, ob. 40x) 
 

Tabelul 4 

Scoruri lezionale acordate organelor  

Bursa lui Fabricius Splină 
Ferma 

7 zpv 14 zpv 7 zpv 14 zpv 

 
A 

2 3 0,8 2 

 
C 

1 - 0,4 - 
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Un aspect particular, ce nu l-am întâlnit descris în literatura de specialitate, este 

diferența în ceea ce privește gradul de afectare a celor două tipuri de foliculi bursali 

(descriși pe baza diferenței de structură a epiteliului asociat foliculului: foliculii de tip I - 

epiteliul este continuu; foliculi de tip II - epiteliul este discontinuu, acesta prezentând 

numeroși pori). În funcție de gradul depleției limfocitare de la nivelul foliculilor (după 

modelul descris de Moraes şi col. 2004) au fost acordate scoruri lezionale  (tabelul 5).  
 

Tabelul 5 

Scoruri lezionale acordate foliculilor bursali  

Foliculi bursali 
Ferma ZPV 

Tip I Tip II 

7 2 3 A 14 4 3.1 
C 7 1 2.1 

 

În ziua vaccinării puilor din cele două ferme, organele îmunocompetente prezintă 

grade diferite de dezvoltare și maturare, chiar dacă diferența între pui este de doar două 

zile. Această diferență de dezvoltare a organelor din ziua vaccinării se regăsește și la 7 

respectiv 14 zile de la vaccinare. Ce este oarecum interesant este faptul că la 7 zile de la 

vaccinare leziuni mai pronunțate sunt prezente la puii ce provin din ferma A. La 14 zile 

de la vaccinarea puilor din ferma A, leziunile din bursă sunt în parte ireversibile, existând 

o oarecare tendință de fibrozare, aceste aspecte fiind  descrise și de Rautenschlein și col. 

(2003), dar totuși există un număr moderat de limfocite care să asigure formarea și 

maturarea de noi limfocite B. Aspectele surprinse sunt în concordanță cu cele desrise și 

de alți autori (Müller și col., 2003; Moraes și col., 2004; Nishizawa și col., 2007; Castro 

și col., 2009). 

Leziunie din splină și timus sunt reversibile, fiind oarecum reacții normale de 

răspuns față de anumiți antigeni, fiind știut faptul că aceste organe au o activitate 

efervescentă și că citoarhitectonica lor se modifică între limite foarte mari în funcție de 

solicitările antigenice dar nu numai. Aspectele descrise în splină și timus sunt similare cu 

cele descrise de Lasher și Shane (1994). 
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VII.2. EVALUAREA MODIFICĂRILOR STRUCTURALE INDUSE 

 DE O TULPINĂ INTERMEDIARĂ PLUS 

Studiile s-au efctuat pe pui ce provin din ferma B care au fost vaccinați împotriva 

bursitei infecțioase la 13 zile de viață cu un vaccin intermedia plus (vaccinul B). La acești 

pui organele limfoide în ziua vaccinării apar mai dezvoltate decât cele ale puilor din lotul 

A și mai slab populate cu limfocite decât a puilor cu aceeași vârstă din lotul C. 

 La șapte zile de la vaccinare, leziunile întâlnite în bursa lui Fabricius sunt diferite 

ca intensitate (fig. 21- 26) și au fost observate particule virale în macrofage  (fig. 27- 28). 

În splină la 7 zile de la vaccinare aspectele sunt diferite de la un pui la altul. Astfel 

la unii pui ea apare reacționată în schimb la alții sunt prezente depopulări impresonante la 

nivelul pulpei astfel încât celulele reticulare devin evidente, comparabile cu cele din 

boală, acestea fiind rezultatul viremiei secundare de după vaccinare. În unele macrofage 

au fost observate particule acidofice ce ar putea fi incluzii virale. Aspectele surprinse sunt 

prezentate în figurile 31- 34. 

La 14 zile de la vaccinare leziunile din bursa lui Fabricius sunt mult mai grave 

decât la 7 zile de la vaccinare fiind prezente și aici  diferențe de intensitate de la un pui la 

altul. Aspectele surprinse sunt prezentate în figurile 35-42. În macrofage au fost 

observate incluzii virale, atât libere în citoplasmă (fig. 43) cât și în interiorul fagozomilor 

(fig. 44). 

În timus la 7 zile de la vaccinare au fost observate hemoragii în medulară (fig. 29) 

și creșterea numărului de celule mioide (fig. 30).  

În timus la 14 zile de la vaccinare sunt prezente hemoragii, alături de creșterea numărului 

de celule mioide (fig. 45), fiind observate și celule epitelioreticulare degenerate (fig. 46). 

La nivelul septelor conjunctive sunt prezente din loc în loc macrofage (fig. 47) și la unii 

pui apar destrămate datorită edemului (fig. 48). 

În splină, la 14 zile de la vaccinare la unii pui apare reacționată, în schimb la alții sunt 

prezente aspecte necrotice și degenerări ale celulelor reticulare similare cu cele descrise 

în boală (fig. 49-50). Au fost observate macrofage angajate în procesul de fagocitoză (fig. 

