
Validarea unor astfel de metode reprezinta o prioritate 
Herpesvirusul canin, un alpha-herpesvirus, se întâlneşte la câinii domestici şi sălbatici din 

toată lumea. 
Infecţia afectează câinii la orice vârstă însă problema este destul de serioasă atunci când sunt 

afectaţi nou născuţii. 
În populaţiile urbane de câini rata infecţiei este de aproximativ 30%, în unele canise însă 

procentul câinilor infectaţi ajunge la 100%. 
Tema de cercetare şi-a propus realizarea unui screening epidemiologic susţinut în zona de Est 

a ţării. În funţie de rezultatele preliminarii obţinute se va încerca validarea unor metode de 
diagnostic a Herpesvirozei la carnivore. 

Creşterea seroprevalenţei şi implicit a pierderilor de la 6% la 40 – 90 % impun cunoaşterea 
situaţiei epidemiologice actuale precum şi stabilirea unor metode eficiente de diagnostic şi 
monitorizare a infecţiei disponibile rapid în caz de suspiciune. 
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Summary. It has been studied the action of the bioremedy BioR of cyanobacterial origin on some 
haematological parameters of the clinical status in adult quails under physiological conditions. The 
biological activity of the tested remedy was evaluated in experiments conducted on 200 adult quails divided 
into five groups, 40 birds each. It has been established that the BioR remedy, tested on quails, was well 
tolerated and contributed to their health improvement, reflected in lower values of the body temperature and 
the respiratory rate throughout the study. The experimental groups treated with the remedy BioR showed a 
decrease of the erythrocytes values on one hand, and an increase of MCV, MCH, MCHC and RDW on the 
other hand as compared to the control group, the difference between them being statistically inconclusive. 

Key Words: BioR remedy, Body temperature, Erythrocytes, Haemoglobin, Quails. 
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INTRODUCERE 
 Tot mai mare amploare la nivel naţional şi internaţional capătă discuţiile referitoare la 

avantajele utilizării în practica zooveterinară a stimulatorilor de creştere de origine naturală, 
preponderent vegetală, ecologici şi inofensivi pentru animale, om şi mediu (RUDIC V. s.a., 2002; 
MACARI V., 2003; КАРПУТЬ И.М., 2009, КРАСОЧКО П.А., 2008). Reieşind din specificul 
biologic al acestei specii de păsări şi din alte considerente se apelează tot mai des la utilizarea 
remediilor cu proprietăţi antistresorii adaptative şi stimulatorii de creştere (POLEN T., 2006; 
KIWITT R., 2003; ДАНИЛЕВСКАЯ Н. и.др., 2005). În această ordine de idei nu se pune la dubiu 
utilizarea stimulatorilor de creştere în zootehnie, însă prioritate au cei de origine vegetală 
(MACARI V., 1998; 2003; КАРПУТЬ И.М., и др., 2009). 

Din categoria produselor ecologice, obţinute prin tehnologii moderne din cianobacteria 
Spirulina platensis face parte şi produsul BioR recunoscut pe plan naţional şi internaţional (RUDIC 
V. s.a., 2002; GUDUMAC V. s.a., 2001; MACARI V., 2011). Se remarcă faptul că remediul 
nominalizat a fost studiat multilateral pe animale de laborator, animale de fermă şi om (MACARI 
V., 2003; PUTIN V., 2012; RUDIC V. s.a., 2007; MACARI V. s.a., 2011). În acelaşi timp impactul 
acestui produs asupra prepeliţelor şi în special asupra statusului clinico-hematologic la aceste păsări 
nu a fost elucidat.  

În acest context, ne-am propus să studiem în lucrarea de faţă impactul remediului BioR asupra 
unor parametri markeri ai statusului clinic şi hematologic la prepeliţele adulte, în condiţii 
fiziologice. 

MATERIAL ŞI METODĂ 
 Materialul biologic utilizat a fost reprezentat de cinci loturi de prepeliţe adulte, destinat 

recondiţionării, aparţinând rasei Faraon la o fermă de prepeliţe din or. Cricova, mun. Chişinău - 
SRL „Belingo”. Se remarcă faptul că cercetările s-au desfăşurat pe un număr de 200 de păsări, la 
finele ciclului de ouat, la vârsta de 197 zile, împărţite în 5 loturi cât mai omogene din punct de 
vedere al greutăţii corporale şi analoge după vârstă şi stare fiziologică. În studiu s-a utilizat 
preparatul BioR în formă de soluţie injectabilă de 0,5%, produs de firma Ficotehfarm SRL, RM. 
Principiul de organizare a studiului, regimul şi dozele de administrare a bioremediului 
cianobacterian prepeliţelor este redat schematic în tabelul 1. 

