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EVOLUŢIA CLINICĂ ŞI CARACTERISTICA TABLOULUI 
MORFOPATOLOGIC ÎN FOCARELE DE BRONŞITĂ INFECŢIOASĂ, ÎN 

FUNCŢIE DE VÎRSTA PUILOR ÎN CONDIŢII DE TEREN 
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Abstract. This article includes the results of experiments conducted on a flock of chickens. The 
study was conducted under field conditions at poultry firms to increase broiler chickens and laying hens. 

Pup age was taken into consideration at the time of disease onset and during the evolution of the 
percentage of morbidity and mortality  

Based on clinical manifestations and pathology of the disease in poultry farms unfavorable disease, it 
can be noted that infectious bronchitis develops characteristic age. 

Key words:  Disease dynamics, Fibrinous plugs, Infectious bronchitis, Kidney injury, Mortality and 
morbidity. 

INTRODUCERE 
Bronşita infecţioasâ aviară a fost înregistrată pentru prima dată în Republica Moldova în 

anul 1994 la întreprinderea avicolă „Anina" din apropierea localităţii Tighina. S-a constatat că 
virusul a pătruns în acest efectiv cu puii broiler de o zi, importaţi din Ungaria. Ulterior, pe parcursul 
anului 1994-1995, boala a fost înregistrată la mai mult de 50% din întreprinderile avicole pentru 
creşterea puilor broiler şi a celor pentru creşterea puicuţelor (Cornilă N., Manolescu N., 1995;  
Ghergariu S. ş. a., 2000;  Starciuc N., Osadci N., 2010; Osadci N., 2012;  Britton P. et. al.,2012). 

La început boala s-a manifestat clinic la puii cu vîrsta de 2-7 zile cu simptome respiratorii şi 
cu o mortalitate de pînă la 30-50%. La păsările adulte primele simptome de boală au fost 
modificarea aspectului ouălor, scăderea producţiei de ouă cu 25-65%, peritonite şi mortalitate în jur 
de 1-3% (Potecea Elena, 2002; Mânzat R. M., 2005;  Starciuc N., Constantin Vasiu, 2012). 

Începînd cu anul 1994 toate efectivcte de păsări se supun vaccinării profilactice obligatoriu. 
Puii mici se vaccinează la vîrsta de 1-3 zile (mai des după ecloziune) prin metoda „spray", iar 
păsările adulte cu vaccinuri asociate (contra SSO, Pseudopestei aviare, Bronşitei infecţioase aviare) 
care se administrează cu 14 zile înaintea perioadei ouatului (Bui Tran Anh Dao et. all., 2001; 
Скутарь И. Г., 2001;  Скутарь И. Г., Спатарь Ф. В., Старчук Н. В., 2007). 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Studiul a fost efectuat în condiţii de teren, la întreprinderile avicole de creştere a puilor 

broiler şi a puilor de găini ouătoare. S-a luat în consideraţie vîrsta puilor la momentul debutului 
bolii şi perioada evoluţiei, procentul de morbiditate şi mortalitate în cazul BIA. 

Metodele de cercetare: 
- Examenul clinic; 
- Examenul morfopatologic; 

Evoluţia formelor clinice a bronşitei infecţioase aviare a fost diversă. Această diversitate se 
datorează acţiunii multor factori, dintre care principalii sînt: vîrsta puilor, condiţiile de întreţinere şi 
alimentaţie, gradul de virulenţă a virusului. 

Cea mai mică vîrstă a puilor afectaţi, care au prezentat forme clinice caracteristice de boală a 
fost de 5 zile, iar cea mai mare de 120 de zile. 
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În baza manifestărilor clinice şi morfopatologie a bolii în gospodăriile avicole nefavorabile 
de boală, se poate de menţionat că bronşita infecţioasă evolua caracteristic vîrstei. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
De regulă, primul simptom care semnala debutul bolii în unele din halele întreprinderii, era 

procentul înalt de mortalitate a puilor în timpul nopţii şi respiraţie dificilă. 
Se măreşte procentul morbidităţii şi dacă mortalitatea în mediu pe zi într-o hală era de 5-11 

capete, atunci în prima zi a debutului bolii, în special dimineaţa, puteau fi găsite 50-75 de cadavre. 
Dacă în lipsa bolii mortalitatea zilnică constituia 160-200 capete într-o hală, atunci în prima 

zi de boală numărul de capete se mărea considerabil constituind 450-500 de cadavre, fără 
manifestări clinice caracteristice la majoritatea puilor afectaţi. La unii pui se observa stare abătută 
cu aripile lăsate in jos. 

În majoritatea cazurilor boala evolua cu difuzibilitate largă în efectivele de pui. Uneori chiar 
şi în urma imunizării se înregistrau perderi foarte mari. În prima săptămînă de viaţă  mortalitatea 
cuprindea 60-90 capete pe zi, apoi treptat scădea şi nu depăşea 10-15 capete pe zi, iar mai apoi 
brusc se ridica pînă la 300 cadavre pe zi. Cel ma înalt procent de mortalitate de regulă se inregistra 
în jur de 50% din efectivul de pui întreţinuţi într-o hală. 

Peste o zi de la debutul bolii la 55-65 % din numărul de pui se observau simptome clinice 
caracteristice, iar mortalitatea uneori ajungea pînă la 2500-3000 de pui. La a 2-a zi se îmbolnăveau 
95-99 % din pui, iar mortalitatea atingea pînă la 3.5-4 mii de pui. Cel mai înalt procent de 
mortalitate de regulă se înregistra la a 3-a zi si atingea 6-7 sau uneori 10-11 mii de pui din 45 mii 
capete de pui întreţinuţi într-o hală. 