51) cât și macrofage ce prezintă în citoplasmă incluzii acidofile (fig. 52) ce ar putea fi 

particule virale.  
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Fig. 21 – Lot B II - Bursa lui Fabricius – liză limfocitară moderată 

(săgeată neagră) (Tricrom Goldner, ob. 40x) 
Fig. 22 – Lot B II - Bursa lui Fabricius – apoptoză (săgeată neagră) şi 

infiltrat cu heterofile (săgeată albă) (Tricrom Goldner, ob. 40x) 

                
Fig. 23 – Lot B II – Bursa lui Fabricius – Celule epitelioreticulare 

degenerate (săgeată neagră)   (Tricrom Goldner, ob. 40x) 
Fig. 24 – Lot B II – Bursa lui Fabricius – Apoptoză limfocitară în 
corticala foliculului (săgeată neagră) (Tricrom Goldner, ob. 40x) 

                
Fig. 25 – Lot B II – Bursa lui Fabricius – Cele două tipuri de foliculi 

(săgeată neagră) (Tricrom Goldner, ob. 20x) 
Fig. 26 – Lot B II – Bursa lui Fabricius – Necroza epiteliului de 

suprafață (săgeată neagră) (Tricrom Goldner, ob. 10x) 

                
Fig. 27 – Lot B II – Bursa lui Fabricius – Macrofag (săgeată neagră) cu 

resturi celulare fagocitate (săgeată albă) (TEM) 
Fig. 28 – Lot B II – Bursa lui Fabricius – Particule virale în citoplasma 

unui macrofag (săgeată albă) (TEM) 
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Fig. 29 – Lot B II - Timus –hemoragii  

(săgeată neagră) (Tricrom Goldner, ob. 10x) 
Fig. 30 – Lot B II - Timus –celule mioide 

 (săgeată neagră) (Tricrom Goldner, ob. 40x) 

                
Fig. 31 – Lot B II - Splină –Folicul splenic reacționat  

 (săgeată neagră) (Tricrom Goldner, ob. 40x) 
Fig. 32 – Lot B II - Splină –Folicul splenic depopulat de limfocite 

(săgeată neagră) (Tricrom Goldner, ob. 40x) 

                            
Fig. 33– Lot B II - Splină –celule reticulare  

(săgeată albă) (SEM) 
Fig. 34 – Lot B II - Splină –Macrofage cu particule acidofile în 

citoplasmă(săgeată neagră) (Tricrom Goldner, ob. 100x) 

                
Fig. 35 – Lot B III - Bursa lui Fabricius – aspect general  

 (Tricrom Goldner, ob. 4x) 
Fig. 36 – Lot B III - Bursa lui Fabricius – Aspect general 

 (Tricrom Goldner, ob. 2x) 
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Fig. 37 – Lot B III - Bursa lui Fabricius – liză limfocitară moderată 

(săgeată neagră) (Tricrom Goldner, ob. 20x) 
Fig. 38 – Lot B III - Bursa lui Fabricius – cele două tipuri de foliculi 

(săgeată neagră) (Tricrom Goldner, ob. 10x) 

                
Fig. 35 – Lot B III - Bursa lui Fabricius – cele două tipuri de 

foliculi (săgeată neagră) (Tricrom Goldner, ob. 10x) 
Fig. 36 – Lot B III - Bursa lui Fabricius – Congestie (săgeată albă) și 
hemoragii perifoliculare (săgeată neagră) (Tricrom Goldner, ob. 20x) 

                
Fig. 39 – Lot B III - Bursa lui Fabricius – distrucţie foliculară totală    

(săgeată neagră) (Tricrom Goldner, ob. 40x) 
Fig. 40 – Lot B III - Bursa lui Fabricius – Coagulare intravasculară 

(săgeată neagră) (Tricrom Goldner, ob. 40x) 

                
Fig. 41 – Lot B III - Bursa lui Fabricius – fibrină şi detritus celular  

în lumenul bursei (săgeată neagră) (Tricrom Goldner, ob. 40x) 
Fig. 42 – Lot B III - Bursa lui Fabricius – Fragmente din mucoasă 

prezente în lumenul bursei (săgeată neagră) (Tricrom Goldner, ob. 10x) 
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Fig. 43 – Lot B III - Bursa lui Fabricius – Incluzii virale 

intracitoplasmatice (săgeată neagră)  (TEM) 
Fig. 44 – Lot B III - Bursa lui Fabricius – Fagozom (săgeată neagră) cu 

incluzii virale (săgeată albă) (TEM) 

                
Fig. 45 – Lot B III - Timus –celule mioide  

(săgeată neagră) (Tricrom Goldner, ob. 40x) 
Fig. 46– Lot B III - Timus –Celulă epitelioreticulară degenerată 

(săgeată albă) (TEM) 

                            
Fig. 47 – Lot B III - Timus –Macrofag în tesutul conjunctiv 

perilobular (săgeată albă) (TEM) 
Fig. 48 – Lot B III - Timus –Edem la nivelul serptului 

