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STUDIU COMPARATIV AL STRUCTURII HISTOLOGICE
A BURSEI FABRICIUS LA PUI ÎN NORMĂ ŞI ÎN BURSITA

INFECŢIOASĂ
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Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Abstract. The article includes the study of differences in structural histological modification of the
Fabricius bursa at normal healthy chickens and in the situation of bursal disease. The effects are
concentrated in the tissue of Fabricius bursa and distracted the lymphoid follicles by atrophying the
Fabricius bursa, and bringing the vacuolization of cysts. In the interfollicular tissue there was noticed
serohaemorrhagic exudation.

Key words: Atrophy, Exudation, Fabricius Bursa, Lymphoid follicles.

INTRODUCERE

Bursita infecţioasă aviară la momentul actual rămîne a fi una dintre cele mai periculoase boli infecţioase
ale tineretului avicol. Aceasta se datorează procentului înalt de morbiditate şi mortalitate în focarele de
boală, persistării îndelungate a virusului în mediul înconjurător ce serveşte ca rezervuar de infecţie (A.
Rosales, 1989; P. Luckert, Y. Saif, 1991). Deosebit de importantă este starea de imunosupresie, care
apare în rezultatul proceselor distructive ale bursei lui Fabricius (R. Rao, D. Rao, P. Rao, 1989; K. Saijo,
M. Higashihara, T. Yamagami, Y. Fujisaka, 1989; V. Sivanandan et al., 1996). Ca urmare, puii trecuţi prin
boală manifestă rezistenţă redusă la acţiunea diferitor agenţi patogeni din mediul înconjurător.

Studiul efectuat a avut scopul de a stabili caracterul modificărilor structurii bursei lui Fabricius la
puii bolnavi de bursită infecţioasă comparativ cu cei sănătoşi.

MATERIAL SI METODĂ

Cercetările au fost realizate pe un efectiv de pui broiler din cadrul gospodăriei ţărăneşti „Dedova
Tamara“, s. Varniţa, r-nul Anenii Noi, pe un efectiv de 10 mii capete pui broiler cu vîrsta de 15 zile,
unde s-a înregistrat un focar de bursită infecţioasă.

Bursele Fabricius au fost colectate de la cadavrele puilor, care au manifestat simptoame clinice şi
modificări morfopatologice mai caracteristice de boală, conservate ulterior în soluţie de formol de 10 %.

Investigaţiile histologice au fost efectuate la catedra de epizootologie a Facultăţii de Medicină
Veterinară a UASM şi la Centrul Republican de Diagnostic Veterinar. Preparatele histologice au fost
prelucrate după metoda clasică, cunoscută prin coloraţia „Hematoxilin cu eozin“ şi examinate la
microscopul biologic „Biolam“ (10x40).

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Bursita infecţioasă aviară a fost înregistrată la puii cu vîrsta de 14-15 zile, care nu au fost vaccinaţi
contra bursitei infecţioase. Dinamica mortalităţii care a durat timp de 9 zile a evoluat în modul următor:
in prima zi de boală – 20 de capete, în a 2 şi a 3 respectiv 80 şi 165 de capete, la a 4-6 zi - 180-210
capete, iar în următoarele 3 zile mortalitatea s-a redus pînă la 30 de capete pe zi. Astfel, boala s-a
manifestat cu o evoluţie tipică, caracteristică pentru bursita infecţioasă aviară.

Simptomele clinice s-au manifestat prin: diaree, penaj zburlit, apatie profundă, inapetenţă, aglomerări
la sursele de căldură etc.

 La necropsie modificările mai caracteristice erau la nivelul bursei (inflamaţie, acumulări de exudat
purulent-hemoragic în cavitate), hipertrofia rinichilor cu hemoragii punctiforme, hemoragii pe musculatura
scheletică.

Luînd în consideraţie, că celulele ţintă ale virusului bursitei infecţioase aviare sînt limfocitele bursale
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şi ţesutul limfoid bursal, s-a examinat sub aspect comparativ modificarea ţesutului bursal la puii bolnavi
şi cei sănătoşi.