Tabelul 1. Schema experimentală 

Loturile de 
animale 

Nr. 
de capete 

Regimul 
administrării 

Doza, ml 
1 repriză 2 repriză 

Martor 40 De 2 ori, 
intramuscular, la 
debutul studiului 
şi la a 7-10-a zi 

după prima 
administrare 

0,5 ml 
0,9% sol. NaCl 

0,5 ml 
0,9% sol. NaCl 

Experimental 1 40 0,25 0,25 
Experimental 2 40 0,5 0,5 
Experimental 3 40 1,0 1,0 
Experimental 4 40 1,5 1,5 

Păsările din toate loturile au fost cazate în aceeaşi hală, unde condiţiile de microclimat, igienă, 
alimentaţie, adăpare şi asistenţa veterinară au fost aceleaşi. Pe parcursul cercetărilor, păsările au fost 
permanent examinate, iar pentru examenul biochimic s-a colectat sânge de la 5 prepeliţe la 
începutul studiului, până la administrarea remediului BioR şi apoi pe parcursul cercetărilor de 2 ori: 
1-a recoltare (la mijlocul studiului), şi a 2-a recoltare la sfârşitul investigaţiilor, de la câte 5 prepeliţe 
respectiv din fiecare lot. Prepeliţele au fost permanent monitorizate şi examinate pe întreaga 
perioadă de cercetare. Acest lucru s-a întreprins pentru evidenţierea numerică a păsărilor, a stării de 
sănătate ca atare, atât pentru evidenţierea oricărei reacţii la locul administrării remediului testat, cât 
şi la nivel de întreg organism. Pentru evidenţierea stării de sănătate a prepeliţelor la debutul 
studiului, până la administrarea remediului BioR, la 5 păsări s-a determinat temperatura corporală şi 
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Fig. 1. Temperatura la prepeliţe tratate 
cu BioR 

numărul mişcărilor respiratorii pe minut, iar ulterior pe parcursul cercetărilor aceşti parametri 
fiziologici s-au determinat de la câte 5 păsări din fiecare lot experimental şi cel martor.  

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
 În urma monitorizării păsărilor pe parcursul experienţei, pe o perioadă de circa 40 zile nu au 

fost semnalate abateri în sănătatea lor, iar produsul testat nu a provocat reacţii adverse. Se remarcă 
faptul că în timpul lucrului cu prepeliţele (abordare, contenţii, examinare, cântărire ş.a.) cele din 
loturile experimentale erau mai liniştite şi nu provocau traume, comparativ cu păsările din grupul de 
control. 

Un criteriu important în aprecierea stării de sănătate a animalelor sunt indicii clinici. 
Dinamica temperaturii corporale la prepeliţele intacte (LM), cât şi supuse medicaţiei cu remediul 
BioR este prezentată în figura 1. La examinare tabloul clinic la prepeliţele din toate loturile, până la 
începerea studiului propriu-zis în baza temperaturii corporale, este comparativ similar.  

Datele prezentate în figura 1 denotă faptul că la păsările, atât din lotul martor, cât şi la cele 
experimentale, s-a manifestat o tendinţă moderat pozitivă de scădere a temperaturii corporale, 
fenomen care poate fi probabil explicat prin procesele fiziologico – metabolice derulate în organism 
în perioada de recondiţionare. În favoarea acestei 
ipoteze vin şi rezultatele obţinute de noi în urma 
testării bioremediului cianobacterian BioR, 
administrat în diferite doze, la 4 loturi de prepeliţe. 
Studiul efectuat la finele perioadei experimentale 
relevă faptul că administrarea remediului BioR 
induce o tendinţă de diminuare neconcludentă a 
temperaturii corporale cu 0,22 - 0,84 0C faţă de 
valorile considerate de referinţă. Rolul decisiv al 
produsului BioR în ceea ce priveşte datele relatate 
anterior, poate fi justificat prin intermediul altor 
publicaţii, în care de asemenea se aduc valori mai 
joase ale temperaturii corporale la porcine de diferite vârste, în condiţii fiziologice, tratate cu 
produsul testat [5,6]. Administrarea BioR-lui în doză 0,5ml/cap induce la finele studiului o tendinţă 
de diminuare a mişcărilor respiratorii la prepeliţe (cu 2,4 respiraţii, sau cu 3,2% faţă de LM). 
Concomitent la loturile experimentale tratate cu doze mai mari, remediul BioR induce dimpotrivă o 
tendinţă de creştere a parametrului clinic investigat cu 1,2-4,8 mişcări respiratorii pe minut, 
comparativ cu indicii animalelor intacte. Remarcăm faptul că remediul testat la prepeliţele adulte, în 
condiţii fiziologice, nu provoacă modificări veridice ale parametrilor clinici investigaţi, fapt ce 
vorbeşte despre inofensivitatea produsului BioR, cât şi despre o stare clinic uniformă la toate 
păsările antrenate în studiu. Totuşi, medicaţia cu acest produs, în special cu doze mai mici (LE 2) 
induce o tendinţă de diminuare, atât a temperaturii corporale, cât şi a respiraţiei, valori care vor fi un 
reper în luarea deciziei  privind doza optimă de utilizare a acestui produs. 

