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Summary. It has been studied the effect of organic selenium (Sel-Plex) and of inorganic selenium 

(sodium selenite separately and in association with α-tocopherol) on anti- and prooxidant ability of blood in 
broilers. It was found the tendency of increasing the level of AAT, pronounced decrease of DAM content 
and endotoxicosis markers parameters: average molecular weight of substances (MMM) and necrotic 
substances (SN). 
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INTRODUCERE 
Dintre multiplii factori alimentari, antioxidanţii au un rol important în batalia pentru 

supravieţuire, bunăstare şi fericire. Acest concept se bazează în principal pe înţelegerea efectelor 
negative ale radicalilor liberi şi produşilor acestora asupra proceselor metabolice şi fiziologice 
(P.SURAI, 2003, 2006). 

Este important de a stabili dezechilibrul de antioxidanţi din organism care poate provoca 
stresul oxidativ şi care la rîndul său joacă un rol esenţial în patogeneza multor boli degenerative 
(P.SURAI, 2003, 2006). 

Astăzi sunt cunoscute trei niveluri importante ale apărării antioxidante: primul se bazează pe 
activitatea superoxiddismutazei; al doilea nivel se bazează pe activitatea a două enzime antioxidante 
numite GSH-Px şi catalaza, care răspund de conversia peroxidului de hidrogen în apă; al treilea 
nivel – este lămurit prin activitatea unor enzime specifice (lipaze, proteaze, enzime care înlătură sau 
repară moleculele afectate (ADH-ul, etc).  

Mai mulţi autori (P.SURAI, 2003, 2006, V.COCIU, 2009) consideră că echilibrul anti- şi 
prooxidant în organism este responsabil de menţinerea sănătăţii umane şi animale, precum şi de 
performanţele de reproducţie  şi producţie la animalele de fermă. 

Scopul acestei lucrări a constat în aprecierea acţiunii produselor care conţin seleniu organic 
(Sel-Plex) şi seleniu anorganic (Na2SeO3) asupra statusului clinic precum şi asupra indicilor 
hematologici şi biochimici la puii Broiler.este elucidarea unor aspecte de îmbunătăţire a capacităţii 
antioxidante la puii de carne (COB 500) prin administrarea seleniului organic (Sel-Plex) şi cel 
anorganic (selenit de sodiu). 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Studiul ştiinţific s-a efectuat în incinta unui vivariu cu 160 pui Cross COB 500 cu vîrsta de la 

o zi pînă la 42-50 zile. 
Selectarea s-a făcut din pui sănătoşi proveniţi din ouă de acelaşi Cross – COB 500, aceeaşi 

vîrstă şi masă corporală identică. Puii au fost divizaţi în 4 loturi similare a cîte 40 pui.  
Lotul martor,  40 pui au servit ca lot martor (Raţia de bază –R.B.). 
Lotul I (experimental), 40 pui (R.B. + Seleniu anorganic Na2SeO3, 0,3mg/kg furaj). 
Lotul II (experimental), 40 pui (R.B.+ Seleniu organic (Sel-Plex) în proporţie 0,4 mg Se la 1 

kg furaj (pe parcursul 1-50 zile). 
Lotul III (experimental), 40 pui (R.B. + Seleniu anorganic (produsul Selene, Chemyfarma, 

Italia), în doză de 0,5 ml/1 l apă. Compoziţie: în 1l Selene: Vit D3 – 200.000 UI, Vit E – 100.000 
UI,  Vit B12 – 10mg, Inositol – 3000 mg, Selen – 50 mg (din a 16-cea zi de viaţă puii cu apa de 
băut au primit zilnic pe parcursul a 7 zile). 
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Pe parcursul derulării experimentului s-a asigurat un microclimat optim, furajare şi adăpare 
conform normelor igienice.  

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
În acest studiu s-a propus ca scop evaluarea eficacităţii seleniului organic (Sel-Plex) şi 

anorganic (Selenit de sodiu –Na2SeO3) asupra activităţii unor enzime care participă în procesele de 
protecţie antioxiantă. 

În tabelul 1 sunt prezentate date referitoare la activitatea antioxidantă totală (AAT) şi 
activitatea oxidativă totală (AOT).  