Au fost inregistrate cazuri de boală cu primele simptome clinice gîfîit, piuit dureros, raluri 
trahiale, secreţii nazale, tuse, strănut, puii nu reacţionau la factorii externi. 

În unele gospodării avicole (SRL „Pasărea Argintie” şi SRL „Şaver“) puii au manifestat în 
faza clinică a bolii dereglări respiratorii după care gravitatea simptomelor clinice se atenua pe 
măsură ce vîrsta puilor creştea.  

În gospodăriile din Republica Moldova, bronşita infecţioasă aviară a evoluat cu tablou clinic 
divers, manifestindu-se cu simptome clinice caracteristice, iar uneori mai puţin caracteristice sau 
atipice. 

Cele mai caracteristice manifestări clinice, care au fost înregistrate la mai multe efective de 
pui contaminaţi cu virusul bronşitei infecţioase, au fost apariţia bruscă a bolii şi procentul înalt de 
mortalitate. În cazurile cînd în efectivele de pui boala apărea pentru prima dată, de regulă evolua cu 
răspindire largă în focar, iar următoarele epizootii erau mai puţin severe  

În focarele de boală durata evoluţiei clinice a bolii a fost diversă şi a variat în funcţie de 
vîrsta puilor.  

La puii cu vîrsta de 2-10 zile boala a evoluat cu morbiditate de pînă la 70 % şi mortalitate de 
pînă la 30-50 %. Durata evoluţiei clinice a fost de 5-6 zile.  

La puii cu vîrsta de 21-42 de zile boala evolua cu durată de 12-13 zile, caracterizindu-se cu 
morbiditate de pînă la 40 % , iar mortalitatea atingea 15-20 % (fig. 1). 

 
Fig. 1 Dinamica bolii în funcţie de vîrsta puilor 
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Cadavrele puilor morţi de bronşita infecţioasă aviară nu prezintă leziuni caracteristice. La 
necropsia cadavrelor a fost vizibilă inflamaţia sacilor aerieni şi a mucoasei traheobronşice. 

În stabilirea diagnosticului la bronşita infecţioasă, din punct de vedere lezional, modificările 
pulmonilor, rinichilor sînt cele mai relevante. În jurul unor bronhii, deseori, se înregistrau focare de 
pneumonie. În primele zile ale bolii pulmonii capătă o culoare roşie închisă spre vişiniu, iar la 
bifurcaţia bronhiilor şi în trahee au fost depistate dopuri de fibrină, care obstruau traheia (fig. 2, 3).  

Rinichii aveau aspectul tumefiat şi palid, tubii renali şi ureterele erau distensionate cu 
depuneri de uraţi. 

La necropsia a 1930 cadavre de pui din cadrul întreprinderilor avicole şi a 470 cadavre  de 
pui din fermele sectoarelor particulare au fost stabilite diverse leziuni morfopatologice caracteristice 
sau mai puţin caracteristice bronşitei infecţioase aviare.  

În cazurile cînd boala evoluează cu forme clinice, la 95-100% din cadavre se observa 
modificări în pulmoni care deseori se manifestă prin modificarea culorii organului de la roşu aprins 
pînă la vişiniu. 

                                    
Fig. 2. Depuneri de fibrină în trahee                      Fig. 3 Dopuri fibrinoase la bifurcaţia bronhiilor 

La examinarea traheii prin secţionare a fost stabilită inflamaţia mucoasei traheale cu 
prezenţa unui exsudat sangvinolent. 

La 75-90 % din cadavrele necropsiate rinichii prezentau tumefiere, hiperemie, paliditate. 
Mai rar, în 20-35% din cazuri pe mucoasa intestinală şi a stomacului se observau modificări 

morfopatologice caracteristice proceselor inflamatorii exsudative.  
Leziuni caracteristice au fost depistate în rinichi, care au un aspect pal, sînt hipertrofiaţi, cu 

tubii şi ureterele distorsionate şi umplute cu uraţi. La examinarea cutiei toracice au fost depistate 
focare de pneumonie.  Pe figura 4 noi putem observa modificări ale bursei Fabricius care este de 2-3 
ori mai mare decît volumul normal. 

 

 
Fig. 4. Leziuni la nivelul rinichilor (tubii şi ureterele  

distorsionate, umplute cu uraţi, hipertrofii şi hemoragii). 
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CONCLUZII 
1. Mai receptivi în bronşita infecţioasă s-au dovedit a fi puii cu vîrsta de 1-6 săptămini, însă 

cazuri de boală au fost înregistrate şi la puii cu vîrsta de 120 de zile. 
2. Procentul de morbiditate şi mortalitate depinde de vîrsta puilor. La puii cu vîrsta de 2-7 zile  

boala evolua cu morbiditate de pînă la 70 % şi mortalitate de pînă la 30-50 %, iar durata 
evoluţiei clinice a bolii constituia 5-6 zile. În acelaşi timp la puii cu vîrsta de 21-42 de zile 
boala evolua cu morbiditate de pînă la 30-50% şi cu mortalitate de 15-20 %, iar perioadă de 
evoluţie clinică a bolii constituia 12-13 zile.  

3. Cele mai caracteristice modificări morfopatologice depistate la cadavrele puilor au fost: 
edemaţieri şi hemoragii pulmonare, dopuri de fibrină la bifurcaţia bronhiilor, aerosaculite 
fibrinoase, pericardită fibrinoasă, nefrite.  
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