(săgeată albă) (SEM) 

                
Fig. 49 – Lot B III - Splină – Folicul splenic  
(săgeată neagră) (Tricrom Goldner, ob. 40x) 

Fig. 50 – Lot B III - Splină – celule reticulare degenerate 
 (săgeată neagră) (Tricrom Goldner, ob. 100x) 
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Fig. 51 – Lot B III - Splină –Macrofag angrenate în procesul de 

fagocitoză (săgeată albă) (SEM) 
Fig. 52 – Lot B III - Splină –macrofage cu incluzii acidofile 

(săgeată neagră) (Tricrom Goldner, ob. 100x) 

                
Fig. 53 – Lot B IV - Bursa lui Fabricius – Aspect general  

(Tricrom Goldner, ob. 2x) 
Fig. 54 – Lot B IV - Bursa lui Fabricius – Aspect general  

(Tricrom Goldner, ob. 2x) 

                
Fig. 55 – Lot B IV - Bursa lui Fabricius – Cută parțial necrozată 

(săgeată neagră) (Tricrom Goldner, ob. 10x) 
Fig. 56 – Lot B IV - Bursa lui Fabricius – Folicul cu medulara 

chistizată (săgeată neagră) (Tricrom Goldner, ob. 40x) 

                
Fig. 57 – Lot B IV - Bursa lui Fabricius – Lipsa cutelor 

 (săgeată neagră)  (Tricrom Goldner, ob. 4x) 
Fig. 58 – Lot B IV - Bursa lui Fabricius – Înfundarea epiteliului de 

suptafață (săgeată neagră) (Tricrom Goldner, ob. 20x) 
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 La 21 de zile leziunile sunt mult mai grave atât în bursa lui Fabricius cât și 

în splină, existând aceleași diferențe între pui în ceea ce privește gradul de afectare al 

organelor. 

Scorurile lezionale, acordate bursei lui Fabricius și splinei ce provin de la pui din 

ferma B (după modelul descris de Scanavini Neto și col. 2004), în funcție de gravitatea și 

extinderea leziunilor sunt prezentate în tabelul 6.  

Tabelul 6 

Scoruri lezionale acordate organelor 

Bursa lui Fabricius Splină 
7 zpv 14 zpv 21 zpv 7 zpv 14 zpv 21 zpv 
3,55 4,85 5,5 1,4 2,75 4,3 

 

Valorile scorului lezional (după modelul descris de Moraes şi col. 2004) acordat 

depleției limfocitare de la nivelul foliculilor din bursa lui Fabricius recoltată de la puii din 

ferma B sunt prezentate în tabelul 7. 

Tabelul   7 

Scoruri lezionale acordate foliculilor bursali  

Foliculi bursali 
ZPV 

Tip I Tip II 

7 3 3,9 

14 4,7 4 

21 4,9 4,8 

 

Aspectele lezionale surprinse în organele recoltate de la puii după imunizarea cu 

vaccinul intermediar plus sunt mult mai grave decât cele observate la puii ce au fost 

imunizați cu vaccinuri intermediare. Dacă în urma imunizării cu vaccinuri intermediare 

doar la nivelul bursei lui Fabricius există leziuni cu un caracter parțial ireversibil, la puii 

imunizați cu vaccinul intermediar plus leziunile de la nivelul bursei lui Fabricius au clar 

aspecte ireversibile. Totuși atât la 7 cât și la 14 zile de la vaccinare la unii pui există 

diferențe împortante în ceea ce privește gradul de afectare al bursei lui Fabricius. 
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CAPITOLUL VIII. EVALUAREA CAPACITĂŢII DE BLASTIZARE IN VITRO A 

LIMFOCITELOR PROVENITE DE LA PUI BROILER VACCINAŢI 

ANTIBURSITIC CU TULPINI DIFERITE CA IMUNOGENITATE 

 Acest capitol are ca scop urmărirea în dinamică a indicilor de stimulare 

blastică in vitro a limfocitelor în urma vaccinării, cu tulpini diferite ca 

imunogenitate, împotriva bursitei infecțioase la pui broileri și corelarea acestora cu 

restructurările morfologice apărute în principalele organe imunocompetente. 

VIII.1. CAPACITATEA DE BLASTIZARE SPONTANĂ 

 În acest subcapitol se urmărește în dinamică răspunsul imun mediat celular, prin 

determinarea capacității spontane de blastizare in vitro a limfocitelor de la pui broileri 

vaccinați anitibursitic cu tulpini diferite ca și imunogenitate și corelarea indicilor de 

stimulare blastică cu aspectele microscopice din bursa lui Fabricius, timus și splină. 

Valorile medii ale indicilor de stimulare  blastică spontană in vitro  (IS) a 

limfocitelor provenite de la lotul A, B și C sunt prezentate în tabelul 8. 

 

Tabel 8. 

