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Summary. This study presents aspects regarding the impact of the BioR remedy and alternative 

product Catosal on the clinico-haematological status of broilers in physiological conditions of a poultry 
plant. It was established that the tested remedy BioR contributes to improve broilers health, reflected in 
lower values of body temperature and respiratory rate throughout the study. Positive results have been 
reported also after performing the haematological examination of the birds treated with this remedy, 
comparing the control group and the group treated with Catosal. 
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INTRODUCERE 
Performanţele realizate în ultimul timp în avicultura modernă au fost posibile datorită 

combinării realizărilor fructuoase ale businessului, precum şi a ştiinţelor veterinar-zootehnice şi 
biologice (MACARI V., 2003; CHILIMAR S., 2011). În ultimul timp nu se pune la dubiu utilizarea 
stimulatorilor de creştere în avicultură, însă tot mai intens se impune opinia privind utilizarea numai 
a stimulatorilor de origine naturală, inofensivi şi preponderent de origine vegetală (CIULAN V.,  
2000; MACARI V., 2003; КАРПУТЬ И.М. и др.,2009). Menţionăm faptul că în R. Moldova au 
fost obţinute produse de acest gen, dintre care mai studiat, inclusiv pe animale şi păsări, este 
remediul BioR obţinut prin tehnologii moderne din cianobacterii Spirulina platensis (MACARI V., 
1998;2003; RUDIC V. s.a., 2007). Însă influenţa acestui produs asupra statusului clinico-
hematologic la puii broiler practic nu a fost elucidată. 

Scopul acestui studiu a constat în cercetarea influenţei remediului BioR şi a produsului 
alternativ Catosal asupra unor indici clinici şi hematologici la puii de carne, în condiţii fiziologice. 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Experienţele au fost efectuate pe 5 loturi, a câte 40 puii-broiler în condiţiile fabricii avicole 

“Avicola Şaver”, subdiviziunea Mereni, R. Moldova. Principiul de organizare a experienţei este 
redat în tabelul1.  

Tabelul 1. Schema administrării remediului BioR şi a Catosalului puilor-broiler la a 7-a şi a 
21-a zi de viaţă 

 
Puii antrenaţi în studiu au fost monitorizaţi, iar periodic s-a determinat temperatura corporală, 

mişcările respiratorii, la câte 5 păsări din fiecare lot, precum şi masa corporală. Păsările au fost 
cazate în acelaşi adăpost, hrana a fost administrată la discreţie, iar apa a fost asigurată prin adăpători 
automate. Pentru examenul hematologic s-a recoltat sânge la a 7-a zi de viaţă (debutul studiului) şi 

Loturile de pui Nr. de 
pui 

Doza şi regimul de administrare, ml/cap Calea de  
administrare 1 dată 

La a 7-a zi de viaţă 
2 dată 

La a 21-a zi de viaţă 
Martor 40 0,4 ml sol. 0,9% NaCl 0,8 ml sol. 0,9% NaCl 

Intramuscular 
Experimental  1 40 0,3 ml BioR 0,5 ml BioR 
Experimental  2 40 0,4 ml BioR - 
Experimental  3 40 - 0,8 ml BioR 
Experimental  4 40 0,2 ml Catozal 0,4 ml Catozal 
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Figura 1. Evoluţia temperaturii la puii 
trataţi cu BioR 

ulterior de 2 ori consecutiv - la a 28-a zi de viaţă şi prealabil sacrificării, la a 42-a zi de viaţă, de la 
câte 5 pui din fiecare lot. Probele de sânge recoltat de la puii incluşi în studiu pentru examenul 
hematologic au fost citite la un analizator automat tip PCE-210, ERMA 1NC, Japonia. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Preparatul testat, cât şi produsul studiat de noi – Catosal pe o perioadă de 35 zile, în condiţii 

de producţie, nu a provocat reacţii adverse sau alte abateri în sănătatea şi dezvoltarea puilor de 
carne. Se remarcă faptul că în rezultatul lucrului efectuat cu puii-broiler trataţi cu BioR (abordare, 
fixare, cântărire, administrare a preparatului) s-a constatat că ei au fost mai liniştiţi comparativ cu 
cei intacţi. În paralel, s-a constatat faptul că păsările tratate cu BioR aveau la exterior penajul bine 
dezvoltat şi mai lucios fără careva abateri carenţiale de năpârlire, ceea ce indică starea bună de 
sănătate, totodată bărbiţa şi creasta fiind practic identice la toate loturile de păsări incluse în studiu 
(păsările din LM aveau penele mai mate şi zburlite). Dinamica şi modificările indicatorilor 
temperaturii corporale la puii intacţi, cât şi în timpul diferitor scheme de tratament cu remediul 
BioR şi produsul Catosal este prezentată în figura 1. 