În prezent este unanim acceptat faptul că profilul hematologic la animale şi păsări este un 
reper important al statusului clinico – hematologic sau după caz fiziopatologic al organismului 
animal, fiind des evaluat în testarea remediilor bioactive (MACARI V., 2003; TURCU D. s.a., 
2011; BĂLĂNESCU S. s.a., 2005). Valorile hematologico – evolutive la prepeliţele intacte, cât şi la 
cele tratate cu remediul BioR sunt prezentate în tabelul 2. 

Din datele prezentate în tabelul 2 se observă că numărul eritrocitelor în sânge la prepeliţele 
adulte, la debutul studiului, constituie în medie 3,08 ×1012/l. Ulterior, nivelul RBC atât la 1-a, cât şi 
la 2-a examinare a manifestat o tendinţă de scădere, fiind mai mare la loturile tratate cu BioR. Acest 
lucru probabil poate fi explicat prin intensificarea proceselor metabolice în organismul păsărilor sub 
influenţa remediului testat. Acest lucru poate fi probabil explicat prin intensificarea proceselor 
metabolice în organismul păsărilor tratate cu BioR sau prin alte cauze, care probabil vor fi elucidate 
ulterior. La analiza generală a sângelui s-a depistat o tendinţă similară de evoluţie a Hb şi HCT ca şi 
a RBC. Volumul eritrocitar mediu(MCV) a fost mai mare la probele din loturile experimentale la 1-
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a recoltare cu 5,8-9,5% faţă de LM şi menţinută într-o proporţie mai mică la finele studiulu (cu 0,3-
5,9% faţă de LM). Rezultate similare privind volumul celular mediu au fost obţinute de unii savanţi 
pe puii-broiler, care au fost trataţi cu Amoxidem 50% pulbere hidrosolubilă (TURCU D. s.a., 2011). 
Menţionăm faptul că parametrul MCV studiat de noi se încadrează în limitele valorilor normale 
pentru păsări (100-200 fl), aduse în tratatul savanţilor americani (GLOMSKI C. A., PICA A., 
2011). 

Tabel 2.Efectele remediului BioR asupra unor parametri hematologici la prepeliţe 

Semnificaţie 

Până la 
administrarea 

BioR, 
(debut) 

