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INTRODUCERE 
 
 

 
Analizele hematologice şi biochimice sunt esenţiale pentru monitorizarea evoluţiei stării 

de sănătate în efectivele de păsări în general şi în cele de pui de carne în special, deşi rareori  
pot contura un diagnostic etiologic. În cazul multor specii de mamifere şi păsări, diagnosticul 
clinic şi de laborator se bazează în bună parte, pe rezultatele investigaţiilor hematologice şi 
biochimice.  

Cercetarea ştiinţifică în domeniu recurge adesea la utilizarea de modele experimentale 
pe pui de găină, ale căror rezultate pot fi deosebit de relevante în cazul investigării 
mecanismelor fiziologice la diferite specii aviare. Astfel de cercetări sunt tot mai frecvente, cu 
toate acestea există încă puţine date disponibile referitoare la evoluţia profilelor hematologice 
şi biochimice la puii de carne (WAKENELL, 2010; CLARK et al., 2009). 

Normele legislaţiei europene şi naţionale includ actualmente, prevederi speciale 
referitoare la testările fizio-farmacologice, preclinice şi clinice necesare avizării şi înregistrării 
produselor medicamentoase de uz uman şi veterinar (***Directiva 2010/63/UE). Scopul 
principal al acestor testări constă, în efectuarea de evaluări pe speciile ţintă în privinţa 
toleranţei medicamentoase, cu depistarea eventualelor reacţii adverse şi a eficacităţii 
terapeutice. 

O problemă la fel de importantă ca şi cea creată de efectele adverse, a devenit şi 
exacerbarea fenomenului de rezistenţă, în urma utilizării excesive a antibioticelor în scop 
curativ sau ca promotori de creştere. În astfel de condiţii a devenit de mare actualitate, 
evaluarea compoziţiei, eficacităţii terapeutice şi siguranţei noilor formule medicamentoase 
(TRÎNCĂ et al., 2013 a şi b). 

 
Cuvinte cheie: pui broiler, profil hematologic şi biochimic, testări medicamentoase.  
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SCOPUL, MOTIVAŢIA ŞI OBIECTIVELE CERCETĂRII 
 

Scopul principal al acestei cercetări constă în evaluarea influenţei unor factori fizio-
farmacologici, în condiţiile testării unor produse medical-veterinare, asupra profilelor 
hematologice şi biochimice la puii de găină, contribuind astfel la dezvoltarea medicinii 
veterinare aviare. Ca scop secundar, în cercetarea de faţă ne propunem, actualizarea 
informaţiilor privind evoluţia profilelor hematologice şi biochimice la pui de carne şi 
elaborarea unei baze de date cu valoare de referinţă pentru cercetările din domeniu. 

Elementele de originalitate ale acestui studiu constau în analiza datelor disponibile, 
privind relevanţa valorilor hematologice şi biochimice de referinţă în cercetările pe pui broiler 
şi adoptarea unei conduite adecvate modelului experimental în generarea acestora. 
Introducerea componentei fizio-farmacologice în structura protocoalelor de testare a 
formulelor farmaceutice, pe specii ţintă din sectorul avicol, reprezintă de asemenea un 
element de noutate. Un caracter de originalitate atribuim şi abordării posibilităţii de utilizare a 
probelor medii de amestec, constituite prin reunirea probelor individuale, care compun un 
eşantion destinat investigării. Considerăm că implementarea probei medii de amestec, în 
evaluarea profilelor hematologice şi biochimice la speciile aviare, poate aduce beneficii 
importante, prin reducerea costurilor şi creşterea nivelului de automatizare a investigaţiilor. 

 
 

Obiective generale: 

1. Analiza cadrului legislativ naţional şi european privind testarea produselor 
medicamentoase pe specii ţintă, cu implementarea unui protocol fizio-
farmacologic pe pui broiler; 

2. Optimizarea condiţiilor de recoltare şi procesare a probelor sanguine aviare, 
destinate testărilor hematologice şi biochimice; 

3. Stabilirea unui set minimal de date privind valorile de referinţă, utilizabile 
în evaluarea parametrilor hematologici şi biochimici la puii de carne; 

4. Analiza hematologică şi biochimică a toleranţei şi efectelor adverse la pui 
broiler, trataţi cu două produse farmaceutice frecvent utilizate în avicultură, 
administrate în doze terapeutice şi multiple; 

5. Implementarea unei proceduri bazate pe utilizarea probei medii de amestec 
în evaluarea hematologică şi biochimică a stării de sănătate la pui broiler. 
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STRUCTURA LUCRĂRII 
 

Teza de doctorat intitulată „Analiza parametrilor hematologici şi biochimici la pui 
de găină în condiţiile testării fizio-farmacologice a unor formule medicamentoase” se 
desfăşoară pe un număr de 182 de pagini şi este compusă din 2 părţi, însumând 8 capitole. 
Acestea sunt redactate şi structurate conform cerinţelor prevăzute de Şcoala Doctorală 
USAMV Cluj-Napoca. 

Partea I-a este compusă din 4 capitole, desfăşurate pe 53 de pagini, constituind un 
ansamblu bibliografic al actualităţilor din domeniile abordate: cadrul legislativ în testarea 
produselor medicamentoase pe păsări, ca specii ţintă; hematologia şi biochimia aviară; 
farmacodinamia şi farmacocinetica substanţelor active care compun unele produse 
medicamentoase, frecvent utilizate în avicultură. Documentarea bibliografică abordează 
stadiul actual al cunoaşterii, constituind o prezentare succintă şi relevantă a principiilor şi 
mecanismelor care fundamentează investigaţiile şi modelele experimentale din partea de 
cercetări proprii. 