Conform datelor din figura 1 se vede clar că în urma examenului clinic, valorile parametrului 
investigat, la vârsta de 7 zile, indică o uniformitate a temperaturii corporale la toate loturile de 
păsări. La a 21-a zi de viaţă se constată o tendinţă clară de majorare a temperaturii corporale la puii 
din toate loturile, ce se menţine şi la a 28-a de zi (fig. 1). Acest fapt poate fi explicat prin instalarea 
în intervalul acestor zile, la păsări, a celei de a 2-a 
perioade de imunosupresie (КАРПУТЬ И.М. и 
др., 2009). 

Analizând influenţa diferitor scheme 
terapeutice asupra temperaturii corporale s-a 
determinat faptul că remediul BioR s-a implicat 
esenţial în ameliorarea stării organismului 
păsărilor, fapt reflectat în valori mai mici ale 
parametrului analizat cu 0,06-0,32oC la a 21-a zi, 
şi, respectiv cu 0,04-0,38oC la a 28-a zi de viaţă 
faţă de lotul martor (LM). Cele menţionate pot fi 
confirmate şi la finele studiului, când se constată o 
diminuare a indicelui investigat la loturile tratate 
cu BioR cu 0,2-0,4ºC faţă de lotul martor. Valorile frecvenţei respiratorii se încadrează în limitele 
fiziologice şi vin în contextul manifestării temperaturii corporale, ceea ce semnifică o rezistenţă mai 
bună şi o activitate metabolică mai accentuată. Vom menţiona faptul că rezultate similare sunt 
raportate atât în cazul testării remediului BioR pe porcine (MACARI V., 1998; 2003), cât şi a altor 
biostimulatori (eracond şi keracol) pe iepure (БАЙМАТОВ В.Н., АБАТУРОВА Э.К., 2010). 
Despre importanţa determinării parametrilor hematologici la analizatoare menţionează unii autori 
(БОЖЕНКО В.К., 1999; TURCU D. s.a., 2011; GLOMSKI C. A., PICA A., 2011), consideră că la 
analizatorul hematologic pot fi obţinute rezultate veridice la animale privind numărul de eritrocite, 
precum şi alţi parametrii ca: MCV, MCH, MCHC.  

Dinamica indicilor hematologici la puii intacţi şi la cei din loturile experimentale în timpul 
diferitor scheme de utilizare a remediului BioR şi produsului Catosal este prezentată în tabelul 2. 

Datele prezentate în tabelul 2 arată că valorile medii absolute ale eritrocitelor (RBC) la debutul 
studiului constituie 1,80±0,05×1012/l, indice care la 1-a recoltare s-a majorat la toate loturile, la cel 
martor până la 2,06±0,12×1012/l (cu 14,4%, de 1,14 ori). La acelaşi termen, nivelul RBC la loturile de 
puii tratate cu BioR s-a majorat cu 4,4-14,1% şi respectiv, la cel tratat cu preparatul Catosal cu – 5,3% 
faţă de LM. Se remarcă faptul că valorile medii ale RBC sunt scăzute la acest termen de investigare la 
toate loturile faţă de finele studiului. Acest fenomen poate fi explicat prin prisma teoriei savanţilor 
Карпуть И. М. ş.a. conform căreia la pui, la  21-28 zile de viaţă se instalează a doua perioadă imuno-
deficitară. Astfel, aceşti autori aduc la cunoştinţă şi cea mai joasă valoare medie a RBC de 
2,1±0,3×1012/l, la a 27-a zi de viaţă a puilor-broiler (КАРПУТЬ И.М. и др., 2009). La finele 
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studiului, numărul de eritrocite nu a prezentat modificări din punct de vedere statistic, totuşi valoarea 
cea mai înaltă fiind semnalată la lotul experimental 1 (LE1), cu 5,4% faţă de LM. 

Tabelul 2. Evoluţia unor parametri hematologici la puii de carne trataţi cu remediile BioR şi 
Catosal (M±m) 

