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CONCLUSIONS
1. The glucanic extracts administered to the broiler chicks had a favorable effect on the weight gain
and on the specific consumption. The group E1 (treated with 20 mg of glucanic extract/kg body
weight) reached a weight gain of 696 g, this representing a significant difference in comparison with
the control group (+ 52 g). The group E 2 (receiving 40 mg of glucanic extract/kg body weight)
reached a weight gain of 728 g, also a significant difference in comparison with the control group (+ 84 g).
2. The specific fodder consumption was of 2,11 kg fodder/kg b.w. gain in the group E2, slightly
higher in the group E1, that is 2,21 kg fodder/ kg gain, the fodder consumption for the control group
being of 2,40 kg fodder/kg gain, significantly higher than that for the groups E1 and E2.
3. The biochemical blood parameters were situated within the physiological limits in all groups, but
a significant reduction of serum triglycerides in the experimental groups was observed.
4. Histological exam revealed a significant increase of lymphoid populations associated with digestive tract mucosa in the experimental groups.
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VARIAŢIA INDEXULUI BURSEI FABRICIUS LA PUII VACCINAŢI
CONTRA BURSITEI INFECŢIOASE ÎN COMBINAŢIE CU
BIOMASA DE STREPTOMICETE
N. STARCIUC
Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Abstract: The article includes the investigation results on the modification in cloacae bursa index
after the vaccination against infectious bursitis of chicken with intermediary strains of vaccines.
It was established that the index of cloacae bursa of chickens aged till 45 days is growing. In our
investigations, this index was bigger in the control group of chickens - 3, 07. The chickens, which were
vaccinated with intermediary strains of vaccines in combination with streptomycets’ biomass, showed
a bursal index of 2,35-2,63. This confirmed the fact that the streptomycets’ biomass is an immune
corrector and protects the properties and action of lymphoid tissue of cloacae bursa.
Key words: Chicken, Cloacae burse, Index, Infectious bursitis, Vaccination, Vaccines strains.
INTRODUCERE
Situaţia epizootică privind bursita infecţioasă aviară în republică, variază în fiecare an şi, în mare
măsură, depinde de menţinerea fonului imun la puii de găină, tulpinile vaccinale utilizate şi schema de
utilizare a vaccinurilor. Majoritatea întreprinderilor avicole vaccinează puii de găină contra bursitei
infecţioase aviare conform schemelor recomandate de către producătorii de vaccinuri cu unele modificări
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a acestor termeni în funcţie de observaţiile efectuate în plan practic. Necătînd la diversitatea multiplă
a tulpinilor vaccinale utilizate pentru vaccinarea puilor, frecvent are loc apariţia bolii pe fonul imun, cu
atît mai mult în cazurile cînd au loc unele abateri de la schemele de vaccinare recomandate sau
administrarea cu întîrziere a vaccinurilor (G. Elankumaran, R. Heckert, L. Moura, 2002).
În sectorul particular vaccinarea efectivelor de pui contra bursitei infecţioase este parţială. Practic
vaccinează puii numai particularii care menţin pentru creştere efective cu un număr de 1000 – 3000
capete destinaţi pentru realizarea în pieţele avicole, la atingerea vîrstei de 3 – 4 săptămîni.
Eficacitatea imunologică postvaccinală variază în funcţie de vîrsta puilor vaccinaţi, activitatea
vaccinului, tipul de tulpină, condiţiile de întreţinere şi alimentaţie (Abdel-Alim G., Saif Y., 2001).
Unul dintre indicii care caracterizează reacţia postvaccinală a puilor, este „indexul bursei Fabricius”
(M. Inoue, A. Fujita, K. Maeda, 1999). Atît eficacitatea imunologică, cît şi indexul bursei Fabricius pot
fi ameliorate prin utilizarea unor imunocorectări (F. Murphy, E. Gibbs, M. Horzinek et al., 1999).
Scopul studiului efectuat a fost de a aprecia modificarea indexului bursei Fabricius în funcţie de tulpina
vaccinală administrată aparte şi în combinaţie cu biomasa de streptomicete.
MATERIAL ŞI METODĂ
Cercetările s-au efectuat pe 6 grupe de pui cu vîrsta de o zi a cîte 20 capete în fiecare întreţinuţi în
condiţii analogice. Grupa I – lot martor (L/M), grupa II – lot martor cu adaos de biomasă de streptomicete
(BM) în raţie, grupa III – puii care au fost vaccinaţi cu tulpina „PA” plus adaos de biomasă de streptomicete,
grupa IV – puii vaccinaţi cu tulpina „Winterfield 2512” plus adaos de biomasă de streptomicete, grupa V
– puii vaccinaţi numai cu tulpina „PA” şi grupa VI – puii vaccinaţi numai cu tulpina „Winterfield 2512”.
La 15, 30, 45 de zile după vaccinare, din fiecare grupă s-au sacrificat cîte 5 pui la care se aprecia
greutatea corporală şi a bursei Fabricius, pentru a stabili modificarea indexului bursei Fabricius în
funcţie de vîrstă, tulpina vaccinală şi acţiunea biomasei de streptomicete.
REZULTATE ŞI DISCUŢII
Determinarea modificării indexului bursei Fabricius la puii vaccinaţi contra bursitei infecţioase cu
tulpini intermediare şi în combinaţie cu biomasa de streptomicete s-a efectuat conform schemei din
tabelul 1.
Tabelul 1
Schema de imunizare o puilor