Valorile medii ale IS (%) a limfocitelor  de la pui imunizaţi cu vaccinurile A, B și C 

Vaccin utilizat Recoltarea 1 Recoltarea 2 Recoltarea 3 
A 19.7 36.69 39.03 
B 53.96 40.15 50.51 
C 41.41 65.15 - 

 

Capacitatea spontană de blastizare in vitro a limfocitelor, la loturile vaccinate cu 

tulpini intermediare crește, pe când la lotul imunizat cu vaccin intermediar plus în 

primele 7 zile scade, ca în următoarea săptămână să crescă, făra să ajungă la valorile 

dinaintea vaccinării. Rezultate similare au obținut și alți autori, care susțin că în urma 

vaccinării cu tulpini cu virulență ridicată sau a infecției cu virus sălbatic apare o inhibare 

tranzitorie a capacității de blastizare in vitro  a limfocitelor cât și față de anumite 

mitogene specifice sau nu (Confer și MacWilliams, 1982; Confer și col., 1981; Saif, 

1991). 
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VIII.2. DETERMINAREA CAPACITĂŢII DE RĂSPUNS IN VITRO A CLASELOR 

MAJORE DE LIMFOCITE PROVENITE DE LA PUI BROILERI VACCINAŢI 

ANTIBURSITIC FAŢĂ DE ACŢIUNEA UNOR MITOGENI SPECIFICI 

 Acest subcapitol are ca scop urmărirea în dinamică a capacității de blastizare in 

vitro a claselor majore de limfocite (B și T) prin evaluarea gradului de receptare a unor 

mitogeni specifici și corelarea acestora cu restrucurările morfologice din principalele 

organe imunocompetente dar și cu răspunsul imun mediat umoral apărut în urma 

imunizării puilor cu tulpini vaccinale diferite ca imunogenitate.Valorile medii ale 

indicilor de stimulare  blastică in vitro  (IS) a limfocitelor provenite de la lotul A, B și C 

față de mitogeni specifici sunt prezentate în tabelul 9. 

Pentru a verifica dacă diferențele obtinute la testul de transformare blastică au 

semnificație statistică s-a efectuat testul T. Valoarea lui p rezultată din compararea 

indiciilor de blastizare  de la fiecare recoltare sunt prezentați în tabelul 10 și 11. 

Tabel 9. 

Valorile medii ale IS (%) a claselor majore de limfocite provenite de la pui imunizaţi cu 

vaccinurile A, B și C faţă de acţiunea unor mitogeni specifici 

  Vaccin Recoltarea 1 Recoltarea 2 Recoltarea 3 
A 20.46 38.31 42.26 
B 52.6 41.87 52.91 PHA 
C 37.11 69.47 - 
A 19.84 40.64 48.39 
B 53.23 39.41 50 

Limfocite 
T 

Con A 
C 37.05 61.10 - 
A 15.73 32.82 43.06 
B 49.49 33.16 51.31 Limfocite 

B LPS 
C 35.94 66.50 - 

 

În primele şapte zile de la vaccinare (primul interval dintre recoltări), valorile 

indicilor de stimulare blastică in vitro de la toate variantele experimentale luate în studiu, 

la lotul A şi C aproape că se dublează, pe când la lotul B valorile scad cu un sfert. 

Scăderea capacităţii de blastizare in vitro ar putea fi pusă pe seama vaccinării împotriva 

pseudopestei aviare. Puii din lotul B şi C, la a doua recoltare, sunt la 13 zile de la 

vaccinarea antipseudopestoasă, vaccinare ce este menţionată în literatura de specialitate 

ca fiind una cu un efect imuunosupresant destul de mare. 
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În următoarele 7 zile (al doilea interval dintre recoltări) atât la lotul A cât şi la B 

valorile cresc, cu ceva mai mult la lotul B faţă de A. Pe întregul interval luat în studiu (14 

zile de la vaccinare) valorile indicilor de stimulare blastică in vitro, la lotul A se 

dublează, pe când la lotul B, aceste valori nu suferă modificări mari faţă de cele obţinute 

înaintea vaccinării. 

Tabelul 10 

Valorile lui p obținute prin compararea indicilor de la fiecare recoltare  

Ferma Recoltări comparate PHA Con A LPS 

1-2 7x10-6 *** 3x10-7 *** 3x10-6 *** 

1-3 4x10-6 *** 2x10-6 *** 1x10-6 *** A 

2-3 2x10-4 *** 3x10-4 *** 1x10-4 *** 

1-2 1x10-6 *** 4x10-6 *** 2x10-4 *** 

1-3 7x10-3 ** 1x10-3 *** 1x10-2 ** B 

2-3 2x10-6 *** 2x10-6 *** 7x10-6 *** 

C 1-2 7x10-3 ** 7x10-3 ** 4x10-2 * 

Legenda: NS=Nesemnificativ; *= semnificativ, p<0,05; **= distinct semnificativ, 

p<0,01; ***= foarte semnificativ, p<0,001. 

