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PARAMETRII CANTITATIVI AI COMPLEXELOR
IMUNE SANGVINE LA PUII VACCINAŢI CONTRA

BRONŞITEI INFECŢIOASE
NATALIA OSADCI

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Abstract: The article includes the serological investigation about maternal and post vaccination values of
immune complexes against bronchitis diseases virus. For vaccination were used “H-120” strains and “Ma5+Clon30”
strains, administrated by spray, aerosol and with drinking water methods separate and in combination with the
hidroalcoholic solution of pollen. The values of immune complexes were established in reaction of precipitation.
On result was established that the chickens which was vaccinated with vaccine strain “H-120” and “Ma5+Clon
30” separately had lower values of immune complexes comparative with values of immune complexes of chicken
which was vaccinated with vaccine strain “H-120” and “Ma5+Clon30” in combination with the hidroalcoholic
solution of pollen.
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INTRODUCERE

Compartimentele majore ale sistemului imun, care participă la protecţia antimicrobiană, sunt
reprezentate de imunitatea mediată prin anticorpi, imunitatea mediată celular, fagocitoza şi complementul.
Aceste compartimente pot acţiona separat sau în cooperare cu unul sau mai multe dintre celelalte (H.
Chen et al., 2010; Z. Han et al., 2011).

Deficienţele care apar la nivelul compartimentelor sistemului imun pot fi congenitale, consecutive
unor anomalii embrionare, datorate unor deficite biochimice şi metabolice, unor boli autoimune sau
dobândite consecutiv acţiunii unor factori externi nocivi (infecţii virale, infecţii cronice, radioterapie,
iatrogene etc. (R. Mânzat, 2005; H. Geerligs et al., 2011; W. Landman et al., 2012).

În decursul ultimilor ani, s-au înregistrat progrese remarcabile în diagnosticul diferitelor tulburări
imunodeficitare, existând teste pentru identificarea fiecărui efector imun. Acestea oferă posibilitatea
unui diagnostic corect în 75% din cazuri, rămânând ca formele complicate de imunodeficite să fie
diagnosticate printr-un studiu complex. Stabilirea precisă a diagnosticului oferă totodată posibilitatea
instituirii unei conduite terapeutice adecvate. Deseori şi extractele vegetale sunt utile în acest scop (S.
Ghergariu et al., 2000; N. Zou, 2010 ).

MATERIAL ŞI METODĂ

Investigaţiile au fost efectuate în scopul de a stabili eficienţa unor vaccinuri şi metode de administrare
utilizate în profilaxia bronşitei infecţioase aviare.

Acest studiu a fost efectuat în condiţii experimentale pe 8 grupe de pui rasa “Hi Land” a cîte 20 de
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pui în fiecare grupă. Au fost formate 7 grupe de pui experimentale şi o grupă lot martor. S-au folosit
vaccinurile din tulpina H-120, Ma 5 + Clon 30 şi La Sota. La unele grupe vaccinul a fost administrat o
singură dată la vîrsta de o zi, iar la alte grupe - de 2 ori, la vîrsta de o zi şi 28 de zile, iar unele grupe de
pui au fost vaccinaţi în combinaţie cu soluţia hidroalcoolică de polen în diferite doze (tab. 1).

Pînă la vaccinare şi la vîrsta puilor de 10, 20, 35, 45 şi 60 de zile din fiecare grupă au fost sacrificaţi
cîte 3 pui, de la care s-au recoltat probe de ser sangvin pentru determinarea complexelor immune
circulatorii (fig. 1).

Cercetările s-au efectuat la catedra Epizootologie, facultatea de Medicină Veterinară, UASM, iar
probele de ser, au fost examinate la catedra Boli infecţioase, facultatea de Medicină Veterinară, USAMV
din Cluj-Napoca, România.