Pe imaginile din figurile 1 şi 2 este prezentată structura bursei lui Fabricius la puii neafectaţi de
virusul bursitei infecţioase aviare la vîrsta de 14 zile, unde sînt clar evidenţiaţi foliculii limfoizi delimitaţi
între ei de ţesutul interfolicular. În interiorul foliculilor limfoizi sînt bine evidenţiate celulele limfocitare,
plasmocitare. Epiteliul bursei este constituit din ţesut epitelial cilindric.

Fig. 1. Structura bursei lui Fabricius la puii cu vîrsta
de 14 zile.

Coloraţia - hematoxilin cu eosin; obiectiv-10x40.
1 - structură cilindrică normală a mucoasei bursei lui Fabri-
cius; 2 - foliculii limfoizi cu prezenţa în interior a limfocitelor
şi plasmocitelor; 3 - ţesut interfolicular cu prezenţa lichidului
interfolicular şi a celulelor limfocitare.

Fig. 2. Structura normală a bursei lui Fabricius la puii
cu vîrsta de 14 zile.

Coloraţia - hematoxilin cu eosin; obiectiv-10x40.
1 - structură cilindrică normală a mucoasei bursei lui Fabri-
cius; 2 - ţesut interfolicular cu prezenţa lichidului interfolicular
şi a celulelor limfocitare; 3 - foliculii limfoizi cu prezenţa în
interior a limfocitelor şi plasmocitelor.

Fig. 3. Modificarea ţesutului bursei lui Fabricius la a 2
şi 3 zi de boală.

Coloraţia – hematoxilin cu eosin; obiectiv –10x40.
1 - distrugerea stratului epitelial al mucoasei bursale; 2 - lezarea
în masă a limfocitelor şi a plazmocitelor în interiorul foliculilor
limfoizi; 3 - exudat sero-hemoragic în ţesutul interfolicular.

Fig. 4. Modificarea ţesutului bursei lui Fabricius la a
6-8 zi de boală.

Coloraţia – hematoxilin cu eosin; obiectiv-10x40.
1 - chisturi foliculare; 2, 3 - ţesut interstiţial cu celule leucocitare
şi limfocitare şi acumulări de exudat.

Pe imaginile din figurile 3, 4, 5, 6 este prezentată structura bursei lui Fabricius la puii afectaţi de
virusul bursitei infecţioase la vîrsta de 16-17 zile (a 3-8 zi de boală).

Astfel, fig. 3 prezintă stadiul de distrugere în masă a limfocitelor în interiorul foliculilor limfoizi,
acumulări de exudat sero-sanguinulent în regiunile interfoliculare, descvamarea ţesutului epitelial al
seroasei bursei lui Fabricius.
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Figurile 4, 5, 6 caracterizează procesul distructiv al foliculilor limfoizi, vacuolizarea lor, formarea
chisturilor si acumulări de exudat hemoragic-purulent în interiorul foliculilor şi în regiunea interfoliculară,
descvamarea ţesutului epitelial al bursei.

CONCLUZII

1. Bursita infecţioasă aviară are o răspîndire largă în efectivele industriale, cît şi cele particulare
datorită persistării îndelungate a virusului în mediul înconjurător şi nevaccinarea efectivelor de pui.

2. Cele mai semnificative modificări sînt localizate în ţesuturile bursei lui Fabricius, acestea fiind
organul ţintă al virusului bursitei infecţioase.

3. Modificările distructive structurale în ţesuturile bursei lui Fabricius servesc ca indice deosebit în
stabilirea diagnosticului la bursita infecţioasa aviară.

4. Starea de imunosupresie a puilor trecuţi prin boală poate fi argumentată prin atrofia şi distrugerea
ţesutului limfoid al bursei lui Fabricius – organ central al imunităţii la păsări.
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Fig. 5. Modificarea ţesutului bursei lui Fabricius la a
6-8 zi de boală.

Coloraţia – hematoxilin cu eosin; obiectiv –10x40.
1, 2 - lezarea ţesutului medular folicular; 3 - ţesut interstiţial
cu celule unice leucocitare şi limfocitare, acumulări de exudat.

Fig. 6. Modificarea ţesutului bursei lui Fabricius la a
6-8 zi de boală.

Coloraţia – hematoxilin cu eosin; obiectiv-10x40.
1, 2 - lezarea ţesutului medular folicular; 3 - ţesut interstiţial
cu celule unice leucocitare şi limfocitare, acumulări de exudat.