Tabelul 11 

Valorile lui p obținute prin compararea indicilor de la fiecare fermă  

P values obtained by comparing the indices from evey farm 

Recoltări Ferme comparate PHA Con A LPS 

A-B 4x10-7 *** 1x10-6 *** 8x10-7 *** 

A-C 3x10-1 NS 3x10-1 NS 2x10-1 NS 
 

1 
C-B 3x10-1 NS 4x10-1 NS 6x10-1 NS 

A-B 1x10-4 *** 2x10-3 ** 3x10-1 NS 

A-C 1x10-1 NS 3x10-1 NS 7x10-2 NS 
 

2 
C-B 3x10-1 NS 4x10-1 NS 8x10-2 NS 

3 A-B 9x10-7 *** 2x10-3 ** 5x10-4 *** 

Legenda: NS=Nesemnificativ; *= semnificativ, p<0,05; **= distinct semnificativ, 

p<0,01; ***= foarte semnificativ, p<0,001. 
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VIII.3. TESTAREA EFECTULUI IMUNOMODULATOR A UNUI EXTRACT 

ALCOOLIC DE CALENDULA OFFICINALIS ASUPRA CAPACITĂŢII DE 

BLASTIZARE IN VITRO A LIMFOCITELOR PROVENITE DE LA PUI BROILER 

VACCINAŢI ANTIBURSITIC 

 În acest subcapitol se urmărește in vitro potențialul imunomodulator al unui 

extract alcoolic de Calendula officinalis asupra capacității  de blastizare a limfocitelor, 

după vaccinarea împotriva bursitei infecțioase aviare cu tulpini diferite ca imunogenitate. 

Valorile medii ale indicilor de stimulare blastică in vitro a limfocitelor provenite 

de la pui broileri vaccinaţi antibursitic cu vaccinul A, B și C faţă de acţiunea unui extract 

alcoolic de Calendula officinalis sunt prezentate în tabelul 12. 

Pentru a verifica dacă diferențele obtinute la testul de transformare blastică au 

semnificație statistică s-a efectuat testul T. Valoarea lui p rezultată din compararea 

indiciilor de blastizare  de la fiecare recoltare sunt prezentați în tabelul 13 și 14. 

Tabel 12 
Valorile medii ale IS (%) a claselor majore de limfocite provenite de la pui imunizaţi cu 

vaccinuile A, B și C faţă de acţiunea unui extract alcoolic de Calendula officinalis 

 Vaccin Recoltarea 1 Recoltarea 2 Recoltarea 3 
A 17.12 27.1 25 
B 52.09 39.12 47.96 Alc 
C 39.85 50.55 - 
A 20.14 26.05 30 
B 51.47 38.82 38.93 Cal 
C 38.28 54.07 - 

 

Tabelul 13 
Valorile lui p obținute prin compararea indicilor de la fiecare recoltare  

Ferma Recoltări comparate Alc Cal 
1-2 1x10-4 *** 3x10-4 *** 

1-3 4x10-5 *** 1x10-5 *** A 
2-3 3x10-3 ** 1x10-3 *** 

1-2 5x10-5 *** 6x10-5 *** 

1-3 5x10-4 *** 4x10-4 *** B 
2-3 5x10-6 *** 1x10-1 NS 

C 1-2 1x10-1 NS 1x10-1 NS 

Legenda: NS=Nesemnificativ; *= semnificativ, p<0,05; **= distinct semnificativ, 

p<0,01; ***= foarte semnificativ, p<0,001. 
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Tabelul 14 

Valorile lui p obținute prin compararea indicilor de la fiecare fermă  

Recoltări Ferme comparate Alc Cal 
A-B 4x10-7 *** 1x10-6 *** 

A-C 3x10-1 NS 3x10-1 NS  
1 C-B 3x10-1 NS 4x10-1 NS 

A-B 1x10-4 *** 2x10-3 ** 
A-C 1x10-1 NS 3x10-1 NS  

2 C-B 3x10-1 NS 4x10-1 NS 
3 A-B 9x10-7 *** 2x10-3 ** 

Legenda: NS=Nesemnificativ; *= semnificativ, p<0,05; **= distinct semnificativ, 

p<0,01; ***= foarte semnificativ, p<0,001. 

 
Extractul acoolic de Calendula officinalis se dovedește a avea efect 

imunomodulator la puii vaccinați cu tulpini intermediare, iar în cazul celor imunizați cu 

tulpina intermediară plus nu se dovedește a fi capabil de a contracara efectul supresor al 

virusului vaccinal. 

CAPITOLUL IX. VARIAŢII ALE IMUNITĂŢII UMORALE LA  

PUI DUPĂ VACCINAREA ANTIBURSITICĂ 

Acest capitol are ca scop urmărirea în dinamică a variaților survenite la nivel 

umoral după vaccinarea împotriva bursitei infecțioase cu tulpini diferite ca 

imunogenitate, prin monitorizarea imunoglobulinelor totale cât și prin determinarea 

cantității de complexe imune circulante. 