Tabelul 1
Schema de vaccinare a puilor contra bronşitei infecţioase aviare

Vîrsta puilor la momentul 
vaccinării (zile)  Nr. 

grupei 

 
Tulpina vaccinată  

administrată 
 

 
Nr. de pui 

I II 

1 Lot martor 20 - - 
2 H-120 20 1 28 
3 H-120 20 1 19 
4 Ma5+Clon30 20 1 - 
5 H-120 20 1 28 
6 Ma5+Clon30 în combinaţie cu soluţia 

hidroalcoolică de polen de 20% (5 ml) 
20 1 - 

7 H-120 în combinaţie cu soluţia 
hidroalcoolică de polen de 20% (10 ml) 

20 1 - 

8 H-120 în combinaţie cu soluţia 
hidroalcoolică de polen de 20% (15 ml) 

20 1 - 

 Soluţia hidroalcoolică de polen de 20% a fost pregătită pe bază de alcool timp de 3 zile în laboratorul de
Boli infecţioase, catedra Epizootologie, FMV, UASM. Pe parcursul acestui timp soluţia hidroalcoolică de
polen a fost păstrată în frigider (+40C) şi periodic a fost supusă procesului de agitare. Soluţia hidroalcoolică
de polen a fost administrată timp de 10 zile cu apa de băut la 3 grupe experimentale în diferite doze – grupa
a VI- a doza de 5 ml/l, grupa a VII-a doza de 10 ml/l şi grupa a VIII-a doza de 15 ml/l.

Complexele imune circulante au fost determinate cu ajutorul testului de precipitare.
Complexele imune circulante (CIC) sunt agregate de dimensiuni mari care pot fi precipitate cu

diferiţi compuşi chimici, utilizându-se în acest scop, în mod particular, polimerii cu greutate moleculară
ridicată, cum este polietilenglicolul (PEG), chiar la concentraţii mici ale complexelor. Pe această însuşire
se bazează metoda Haskova de determinare a complexelor imune circulante din ser, lactoser sau plasmă
(Ghergariu şi col., 2000). Tehnica utilizată pentru cuantificarea complexelor imune circulante (CIC) a
fost metoda de precipitare cu reactivul PEG 4,2%, dizolvat în tampon borat, pH = 8,4 (fig. 2).

Soluţia de tampon borat a fost preparată utilizând: 6,18 g acid boric, 9,53 g tetraborat disodic şi 4,38 g
clorură de sodiu pentru 1000 ml apă distilată. Acest tampon are pH-ul de 8,4 şi se poate păstra mai
multe săptămâni la +4oC.

Ca şi în cazul testului de precipitare cu reactiv Serb (sulfat de zinc), utilizat pentru determinarea
concentraţiei globulinelor totale, în scopul dozării complexelor imune circulante s-a recurs la o
micrometodă de precipitare.

Pentru aceasta, s-au pus în contact probele de lactoser, în cantitate de 6,6 µl cu câte 193,4 µl de tampon
borat, respectiv soluţie de polietilenglicol alternativ (ex: proba 1 + tampon, proba 1 + soluţie PEG, proba 2 +
tampon, proba 2 + soluţie PEG etc.), direct în godeurile plăcii cu 96 godeuri cu fundul plat. După o incubare
de 60 minute la temperatura laboratorului, placa s-a supus unei agitări uşoare pe agitatorul electric şi apoi s-
a introdus în spectrofotometru, citindu-se densităţile optice pentru fiecare variantă. Citirea s-a făcut
spectrofotometric, faţă de soluţia tampon la o lungime de undă de 450nm în placa de 96 godeuri.
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REZULTATE ŞI DISCUŢII