Semnificaţie Debut Loturile de animale 
LM LEx 1 LEx 2 LEx 3 LEx 4 

RBC,1012/l 
a recoltare 
2 recoltare 

1,80±0,05 
2,06±0,12 
2,39±0,11 

2,35±0,06 
2,52±0,11 

2,15±0,06 
2,28±0,08 

2,26±0,07 
2,31±0,13 

2,17±0,06 
2,23±0,09 

Hb, g/l 
1 recoltare 
2 recoltare 

7,30±0,15 
7,74±0,39 
8,98±0,33 

8,82±0,14 
9,76±0,41 

8,26±0,27 
8,86±0,29 

8,54±0,40 
8,92±0,48 

8,24±0,15 
8,72±0,33 

HCT, % 
1 recoltare 
2 recoltare 

27,48±0,35 
23,54±1,26 
24,80±0,84 

27,80±0,67 
28,20±1,00 

25,88±0,61 
25,56±1,28 

26,12±1,30 
25,02±1,50 

25,68±0,43 
24,46±1,04 

MCV, fl 
1 recoltare 
2 recoltare 

152,74±2,93 
114,48±1,45*** 

104,02±2,65 
119,80±2,11 
111,92±1,30 

120,16±1,14 
111,98±2,43 

115,64±2,76 
109,52±1,29 

118,24±2,41 
109,74±1,39 

MCH, pg 
1 recoltare 
2 recoltare 

40,52±0,66 
36,82±1,05 
37,62±0,77 

37,44±0,51 
38,70±0,76 

38,30±0,41 
38,84±0,33 

37,74±0,74 
38,56±0,37 

37,84±0,64 
39,10±0,50 

MCHC, g/l 
1 recoltare 
2 recoltare 

26,50±0,29 
32,86±0,67*** 

36,18±0,80 
31,26±0,15 
34,52±0,49 

31,86±0,53 
34,70±1,11 

32,64±0,38 
35,22±0,53 

32,02±0,26 
35,64±0,49 

RDW,% 
1 recoltare 
2 recoltare 

18,58±0,93 
13,72±0,61** 

12,82±0,69 
14,60±0,71 
13,22±0,51 

14,30±0,52 
12,62±0,62 

13,86±0,30 
12,34±0,76 

14,14±0,74 
12,30±0,10 

Notă:  ** P<0,01; *** P<0,001 

Din tabelul 2 rezultă faptul că nivelul Hb-ei şi al hematocritului (HCT) după nivel şi 
manifestare au aceeaşi tendinţă ca şi parametrul–RBC. 

Valoarea medie a MCV (volumul celular mediu) este mai mare la debutul studiului, care cu 
vârsta la puii intacţi la 1-a recoltare a scăzut cu 25,0 %(P<0,001). Tendinţa de diminuare a MCV 
persistă şi la finele studiului, când totuşi se atestă o prevalenţă la loturile tratate cu BioR, cu 5,3-
7,6% şi respectiv la cel tratat cu Catosal, cu 5,5% faţă de LM. Rezultate pozitive privind creşterea 
MCV la administrarea altor remedii bioactive aduc şi alţi autori (DOJANĂ N. s.a., 2002). 

Valoarea medie a MCH (valorile hemoglobinei eritrocitare medii) (tabelul 3.) la debutul 
studiului a constituit 40,52±0,66 pg, care ulterior s-a micşorat la 1-a recoltare la LM până la 
36,82±1,05 pg, (cu 9,1%). Această diminuare se atestă şi la loturile experimentale, totuşi indicele 
investigat este mai mare cu 1,7-4,0% la loturile tratate cu BioR şi cu 2,8% la lotul tratat cu Catosal 
faţă de LM. Rezultate similare privind tendinţa de diminuare cu vârsta a MCH la păsări aduc şi alţi 
autori (GLOMSKI C. A., PICA A., 2011), precum şi la copii (НАЗАРЕНКО Г.И., КИШКУН 
А.А., 2000). La a 2-a recoltare indicele investigat este mai mare cu 2,5-3,2% la loturile tratate cu 
BioR şi cu 3,9% la cel tratat cu Catosal faţă de LM. Posibilitatea majorării acestui indice cu remedii 
bioactive relevă şi alţi autori (DOJANĂ N. s.a., 2002; TURCU D. s.a., 2011). 

Din tabelul 3. se observă că valoare medie a MCHC (cantitatea de hemoglobină eritrocitară 
medie) la puii intacţi, s-a majorat cu 24,0% (p<0,001), iar pe fundalul tratamentului cu BioR 
(loturile experimentale 1 şi 2) acest indice este mai mic cu 3,0-4,9%, şi cu 2,5% la cel tratat cu 
Catosal, faţă de LM. La finele studiului tendinţa de majorare a MCHC a persistat la toate loturile, 
valoarea medie fiind mai mare la lotul martor – 36,18±0,80 g/l. Indicele investigat la loturile tratate 
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cu BioR a scăzut cu 2,6-4,6% şi respectiv cu 1,5% la lotul tratat cu Catosal, faţă de LM. Rezultate 
similare privind diminuarea moderată a MCHC au obţinut şi alţi autori la utilizarea la puii broiler a 
vitaminei E şi a biselenitului de sodiu (CIULAN V. s.a., 2000). În literatura de specialitate se aduc 
dovezi atât privind tendinţa de creştere cu vârsta a MCHC la puii broiler (GLOMSKI C. A., PICA 
A., 2011), cât şi despre o mică deviere a acestui parametru la puii intacţi şi cei trataţi cu un remediul 
bioactiv (DOJANĂ N. s.a., 2002; TURCU D. s.a., 2011). 