IX.1. DETERMINAREA IMUNOGLOBULINELOR TOTALE 

În acest subcapitol se urmărește modificarea titrului de imunoglobuline totale după 

vaccinarea antibursitică la puii broileri și corelarea rezultatelor cu variația complexelor 

imune circulante. Valorile medii ale imunoglobulinelor torale exprimate în grade Vernes 

de la loturile A, B și C sunt prezentate în tabelul 15. Nivelul imunoglobulinelor totale 

înainte de vaccinare la cele 3 loturi este diferit, fiind mai mare la puii din lotul A. Acestă 

diferență poate fi pusă pe seama vârstei mai mici a acestor pui, la care posibil cantitatea 
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anticorpilor maternali să fie mai mare. După vaccinare, nivelul imuinoglobulinelor totale 

la puii din lotul A scade iar la puii din lotrile  B și C cresc. 

Tabel 15 

Valorile medii ale imunoglobulinelor totale (0 Vernes) provenite de la puii 

imunizaţi cu vaccinurile A, B și C 

Ferma Recoltarea 1 Recoltarea 2 Recoltarea 3 

A 2.53 1.55 1.29 

B 1.87 2 2.39 

C 1.68 1.97 - 

 IX.2. DETERMINAREA COMPLEXELOR IMUNE CIRCULANTE 

În acest subcapitol se urmărește în dinamică fluctuația cantității de complexe 

imune circulante după vaccinarea antibursitică ca indicator al cooperării celulare în 

elaborarea răspunsului imun. Valorile medii ale complexelor imune circulante de la 

loturile A, B și C sunt prezentate în tabelul 16. 

Tabel 16. 

Valorile medii ale complexelor imune circulante provenite de la puii  

imunizaţi cu vaccinurile A, B și C 

Ferma Recoltarea 1 Recoltarea 2 Recoltarea 3 

A 11.67 21.05 25.6 

B 24.3 22.44 12 

C 25 22.4 - 

 

Complexele imune circulante, la lotul A, pe intervalul de două săptămâni studiat, 

cresc de aproximativ 2,2 ori, această creştere nefiind simetrică în cele două intervale 

dintre recoltări, astfel, în primul interval, creşterea este mai mare decât în al doilea 

interval. La lotul B, complexele imune circulante, în intervalul de două săptămâni studiat 

scad la jumătate. În primul interval dintre recoltări este prezentă o reducere slabă a 

acestora, ca în al doilea interval să scadă mai mult. La lotul C complexele imune 

circulante în prima săptămână după vaccinare scad uşor. 
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CAPITOLUL X. INFLUENŢA STIMULĂRII ANTIGENICE CU VIRUS 

PSEUDOPESTOS PE FLUXUL TEHNOLOGIC ASUPRA 

FUNCŢIONALITĂŢII IMUNE LA PUI DE GĂINĂ VACCINAŢI 

ANTIBURSITIC 

 În acest capitol se urmărește influența vaccinării a doua împotriva pseudopestei 

aviare efectuată la pui de 17 zile, ce au fost imunizați împotriva bursitei infecțioase cu 5 

zile înainte prin administrarea în apa de băut o tulpină intermediară, asupra 

funcționalității mecanismelor înnăscute și cele adaptative ale sistemului imun. 

X.1. TESTUL DE BLASTIZARE IN VITRO  

CA INDICATOR AL IMUNITĂŢII ADAPTATIVE 

Acest subcapitol urmărește influența vaccinării pseudopestoase asupra 

funcționalității mecanismului adaptativ al imunități prin determinarea indicilor de 

stimulare blastică în vitro a limfocitelor. Valorile medii ale indicilor de stimulare  blastică 

in vitro  (IS) a limfocitelor provenite de la pui din ferma D sunt prezentate în tabelul 17. 

Tabelul 17 

Valorile medii ale indicilor de stimulare blastică in vitro ai limfocitelor 

Variante experimentale Recoltarea 1 Recoltarea 2 

Capacitatea spontană 30,00 28,56 

PHA 

 
28,98 32,51 

Limfocite T  
Con A 

 
22,95 45,32 

Limfocite B  LPS 24,75 57,33 

 

Vaccinarea a doua împotriva pseudopestei aviare se dovedește, la 4 zile 

postvaccinal, a avea un ușor efect supresor asupra capacității spontane de blastizare a 

limfocitelor. În schimb, tot la 4 zile post vaccinal, gradul de receptare a limfocitelor față 

de mitogeni specifici este mai mare, astfel încât indicii de stimulare blastică in vitro de la 

toate variantele experimenle sunt mult mai mari decât indicii spontani de blastizare. 
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X.2. DOZAREA COMPLEXELOR IMUNE CIRCULANTE  

PENTRU EVALUAREA MODIFICĂRILOR IMUNITĂŢII ÎNNĂSCUTE 

 

 Acest subcapitol își propune  evaluarea răspunsului imun înnăscut prin dozarea 

complexelor imune circulante, la 4 zile de la vaccinarea a doua împotriva pseudopestei 

aviare. Valorile medii ale complexelor imune circulante sunt prezentate în tabelul 18. 