Tabelul 1. Capacitatea anti- şi prooxidantă a sîngelui la puii broiler COB 500 (n=5) 

Cercetarea Lotul AAT-izoprenol 
mM/sl 

AAT-hexan mM/sl AOT mkM/l 

I 
1-2 zi (fon) 

Martor 
(fon) 2,31±0,49 5,03±0,51 9,18±0,68 

II 
21 zi 

Martor 
Lex 1 
LEx 2 
LEx 3 

1,15±0,26 
1,82±0,33 
2,06±0,35 
1,72±0,32 

0,26±0,06 
0,27±0,06 
0,32±0,07 
0,24±0,06 

11,64±1,16 
10,09±0,60 
8,78±0,25 

10,02±0,28 

III 
42 zi 

Martor 
LEx 1 
LEx 2 
LEx 3 

1,59±0,31 
1,91±0,34 
1,86±0,34 
1,98±0,35 

0,24±0,06 
0,28±0,06 
0,30±0,06 

0,26±0,063 

9,18±0,68 
12,11±1,13 
11,99±1,85 
12,10±0,78* 

Legendă: *    P < 0,05 

Activitatea antioxidantă totală (AAT) a plasmei este un indice care demonstrează capacitatea 
plasmei sanguine de a inhiba procesul de oxidare indusă a unui sistem model. Deci, AAT ne arată 
conţinutul sumar din plasma sanguină a compuşilor cu proprietăţi antioxidative. (GUDUMAC V. et. 
al., 2010, COCIU V., 2010). 

Dinamica AAT-fracţia izoprenol şi AAT-hexan au avut o tendinţă comună de creştere a 
capacităţii antioxidative totale în serul sanguin la prima cercetare (1-2 zi) faţă de următoarea valoare 
constatată la a doua apreciere (21 zi). Astfel, iniţial la 1-2 zi după ecloziune valoarea iniţială a AAT 
izoprenol  era 2,31±0,49 mM/sl, iar AAT-hexan de 5,03±0,51 mM/sl, ceea ce confirmă o înaltă 
capacitate antioxidativă  totală. 

Al doilea indice din tabelul 1, Activitatea oxidativă totală (AOT) arată conţinutul sumar din 
serul sanguin a compuşilor cu proprietăţi prooxidative. Iniţial AOT a constituit 9,18±0,68 mKM/L. 

AAT-izoprenol la lotul martor la a doua cercetare s-a micşorat de 2 ori, iar AAT hexn de 19 
ori în raport cu valoarea constatată la începutul experienţei.  

AAT-izoprenol şi AAT-hexan la a 2-a cercetare a avut o dinamică ascendentă la toate loturile 
experimentale comparativ cu valorile iniţiale, dar valori superioare faţă de lotul martor. Asadar, 
AAT izoprenol a alcătuit 1,82±0,33 mM/sl, 2,06±0,35 mM/sl şi 1,72±0,32 mM/sl la loturile 1, 2 şi 3 
experimentale. O valoare mai înaltă a AAT-izoprenol s-a stabilit la puii lotului 2 experimental, cu 
79,1%.  Aceeaşi tendinţă s-a observat şi din partea AAT-hexan, care a alcătuit 0,32±0,07mM/sl. 
Majorarea AAT-izoprenol şi AAT-hexan reflectă o stare mai bună de stabilizare a proceselor de 
apărare antioxidativă la puii broiler din loturile care au primit cu furajul Se organic şi cel anorganic. 
Totuşi forma organică are o aciune mai pronunată, ceea ce s-a confirmat şi cu statutul clinic (starea 
de sănătate, indicii productivi).  

Datele obţinute privind AAT în serul sanguin la puii broiler la a 3-a apreciere denotă faptul că 
s-au constatat valori superioare cu 20,0%, 16,9%, 24,5% la loturile experimentale 1, 2 şi 3, 
respectiv, faţă de lotul martor, valoarea AAT-izoprenol a alcătuit 1,59±0,31mM/sl. 

AAT-hexan la a 3-a cercetare a avut o tendinţă de creştere la puii din lotul experimental 1 – 
cu 16,7%; lotul 2 -25,0%; lotul 3 – cu 8,3% faţă de un nivel egal cu 0,24±0,06mM/sl la lotul martor.  
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Al doilea indice AOT a suportat modificări, şi anume s-a constatat o creştere a acestei valori 
cu 31,9% la puii din lotul 1 experimental, cu 30,6% şi 31,8% la lotul 2 şi 3 experimental. 