Rezultatele obţinute sînt prezentate în tabelul 2.
Tabelul 2

Determinarea complexelor imune circulante în serul cercetat

Fig. 1. Efectuarea reacţiei de
precipitare

Fig. 2. Placă de reacţie pentru citirea complexelor
imune

Valoarea complexelor imune circulante 
(zile/unităţi) Tulpina 

vaccinală 1 10 20 35 45 60 
1. Lot martor 70,0 

-59,0 
19,0 

71,0 
562 
462 

1 
74 
-53 

69,92 
25 
-80 

-354 
117 
17 

124 
-14 
-899 

2. H-120 - 
- 
- 

-64 
148 
277 

21 
27 
32 

-68 
9 
230 

14 
38 
-91 

-239 
-347 
7 

3. H-120 - 
- 
- 

-96 
-344 
-68 

86 
53 
-48 

34 
-217 
23 

54 
105 
-41 

129 
-653 
-6 

4. Ma5+Clon30 - 
- 
- 

3 
18 
92 

48 
19 
57 

41 
-70 
-29 

101 
-27 
7 

92 
4 
-29 

5. H-120 - 
- 
- 

48 
86 
-12 

-88 
-45 
122 

147 
-9 
-24 

4 
46 
70 

-14 
18 
237 

6. Ma5+Clon30 în combinaţie cu solu ţia 
hidroalcoolică de polen de 20% (5 ml) 

- 
- 
- 

232 
-81 
-315 

-34 
7 
-14 

-29 
-72 
31 

39 
33 
52 

206 
103 
55 

7. H-120 în combinaţie cu soluţia 
hidroalcoolică de polen de 20% (10 ml) 

- 
- 
- 

112 
256 
-63 

147 
-9 
-164 

-15 
-58 
-58 

-6 
-58 
-48 

23 
50 
24 
 

8. H-120 în combinaţie cu soluţia 
hidroalcoolică de polen de 20% (15 ml) 

- 
- 
- 

-143 
-125 
-107 

-12 
-209 
293 

16 
-49 
-83 

13 
25 
-25 

36 
111 
146 
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În grupa puilor lot martor concentraţia CIC în serul sangvin pînă la vaccinare a constituit de la 1:-59
pînă la 1:70. La a 10-a zi concentraţia CIC a constituit de la 1:71 pînă la 1:562, micşorîndu-se pînă la
1:74 la a 20-a zi, variind apoi între limite pozitive şi negative, cu reducerea ulterioară a concentraţiei
CIC pînă la 1:-899 la a 60-a zi de viaţă.

La puii din a II-a grupă, care au fost vaccinaţi cu tulpina „H-120”, de 2 ori, metoda de administrare
– cu apa de băut, concentraţia CIC a constituit de la 1:-64 pînă la 1:277 la a 10-a zi, micşorîndu-se de
la 1:21pînă la 1:32 la a 20-a zi, după care au urmat creşteri şi descreşteri cu reducerea ulterioară a
concentraţiei CIC de la 1:-347 pînă la 1:7.

La puii din a III-a grupă, care au fost vaccinaţi cu tulpina „H-120” (bronşita infecţioasă aviară) la
vîrsta de o zi şi cu tulpina La Sota (pseudopesta aviară) la vîrsta de 19 zile, medoda de administrare spray,
concentraţia CIC a constituit de la 1:-96 pînă la 1:-344 la a 10-a zi, de la 1:86 pînă la 1:53 la a 20-a zi,
micşorîndu-se pînă la 1:23, 1:-217 la a 35- a zi şi ulterior reducerea pînă la 1:-653, 1:-6 la a 60-a zi de viaţă.

În grupa a IV-a unde puii au fost vaccinaţi la vîrsta de o zi cu tulpina intermediară Ma5+Clon30
(bronşita infecţioasă + pseudopesta aviară) prin metoda spray, concentraţia CIC a constituit între limitele
de la 1:3 pînă la 1:92 la a 10-a zi, de la 1:19 pînă la 1:57 la a 20-a zi, de la 1:-70 pînă la 1:41 la a 35-a zi
ajungînd să fie între limitele 1:-29 şi 1:92 la a 60-a zi. Concentraţia CIC a serului la puii din grupa respectivă
cuprinde aproximativ aceleaşi valori, cu mici devieri spre pozitiv sau spre negativ, pe tot parcursul experienţei.