Tabel 18 

Valorile medii ale complexelor imune circulante  

Recoltarea 1 Recoltarea 2 
12,56 17,14 

 

Datorită faptului că atât limfocitele T cât și cele B răspund foarte bine la mitogenii 

specifici adăugați la testul de transformare blastică in vitro a limfocitelor se poate susține 

că efectul supresor indus de virusul vaccinal al pseudopestei aviare este unul redus și 

temporar, mai ales că se înregistrează și o creștere a cantității de complexe imune 

circulante, sugerând faptul că atât mecanismul înnăscut cât și cel adaptativ al răspunsului 

imun nu este afectat de virusul vaccinal al pseudopestei aviare. 

CAPITOLUL XI. MODIFICĂRI INDUSE DE STRESUL DE ADAPTARE 

LA PUI DE GĂINĂ VACCINAŢI ANTIBURSITIC 

Transportul puilor și schimbarea adăpostului induce o stare de alarmă (Mench şi 

col., 1986) ce este însoțită de hiperfuncţia suprarenalelor (Guesdon şi col., 2004) şi 

scăderea generală a rezistenţei antiinfecţioase (Decun şi Bolte, 1983; Maxwell, 1993; 

Shini şi col., 2008a; Shini şi col., 2008b). 

Acest capitol își propune urmărirea efectului indus de stresul de relocare a puilor 

broileri vaccinați antibursitic cu o tulpină intermediară asupra mecanismului înnăscut și 

adaptativ al sistemului imun. 

XI.1. ESTIMAREA CAPACITĂŢII REACTIVE ADAPTATIVE (TTB) 

 Investigațiile s-au efectuat pe pui ce provin din ferma E, iar valorile medii ai 

indicilor de stimulare blastică in vitro de la toate variantele experimentale  atât din ziua 
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vaccinări antibursitice ( recoltarea 1 – înainte de relocare) cât și de la 7 zpv (recoltarea 2 

– după relocare) sunt prezentate în tabelul 19.  

Tabelul 19 

Principalele valori a indicilor de stimulare blastică in vitro ai limfocitelor  

Variante experimentale Recoltarea 1 Recoltarea 2 

Capacitatea spontană 22,34 21,21 

PHA 

 
26,14 26,46 

Limfocite T  
Con A 

 
31,14 31,44 

Limfocite B  LPS 19,03 21,66 

 

XI.2. MONITORIZAREA RĂSPUNSULUI IMUN  

UMORAL NESPECIFIC (CIC) 

  

Pentru a monitoriza cooperarea celulară în elaborarea răspunsului imun s-a 

efectuat dozarea complexelor imune circulante ca indicator funcțional al sistemului imun 

inăscut. Valorile medii ale complexelor imune circulante sunt prezentate în tabelul 20. 

 Tabel 20 

Valorile medii ale complexelor imune circulante  

Recoltarea 1 Recoltarea 2 

12,56 17,14 

 

Scăderea cantității de complexe imune circulante s-a înregistrat și la puii din lotul 

C (10,4%), dar la lotul E acestea scad cu aproximativ 50%. Această reducere importantă 

se datorează în principal unei epurări crescute la nivel tisular a complexelor imune 

circulante. După afirmația lui Davis și col. (2008) în stres, în contextul creșterii 

concentrației plasmatice a hormonilor glucocorticoizi, se modifică raportul sanguin dintre 

heterofile și limfocite în favoarea heterofilelor ceea ce duce automat la o creștere a 

epurării complexelor imune circulante. 
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CAPITOLUL  XII. DISCUŢII GENERALE 

Aspectele microscopice surprinse la toți puii din cele 3 ferme luate în studiu sunt 

susținute de rezultatele investigațiilor imunologice. 

Un aspect pe care nu l-am întâlnit în literatura de specialitate este diferența de 

afectare a celor două tipuri de foliculi bursali. Foliculii de tip I atât la puii imunizați cu 

vaccinul intermediar (ferma A) cât mai ales la cei imunizați cu vaccinul intermediar plus 

(ferma B) la 7 zile de la vaccinare apar mai puțin afectați decât foliculii de tip II, ca la 14 

respectiv 21 zile (ferma B) de la vaccinare multi foliculi de tip I mai ales la puii din ferma 

B să apară cu medulara chistizată. O explicație a gradului diferit de afectare dintre 

foliculi ar putea fi tipul de epiteliu asociat foliculilor. Astfel, la foliculii de tip II epiteliul 

prezintă numeroși pori care facilitează intrarea antigenelor prezente în lumenul bursei 

participând la maturarea limfocitelor B, asemănându-se din acest punct de vedere cu 

plăcile Payer de la nivelul intestinului, în schimb la foliculii de tip I epiteliul este 

continuu și nu permite accesul antigenelor. Datorită acestor diferențe la 7 zile de la 

vaccinare foliculii de tip II sunt mai afectați deoarece accesul virusului vaccinal este 

facilitat de prezența porilor, iar la 14 zile foliculii de tip I prezintă leziuni mai mari decât 

cei de tip II, aceștia din urmă oarecum totuși sunt “pregătiți” pentru a lua contact cu 

antigenele. 