În linii generale este confirmat de unii cercetători (V.COCIU et.al., 2009) că în dinamica 
AOT se pot constata nivel mai inferior, ceea ce se lămureşte prin unele procese de distrugere şi 
eliminare al produselor prooxidante la nivel de plasma/ser sanguin, chiar şi din întregul organism. 
Este cunoscut că capacitatea prooxidativă totală în plasmă, spre deosebire de AAT are o dinamică 
cu caracter opus, deci mai des putem obţine valori exprimate prin descreşterea valorilor precedente 
înregistrate. Reeşind din aceea că puii în a doua fază de creştere (21-42 zi) pentru a-şi menţine un 
echilibru constant între procesele metabolice şi catabolice, răspund prin intensificarea ambelor, şi 
deci se pot întîlni modificări din partea AOT. 

Conţinutul produselor de peroxidare a lipidelor sunt prezentate în tabelul 2. E important de a 
menţiona că în procesul de metabolizare a lipidelor, în special prin oxidare, în organism se 
acumulează un şir de compuşi intermediari şi produse finale ale peroxidării acestora. Ca 
reprezentanţi al prodeselor finale de peroxidare sunt enumeraţi hidroperoxizii lipidici (HPL) şi 
dialdehidul malonic DAM. 

Din tabelul 2 se vede că cantitatea de DAM în ser la începutul experienţei (1-2 zile de viaţă a 
puilor broiler) a avut un nivel de 5,79±0,75 mM/sl. Pe parcurs s-a observat o micşorare a DAM pînă 
la valoarea de 14,98±0,62 mM/sl şi 18,26±1,86mM/sl la puii din lotul 2 experimental, la a 2-a şi a 
3-a apreciere, furajul căruia a fost suplimentat cu Se organic (Sel-Plex) în proporţie de 0,4g/kg 
furaj. Aceeaşi tendinţă s-a înregistrat la lotul 3 experimental, puii căruia au primit Se anorganic 
0,3g/kg furaj (Selene). Astfel, la a 2-a apreciere cantitatea de DAM a alcătuit 15,5±0,59 mM/sl sau 
cu 6,8% nivel mai jos faţă de lotul martor, la care s-a constatat un nivel de 16,56±1,18 mM/sl. 

La puii din 1 lot experimental (Selenit de sodiu) s-a apreciat un nivel de 7,85% şi 4,06% mai 
scăzut în DAM în comparaţie cu lotul martor, la 1 şi a 2-a cercetare respectiv. 

La a 42 zi s-a constatat o diminuare a conţinutului de DAM, respectiv cu 9,3% şi 19,2% la 
puii din lotul experimental 2 (Sel-Plex) şi 3 (Selenit de sodiu+α-tocoferol) faţă de lotul martor, la 
care acest indice a ajuns la nivelul cel mai ridicat – 19,98±1,44 mM/sl.  

Tabelul 2. Conţinutul de dialdehid malonic în sînge la puii broiler COB 500 

Cercetarea Lotul DAM mM/sl 

I 
21 zile 

Martor 
LEx 1 
LEx 2 
LEx 3 

16,56±1,18 
15,26±0,79 
14,98±0,62 
15,5±0,59 

II 
42 zile 

Martor 
LEx 1 
LEx 2 
LEx 3 

19,98±1,44 
19,20±1,38 
18,26±1,86 
16,76±2,27 

Rezultatele cercetării au pus în evidenţă acţiunea pozitivă a Seleniului organic (Sel-Plex) şi 
anorganic asupra metabolismului puilor broiler. Astfel, cele mai înalte valori ale peptidelor cu masă 
moleculară medie au fost înregistrate la a 21 zi de viaţă, constituind în medie 28,94±0,74 u.c. la 
lotul martor şi 27,79±1,08 u.c. la 1 lot experimental. La puii din lotul 2 şi 3 experimental valoarea 
acestui parametru a alcătuit 21,44±2,01 şi 21,69±1,81 u.c. (P1,2<0,01). 

E cunoscut faptul, că substanţele cu masă moleculară medie, substanţele necrotice sunt 
markeri ai endotoxicozei (V.GUDUMAC et al., 2010, V.D. MARŞAL, S.K. BANGHERT, 2011). 