Loturile de animale 
 

Martor Experi- 
mental -1 

Experi- 
mental -2 

Experi- 
mental- 3 

Experi- 
mental -4 

RBC, 10
12

/l 
1recoltare 
2recoltare 

3,08 ±0,16 
 

3,02 ±0,12 
2,84±0,19 

 
2,61±0,17 
2,58±0,29 

 
2,51±0,11 
2,50±0,11 

 
2,73±0,06 
2,57±0,07 

 
2,66±0,22 
2,28±0,24 

Hb, g/l 
1recoltare 
2recoltare 

155,80±10,18 
 

152,40±5,00 
149,20±7,59 

 
161,60±7,00 
144,40±10,82 

 
156,20±5,14 
140,60±4,75 

 
156,60±6,10 
141,80±7,15 

 
154,00±2,42 
132,80±5,98 

HCT, % 
1 recoltare 
2 recoltare 

33,08±2,05 
 

32,78±0,91 
33,40±1,77 

 
31,14±1,52 
32,28±3,01 

 
29,54±1,33 
30,88±0,83 

 
30,40±0,76 
31,62±0,91 

 
30,58±0,95 
29,18±1,94 

MCV, fl 
1 recoltare 
2 recoltare 

107,60±2,73 
 

109,40±3,29 
122,80±5,44 

 
119,80±4,32 
126,80±3,15 

 
118,6±4,84 
124,00±2,69 

 
111,8±3,13 
123,20±4,05 

 
115,80±3,68 
130,00±6,70 

MCH, pg 
1recoltare 
2recoltare 

50,54±0,97 
 

50,76±2,67 
52,94±2,43 

 
62,24±3,44 
56,98±2,27 

 
62,46±2,29 
56,44±1,91 

 
57,36±2,30 
55,28±3,61 

 
58,40±3,14 
59,62±4,27 

MCHC, g/l 
1recoltare 
2recoltare 

469,80±7,36 
 

464,20±13,0 
446,40±9,46 

 
519,00±11,13 
448,80±9,97 

 
527,40±9,75 
454,80±13,10 

 
514,00±10,56 
447,80±15,00 

 
504,20±17,97 
456,60±10,79 

RDW,% 
1recoltare 
2recoltare 

12,56±0,32 
 

12,48±0,52 
12,58±0,36 

 
11,42±0,55 
13,03±0,65 

 
10,94±0,42 
13,40±0,35 

 
12,20±0,82 
14,10±0,74 

 
12,46±0,63 
15,48±0,81 

Notă: RBC – eritrocite; Hb – hemoglobină; HCT – hematocrit; MCV – volum eritrocitar mediu; MCH – 
hemoglobina eritrocitară medie; MCHC – concentraţia eritrocitară medie de hemoglobină; RDW – distribuirea eritrocitelor 
după volum.  

 În tabelul 2 se prezintă valorile medii ale hemoglobinei într-un eritrocit (MCH) – ponderea ei 
fiind la debutul studiului de 50,54±0,97pg. Se constată la loturile tratate cu BioR, la 1-a recoltare, o 
creştere a MCH cu 13,0 23,0% faţă de LM. Această tendinţă de creştere întârziată a MCH la finele 
studiului se atestă şi la LM (cu 4,3%), termen la care valoarea acestui indice în loturile experimentale 
este cu 4,4-12,6% faţă de LM. Creşterea valorilor medii ale MCH la păsări a fost obţinută în urma 
testări altui remediu bioactiv şi de alţi autori (TURCU D., 2011). Cantitatea de hemoglobină 
eritrocitară medie (MCHC) constituie la debutul studiului 469,8 g/l, parametru care la 1-a recoltare în 
LM practic rămâne intact, pe când în LE manifestă o tendinţă moderat pozitivă de creştere (cu 8,6-
13,6% faţă de LM). Datele prezentate în tabelul 2 denotă faptul că la păsările din toate loturile la 
finele studiului s-a manifestat o tendinţă de scădere a MCHC, fapt ce poate fi considerat pozitiv şi 
care indică o stare de sănătate bună la toate loturile şi mai mult ca atât probabil o finisare biologică a 
procesului de recondiţionare. Un parametru mai puţin evaluat în practica medical veterinară este şi 
distribuirea eritrocitelor după volum (RDW), care la debutul cercetări a constituit 12,56±0,32% şi s-a 
menţinut în LM la acelaşi nivel, la ambii termeni ulteriori de investigare. La 1-a recoltare, indicele 
RDW în loturile experimentale practic nu diferă de cele din LM, pe când la a 2-a investigare s-a 
depistat o tendinţă de creştere a RDW în loturile experimentale, dependentă de doza BioR-lui faţă de 
LM, rezultate ce vor sta atât la baza elaborării dozei optime a produsului testat, cât şi a studiilor 
ulterioare. 

75



CONCLUZII 
1. Cercetările s-au efectuat pe prepeliţe adulte crescute într-o fermă în sistem intensiv, 

beneficiind de aceleaşi condiţii corespunzătoare, iar produsul BioR a fost bine tolerat şi nu 
a provocat reacţii adverse. 

2. S-au produs modificări la loturile experimentale, tratate cu BioR în sensul diminuării 
temperaturii corporale şi mai puţin accentuat a mişcărilor respiratorii, fapt ce pledează în 
favoarea acţiunii adaptative şi antistresorii a produsului testat. 

3. La loturile experimentale valorile eritrocitele au prezentat o scădere, pe când valorile 
MCV, MCH, MCHC şi RDW au crescut, faţă de lotul de control, diferenţa statistică între 
ele fiind neconcludentă. 
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