Extractul alcoolic de Calendula officinalis testat s-a dovedit a avea efect 

stimulator asupra capacității de blastizare in vitro a limfocitelor după imunizarea puilor 

cu tulpini intermediare a virusului vaccinal al bursitei infecțioase aviare.  

Studiile efectuate în fermele D și E referitoare la stresul  indus de relocare și 

vaccinarea împotriva pseudopestei aviare asupra puilor broileri imunizați antibursitic cu o 

tulpină intermediară completează și observațiile referitoare la dependența calității 

răspunsului imun înnăscut cât și adaptativ de triunghiul epidemiologic. În plus stresul de 

relocare afectează mult mai mult mecanismul adaptativ al sistemului imun decât stresul 

indus de vaccinarea împotriva pseudopestei aviare. Creșterea cantității de complexe 

imune circulante la 7 zile de la relocare poate fi pusă pe seama titrelor plasmatice 

crescute de corticosteroizi ce determină (după Davis și col. 2008) creșterea numărului de 

heterofile în detrimentul limfocitelor. 
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CAPITOLUL XIII. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

1. Gradul de dezvoltare și încărcarea cu limfocite a principalelor organe limfoide 

primare și secundare sunt dependente în mare măsură de vârsta puilor. 

2. La puii din ferma C organele limfoide apar mai bine populate cu limfocite decât 

cei din ferma B, chiar dacă au aceeași vârstă și în ferma C presiunea de mediu este 

mai mare (mai multi pui /hală). 

3. Tulpinile vaccinale intermediare studiate induc leziuni reduse și reversibile în 

splină și timun și partial reversibile cu o ușoară tendință de fibrozare în bursa lui 

Fabricius. 

4. Tulpina vaccinală intermediară plus determină leziuni reversibile în timus, în 

splină induce leziuni diferite ca intensitate unele parțial reversibile altele 

ireversibile iar în bursa lui Fabricius leziunile sunt ireversibile. 

5. Diferența între gradul lezional întâlnit în bursa lui Fabricus dar mai ales în splină 

este dependentă de fondul genetic al puilor, deoarece nu toți puii prezintă leziuni 

specifice replicării virale în splină. 

6. Tulpinile vaccinale intermediare ale virusului BIA nu alterează capacitatea 

spontană de blastizare in vitro a limfocitelor, dar în schimb modifică gradul de 

receptare al stimulilor mitogenici specifici limfocitelor T. 

7. Virusul vaccinal intermediar plus în primele 7 zile de la vaccinare are efect 

supresor asupra capacității blastizare in vitro a limfocitelor, iar în următoarele 7 

zile efectul să diminue treptat astfel încât valorile indicilor de stimulare blastică să 

ajungă în jurul valorilor dinaintea vaccinării. 

8. Stausul imun al puilor înainte de vaccinarea antibursitică este dependent de cei trei 

factori ai “triunghiului” epidemiologic: agenți (vaccinări anterioare efectuate), 

organismul gazdă cu elemente intrinseci (fond genetic, variabilitate individuală, 

CMH, sex, vârstă, etc.) și mediul de viaţă (microbiota, temperatura, umiditatea, 

etc.). 

9. Virusul vaccinal intermediar plus s-a dovedit, prin compararea valorilor 

plasmatice a imunoglobulinelor totale cu cantitatea de complexe imune circulante, 

a avea efectul cel mai imunogen. 



 XXIX 

10.  Extractul alcoolic de Calendula officinalis s-a dovedit a avea efect potențator 

asupra capacității de blastizare in vitro a limfocitelor provenite doar de la puii care 

au fost inumizați cu tulpini intermediare ale virusului vaccinal al bursitei 

infecțioase aviare. 

11.  Vaccinarea a doua împotriva pseudopestei aviare are efect supresor redus și de 

scurtă durată asupra mecanismelor înăscute și adaptative ale sistemului imun la 

puii broileri imunizați împotriva bursitei infecțioase aviare cu o tulpină 

intermediară. 

12.  Stresul de relocare induce, la puii broileri imunizați cu o tulpină vaccinală 

intermediară a virusului bursitei infecțioase aviare, efecte negative asupra 

răspunsului imun post vaccinal și totodată duce la creșterea cantității de complexe 

imune circulante. 

13. Să se tină cont de importanța celor 3 factori ai triunghiului epidemiologic în 

elaborarea protocoalelor de vaccinare la puii broileri. 

14. Să se țină cont la alegerea unei tulpini vaccinale intermediare plus a virusului 

bursitei infecțioase aviare de faptul că aceasta poate determina leziuni ireversibile 

în bursa lui Fabricius și splină, similare ce cele apărute în episoadele de boală. 

15. Se poate încerca administrarea de principii active extrase din Calendula 

officinalis la pui broileri ce urmează a fi vaccinați cu tulpini intermediare a 

virusului bursitei infecțioase. 

 

 
 
 
 