La următoarea cercetare (42 zi) nivelul seric al MMM a fost mai scăzut la puii din lotul 2 
experimental, care au beneficiat de Seleniu organic (Sel-Plex) în doza de 0,4 g la 1 kg furaj 
combinat, şi a alcătuit 18,82±1,91 u.c., ceea ce e cu 4,49% mai puţin faţă de media 19,80±1,77 u.c. 
la puii din lotul martor. 
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Tabelul 3. Conţinutul peptidelor cu masă moleculară medie (MMM u/c) şi indicele biochimic 
Substanţe necrotice  (SN) la puii broiler COB 500 (n=5) 

Cercetarea Lotul MMM u.c. SN u.c. 

I 
21 zile 

Martor 
LEx 1 
LEx 2 
LEx 3 

28,94±0,74 
27,79±1,08 

21,44±2,01** 
21,69±1,81** 

3,70±0,06 
3,42±0,20 

2,68±0,32* 
2,60±0,255** 

II 
42 zile 

Martor 
LEx 1 
LEx 2 
LEx 3 

19,80±1,77 
21,14±1,86 
18,82±1,91 
19,39±0,72 

2,40±0,16 
2,32±0,23 
2,32±0,21 
2,31±0,04 

Legendă: *    P < 0,05, **   P< 0,01 

Un alt marker al endotoxicozei este indicele biochimic Sustanţe necrotice, care la prima 
cercetare (24 zi) a constiuit în mediu 3,70±0,06 u.c. la puii din lotul martor, care a fost şi valoarea 
cea mai ridicată. Puii din al 2 şi 3 lot, care au beneficiat de Seleniu organic (Sel-Plex) şi cel 
anorganic (Selenit de sodiu) au avut un nivel mai diminuat, care a alcătuit 2,68±0,32 (P<0,05) şi 
2,60±0,25 u.c. (P<0,01).  

A doua perioadă tehnologică (20-42 zile) s-a remarcat cu o diminuare a parametrului 
investigat la puii din toate loturile, constituind la cei din lotul martor 2,40±0,6 u.c., valoare care a 
scăzut cu 54,2% faţă de debutul studiului (P>0,05). La puii din loturile experimentale indicele 
studiat a avut valori similare şi s-a aflat în limite de 2,31±0,04 – 2,32±0,23 u.c. Menţionăm că 
dinamica substanţelor necrotice (SN) poate avea o tendinţă de creştere în unele afeciuni hepatice, ca 
hepatoza toxică a ficatului sau/şi atrofia şi fibroza pancreasului. (V.D. MARŞAL, 2011). 

Rezultatele obţinute denotă faptul că Seleniul organic (Sel-Plex) cît şi cel anorganic (Selenit 
de sodiu) administrat cu furajul la puii broiler induce o tendinţă de diminuare a parametrilor markeri 
ai endotoxicozei: substanţă cu masă moleculară medie şi substanţe necrotice. Deci la prima 
cercetare s-a constatat o micşorare a parametrului investigat cu 38,0% şi 42,3% la loturile 2 şi 3 
experimental. La următoarea cercetare respectiv cu 3,4% şi 3,8% la loturile 2 şi 3 experimental. 

CONCLUZII 
Includerea produsului Sel-Plex şi al seleniului anorganic în raţia de bază pe parcursul a 1-42 

zile au avut impact pozitiv asupra stării de dezvoltare şi statusului antioxidant al puilor broiler care 
s-a exprimat:  

1. Prin valori mai mari faţă de lotul martor, a activităţii antioxidante totale (AAT-izoprenol, 
AAT-hexan) la loturile experimentale. O valoare mai înaltă a AAT-izoprenol s-a constatat 
la puii lotului experimental (Sel-Plex). 

2. La finele studiului s-a constatat o diminuare a conţinutului de DAM, respectiv cu 9,3% şi 
19,2% la puii lotului experimental 2 (Sel-Plex) şi 3 (Selenit de sodiu + α-tocoferol) faţă de 
lotul martor, la care acest indice a fostcel mai ridicat -19,98±1,44 mM/sl. 

3. Impactul pozitiv al Seleniului organic (Sel-Plex) şi anorganic (Selenit de sodiu) s-a stabilit 
la nivelul seric prin diminuarea concentraţiei substanţelor cu masă moleculară medie  
(MMM) şi celor necrotice (SN), care sunt markeri ai endotoxicozei. 