Nr. Nr. de Vîrsta puilor Tulpina vaccinală / biomasa Perioada de administrare a
de streptomicete
biomasei de streptomicete, zile
grupei capete vaccinaţi, zile
I
20
1
L/M
II
20
1
L / M + BM
45
III
20
1
PA + BM
45
IV
20
1
Winterfield 2512 / BM
45
V
20
1
PA
45
VI
20
1
Winterfield 2512
45
Biomasa de streptomicete a fost administrată consecutiv timp de 45 de zile în combifuraj, doză fiind
de 1 gr/kg combifuraj pînă la vîrsta puilor de 21 zile şi 2 gr/kg combifuraj de la 21 pînă la 45 de zile.
Rezultatele cercetărilor sunt prezentate în tabelul 2.
Analizînd rezultatele obţinute, se poate de menţionat că la a 15 zi după vaccinarea puilor contra
bursitei infecţioase aviare, indexul bursei Fabricius a fost în limitele de la 0,25 pînă la 0,38. În grupele
puilor din lotul martor acest indice a constituit respectiv 0,29 şi 0,31, îar în grupele experimentale, unde
puii au primit paralel cu vaccinurile şi biomasa de streptomicete, au constituit 0,25 şi 0,30 pe cînd la puii
din grupele în raţia cărora nu s-a administrat biomasa de streptomicete indexul bursei Fabricius a fost
egal cu 0,33 şi 0,38 respectiv.
La a 30 zi după administrarea vaccinurilor, la puii din grupele lot martor indexul bursei Fabricius sa majorat pînă la 1,74 şi 1,84. În acelaşi timp, la puii din grupele experimentale, indicele bursei Fabricius
a fost relativ mai mare şi a constituit 1,85 şi 1,91. Mai înalt acest indice a fost în grupele puilor vaccinaţi
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Tabelul 2
Indexul bursei Fabricius la puii vaccinaţi contra BIA în combinaţie
cu biomasa de streptomicete

Nr.
Tulpina vaccinală / biomasa
grupei
de streptomicete
I
Lot martor
II
Lot martor + BM
III
Vac. PA + BM
IV Vac. Winterfield 2512 + BM
V
Vac. PA
VI
Vac. Winterfield 2512

Indexul bursei Fabricius după vaccinare, zile
15
30
45
0,29
1,74
3,07
0,31
1,84
2,91
0,25
1,91
2,63
0,30
1,85
2,35
0,33
2,05
2,28
0,38
1,99
2,33

cu vaccinele „PA” şi „Winterfield 2512” fără adaosul de biomasă de streptomicete în raţie, ce a
constituit 1,99 şi 2,05 respectiv.
La a 45-a zi după vaccinare la puii din grupele lot martor indexul bursei Fabricius a constituit 2,91 şi
3,07 respectiv. La puii din grupele ce au fost vaccinaţi şi au primit biomasa de streptomicete indicele
bursei Fabricius a fost 2,35 şi 2,63 respectiv. Cel mai mic indice al bursei Fabricius a fost la puii din
grupele IV, V şi VI, care au fost vaccinaţi fără adaosul de biomasă de streptomicete, constituind
respectiv 2,28 şi 2,33.
CONCLUZII
1. Un criteriu important în aprecierea reacţiei ţesutului limfoid la acţiunea unor antigeni specifici,
inclusiv vaccinali, poate servi indexul bursei Fabricius, care se modifică în funcţie de acţiunea agenţilor
infecţioşi sau a tulpinilor vaccinale administrate.
2. Indexul bursei Fabricius variază în funcţie de vîrsta puilor şi tulpina vaccinală administrată, fiind
mai mare la puii nevaccinaţi contra bursitei infecţioase.
3. Mai mic indicele bursei Fabricius s-a stabilit la grupele de pui cărora în combinaţie cu vaccinurile
li s-a administrat în raţie biomasa de streptomicete, demonstrînd totodată şi o acţiune imunomodulatoare
a acesteia.
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