Conform datelor din tabelul 2, la puii intacţi, nivelul mediu al RDW (distribuirea eritrocitelor 
după volum), a scăzut de la 18,58±0,93% la debutul studiului până la 13,72±0,61%, la 1-a recoltare 
(de 1,3 ori cu 26,1%, P<0,01). La puii trataţi cu BioR, din a 7-a zi de viaţă, nivelul RDW la 1-a 
recoltare, a fost mai mic cu 4,2-6,4%, la lotul tratat din a 21-a zi de viaţă numai cu 1,0%, iar la lotul 
tratat cu Catosal – cu 3,1% faţă de lotul martor. La finele studiului persistă tendinţa de diminuare a 
indicelui investigat, însă fără o legitate. 

Aceste rezultate denotă necesitatea intensificării cercetărilor privind argumentarea ştiinţifică 
în ceea ce priveşte elaborarea, testarea şi utilizarea în zootehnie a remediilor biologic active, 
ecologice, care ar fi un pas real în asigurarea bunăstării animalelor. 

CONCLUZII 
1. Remediul BioR obţinut prin tehnologii moderne din Spirulina platensis, cât şi produsul 

Catosal administrate puilor-broiler, de 2 ori consecutiv au o toleranţă locală şi generală 
foarte bună. 

2. S-a demonstrat experimental în condiţii fiziologice, de fabrică avicolă, că produsul BioR 
contribuie la ameliorarea sănătăţii şi statusului clinic la puii de carne.  

3. Administrarea BioR-lui puilor de carne a indus o creştere a eritrocitelor, hemoglobinei, 
hematocritului şi a constantelor eritrocitare MCV, MCH, RDW şi o tendinţă de diminuare 
a MCHC, valorile medii situându-se în limitele fiziologice normale. 

4. Rezultatele obţinute impun necesitatea continuării investigaţiilor privind evaluarea 
impactului produsului BioR asupra altor laturi ale metabolismului, inclusiv şi asupra 
sistemului prooxidant (oxidant) – antioxidant la puii de carne. 
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Summary. The present study was conducted to evaluate the effects of vaccination against furunculosis 

on responses of oxidative stress and antioxidant defenses in gill and liver of rainbow trout, Oncorhynchus 
mykis. The oxidative stress markers (malondialdehyde and carbonyl derivatives of protein oxidative 
destruction levels) and antioxidant enzyme activities (superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), 
glutathione reductase (GR), glutathione peroxidase (GPx)) and total antioxidant capacity (TAC) in different 
tissue of rainbow trout was measured. Our data showed that exposure of trout to vaccine against furunculosis 
produced changes (either increased or decreased) in oxidative stress and antioxidant enzymes responses, and 
these responses showed marked organ differences, associated with tissue patterns. Our study demonstrates 
that vaccinated trout showed alteration in antioxidant defenses and oxidative stress responses, with higher 
severity in the liver, compared to gills. Our data also suggest that vaccination against furunculosis induced 
lipid peroxidation in gill and liver tissues. 

Key Words: Antioxidant defenses, Biomarkers, Gill, Liver. 

INTRODUCTION 
Salmonids are an important species for pond aquaculture and extensive open water fisheries in 

several European countries (KIRRON, 2012; REBL et al., 2012). In Poland, the intensification of 
salmonids production is occurring, especially in water recirculation systems. A key problem faced 
by fish farmers is the emergence and spread of serious aquatic pathogens, which rises, if water is 
reaching optimal pathogen growth temperatures (REBL et al., 2012). Throughout the development 
of modern aquaculture, furunculosis caused by infection with the bacterial pathogen Aeromonas 
salmonicida and Aeromonas hydrophila, has posed a major threat to the production of salmonid fish 
(SWAIN et al., 2010; VILLUMSEN and RAIDA, 2013). For decades immunoprophylactic tools 
against A. salmonicida have been a focus of international research in fish immunology and 
vaccinology, resulting in the development of both oral, immersion and injectable vaccine strategies 
over time (PLANT and LAPATRA, 2011; ROMSTAD et al., 2012; VILLUMSEN and RAIDA, 
2013).  

Over the years, antibiotics and chemotherapeutants are used for controlling Aeromonas spp. 
(SWAIN et al., 2010), but it has been observed that bacteria’s pathogens become resistant to the 
chemicals when used over an extended period of time. Vaccination of fish is the most promising 
concept to control diseases (SWAIN et al., 2010). Vaccination is the main preventive measure 
against furunculosis in salmonids in Europe and North America. The emergence of furunculosis 

110