În grupa a V-a unde puii au fost vaccinaţi cu tulpina „H-120”, de 2 ori, la vîrsta de o zi prin metoda
aerosol şi la vîrsta de 28 de zile prin metoda spray concentraţia CIC constituia valorile între limitele 1: 48
şi 1:86 la vîrsta de 10 zile şi 1: -88, 1:122 la vîrsta de 20 de zile, apoi observăm o reducere a concentraţiei
CIC spre valori negative la a 35-a zi după care o majorare cu valori pozitive între limitele 1:4 şi 1:70 la a
45-a zi. Mai apoi la vîrsta de 60 de zile avem valori pozitive peste limită - 1:237 şi valori negative 1:-14.

La puii din grupa a VI-a care au fost vaccinaţi cu tulpina „Ma5+Clon30”, la vîrsta de o zi prin
metoda spray, în combinaţie cu soluţia hidroalcoolică de polen de 20%, doza minimă 5ml/l, concentraţia
CIC constituia valori cu limitele 1:232 şi respectiv 1:-315 la a 10-a zi. La vîrsta de 20 şi 35 de zile
concentraţia CIC constituia valori micşorate atît pozitive, cît şi negative şi la vîrsta de 45 de zile se
observă o creştere a concentraţiei CIC cu limitele de la 1:33 pînă la 1:52, majorîndu-se considerabil
între limitele 1:103 şi 1:206 la a 60-a zi.

La puii din grupa a VII-a care au fost vaccinaţi cu tulpina „H-120”, la vîrsta de o zi prin metoda
spray, în combinaţie cu soluţia hidroalcoolică de polen de 20%, doza medie 10 ml/l, concentraţia CIC
constituia valori cu limitele între 1: -63 şi 1:256 la vîrsta de 10 zile. La investigaţiile ulterioare se observă
o micşorare a concentraţiei CIC pînă la valori negative, ulterior are loc o creştere spre valori care se
menţin sub limita 100 U, 1:23, 1:50, la vîrsta de 60 de zile.

În grupa a VIII-a, unde puii au fost vaccinaţi cu tulpina „H-120” în combinaţie cu soluţia hidroalcoolică
de polen de 20%, doza maximă 15 ml/l, concentraţia CIC a constituit valori negative cu limitele între 1:-
107 şi 1:-143 la a 10 –a zi cu reducerea ulterioară pînă la 1: -209 la a 20-a zi, după care are loc o majorare
la vîrsta de 35 şi 45 de zile. La vîrsta de 60 de zile concentraţia CIC constituia de la 1: 111 pînă la. 1:146.

Calcularea concentraţiilor CIC a fost realizată prin diferenţă între proba tratată cu PEG şi cea
tratată cu tampon borat.

(U) CIC = extincţia probei - extincţia martorului
Exprimarea rezultatelor s-a făcut în unităţi, prin multiplicarea valorilor citite la aparat, conform relaţiei:

(U) CIC = densitatea optică la 450nm x 1000
Pentru interpretare sunt considerate pozitive valorile care depăşesc 100 U, respectiv negative cele

aflate sub această limită.

CONCLUZII

1. La examinarea serului sanguin a puilor (vîrsta de 10 zile) valorile complexelor imune circulante
au fost relativ reduse, o parte din ele şi negative, variind între limitele 1:-12 şi 1:562.

2. În cazul administrării vaccinului Ma5+Clon30 în combinaţie cu soluţia hidroalcoolică de polen de
20% (5 ml/l), complexele imune circulante, la vîrsta de 60 de zile, prezintă valori pozitive care depăşesc
100 U, variind între limitele 1:103 -1:206, iar în cazul administrării vaccinului H-120 în combinaţie cu
soluţia hidroalcoolică de polen de 20% (10 ml/l), valorile complexelor imune circulante sunt negative,
sub limita de 100 U, cu variaţia 1:23-1:50.
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3. Vaccinarea puilor contra bronşitei infecţioase se recomandă de efectuat cu vaccinul Ma5+Clon30
în combinaţie cu soluţia hidroalcoolică de polen de 20% (5 ml/l).
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