BIBLIOGRAFIE 
1. SURAI P.F. „ Selenium in nutrition and health”. Nottingham University Press, 2006, 974p. ISBN IO: 1-

904761-16-X, SSBN13: 978-1-904761-16-7. 
2. SURAI K.P., SURAI P.F., SPEAKE D.K. „Antioxidant-prooxidant balance in the intestine. Food for 

thoregh”. În: Nutrition Genomies and Funtional foods. Vol.1, 2003, p.51-57. 
3. COCIU V., COŞMAN S., BAHCIVANJI M., COŞMAN VALENTINA, BALANESCU S. „Profilul 

metabolic şi statusul antioxidant la viţei pe fonul utilizării premixului mineralo-vitaminic şi produsului 
„Biomin IMBO”. În: Ştiinţa Agricolă. UASM, Chişinău, 2009, nr.2, p.70-74. ISSN 1857-0003. 

146



 

 

4. GUDUMAC V., TAGADIUC O., RIVNEAC V., SARDARI V., PANTEA V., ANDRONACHE L., 
ŞTIRBU O. „Investigaţii biochimice vol.II, Micrometode, Elaborare metodică”, Chişinău 2010 -97p. ISBN 
978-9975-106-06-1. 

5. МАРШАЛЛ В.Д., БАНГЕРТ С.К. «Клиническая биохимия, 6-е изд.перераб.и доп./Перевод с англ. – 
М.-СПб.: «Издательство БИНОМ»-«Диалект», 2011. – 408с., ил. ISBN 978-5-9518-0421-1, ISBN 978-5-
98230, ISBN 9780723434603. 
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ВЛИЯНИЕ ИНАКТИВИРОВАННОЙ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ ИРТ КРС НА 

СОСТОЯНИЕ ИММУНИТЕТА И ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  
ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ЖИВОТНЫХ 

 
П.A.КРАСОЧКО, В.П. КРАСОЧКО 

   
УО «Витебская ордена «Знак Почета»  

государственная академия ветеринарной медицины» 
 

Summary. This paper presents the influence of the inactivated vaccine against infectious 
rhinotracheitis in cattle and a condition of postvaccinal immunity in the vaccinated animals. It was 
established that when forming postvaccinal antiviral immunity it could be noted an increase in T - and V-
lymphocytes by the 30th day after immunization – about 9,5 and 8,1% respectively. Vaccination has no 
negative impact on the indices of white and red blood cells in cows. It was established an increased 
concentration of hemoglobin. 

Key words: Hematologic indices, Infectious rhinotracheitis, Postvaccinal immunity, Virus. 

ВВЕДЕНИЕ 
Проблема инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота до сих пор остается 

актуальной для животноводческих хозяйств Республики Беларусь, несмотря на проводимые 
мероприятия. В связи с невозможностью полной элиминации данной болезни в хозяйствах 
единственным способом минимизировать влияние вируса на животных является 
своевременная профилактика, для чего необходима эффективная вакцина (УРБАН В.П., 
1984; КРАСОЧКО П.А. и др.,2005; МЕДУНИЦИН Н. В., 2010). 

Целью исследований является разработка инактивированной вакцины против ИРТ КРС 
для телят и сухостойных коров. В результате предыдущих исследований был подобран 
штамм вируса ИРТ КРС, оптимальный инактивант и новые адъюванты, в результате чего 
был сконструирован и наработан экспериментальных образец вакцины. 

Показателем эффективности любой вакцины является иммуногенность. Поэтому нами 
были проведены соответствующие исследования, данные которых представлены в данной 
статье. 

МЕТОДИКА И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Для изучения влияния вакцины на состояние иммунитета и гематологические 

показатели крови исследования проводились на крупном рогатом скоте на базе ОАО 
«Возрождение» Витебского района, лабораторные исследования в условиях НИИ ПВМ и Б 
УО «ВГАВМ». 

Для проведения опыта были сформированы 2 группы животных, по 20 голов в каждой. 
Коровы опытной группы обрабатывались экспериментальным образцом вакцины согласно 
указаниям временной инструкции. Животным контрольной группы введен стерильный 
физиологический раствор по той же схеме.  

В процессе наблюдения за животными  для изучения   гуморального и клеточного 
иммунного ответа организма отобраны пробы крови и изучены основные показатели 
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