Partea a II-a grupează cercetările proprii, organizate în 5 capitole, desfăşurate pe 106 
pagini. Primele 4 capitole sunt structurate pe subcapitole relevante pentru investigaţiile 
biomedicale: obiective propuse; materiale şi metode utilizate; rezultate obţinute; discuţii şi 
concluzii parţiale. La acestea se adaugă ultimul capitol, dedicat prezentării succinte a 
concluziilor generale şi recomandărilor. Teza se continuă cu bibliografia, care însumează 195 
de referinţe, selectate pe baza relevanţei lor pentru cercetările întreprinse, urmând să se 
finalizeze cu rezumatul în limba română şi engleză. 
 
 

METODOLOGIA ŞI REZULTATELE CERCETĂRILOR 
 

Planul cercetărilor proprii a fost axat în bună parte pe metodologia comună, sintetizată 
în protocolul fizio-farmaceutic, redat în capitolul II.1. Unele dintre metodele incluse în acest 
protocol, se regăses în desfăşurarea capitolelor II. 2., II. 3. şi II. 4. Am utilizat de asemenea, 
un set comun de teste pentru analiza statistică a datelor rezultate din cercetările proprii. 
Realizarea analizelor statistice a fost facilitată de recurgerea la aplicaţii computerizate 
specializate (InGraphPad) pentru efectuarea următoarelor teste de biostatistică: testul Tukey 
pentru compararea şirurilor de date încadrabile în distribuţii parametrice (gaussiene) şi testul 
Dunn pentru şiruri non-parametrice. Acestea au stat la baza calculului mediei, medianei, 
deviaţiei standard, erorii standard şi stabilirea intervalului de încredere 95%, precum şi a 
indicelui de probabilitate „p”. 

În cele ce urmează, redăm o derulare succintă a particularităţilor metodologiei utilizate 
şi a rezultatelor obţinute în capitolele de cercetări proprii.  

Capitolul II.1. abordează protocoale fizio-farmacologice implementate în testarea a 
două formule farmaceutice antibacteriene pe pui de găină, debutând printr-o analiză succintă a 
cerinţelor legislaţiei europene şi naţionale în domeniul testării şi avizării produselor medical 
veterinare. Datele consultate au stat la baza elaborării metodologiei generale de organizare a 
cercetărilor proprii, concretizată în componentele unui protocol fizio-farmacologic, în care se 
regăsesc o bună parte dintre testele actuale utilizate în evaluarea hematologică, biochimică sau 
clinică a stării de sănătate la păsări. Conform reglementărilor actuale, testările au fost 
efectuate direct pe animale din specia ţintă (pui broiler), iar protocolul elaborat a inclus toate 
aspectele necesar implementării lui în testarea produselor antibacteriene luate în studiu 
(Galiprotect şi Eritrovit), având următoarele obiective: întocmirea unui protocol general fizio-
farmaceutic de testare medicamentoasă, care să ofere date concludente asupra influenţelor şi 
efectelor produselor farmaceutice la păsări; analiza normelor de buna practică privind testarea 
pe specii ţintă a produselor medical veterinare, recurgând la principiile de înlocuire, reducere 
şi îmbunătăţire promovate la nivel european; evaluarea aplicabilităţii protocoalelor utilizate în 
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testările medicamentoase la condiţiile aviculturii din ţara noastră, precum şi relevanţa acestora 
pentru înregistrarea şi reînregistrarea produselor farmaceutice pe păsări ca specii ţintă. 

Considerăm că facilitarea informării producătorilor, în vederea revizuirii şi clarificării 
posologiei, toleranţei şi condiţiilor de producere a eventualelor reacţii adverse, reprezintă o 
caracteristică de bază a aplicării protocolului elaborat în cercetările noastre.  

Capitolul (II.2.) intitulat „Analiza parametrilor hematologici la pui broiler în condiţiile 

testării unor produse medicamentoase”, are ca principale obiective: evaluarea parametrilor 
eritrocitari şi leucocitari în condiţiile testării fizio-farmacologice a două formule 
medicamentoase antibacteriene pe pui broiler din linia Ross 308 şi studiul influenţei 
supradozajului medicamentos asupra profilului hematologic la pui broiler. 

Acest capitol include, argumente esenţiale pentru includerea analizelor hematologice în 
setul minimal de teste utilizate în monitorizarea tip screening a stării de sănătate la pui broiler. 
După cum reiese din datele analizate, în bibliografia de specialitate există multe controverse 
asupra diversităţii factorilor care influenţează indicii hematologici şi biochimici la pui de 
găină, ceea ce dă caracter orientativ multor date disponibile în acest domeniu.  

Investigaţiile întreprinse în acest capitol, au constat în determinarea etapizată a 
parametrilor hemoleucogramei la un eşantion martor (n=157) şi 10 loturi experimentale (n=15) 
de pui broiler (linia Ross 308), clinic sănătoşi (de 9-14 zile şi peste 250 grame), proveniţi din 
2 ferme comerciale. 

Recoltarea probelor de sânge a fost precedată de stabilirea zonei de elecţie pentru cel 
mai accesibil vas sanguin (frecvent vena bazilară), în funcţie de greutatea corporală, respectiv 
volemia puilor. Ca anticoagulant, am recurs la utilizarea EDTA-ului, cunoscut fiind faptul că 
heparina nu este indicată pentru determinarea fibrinogenului şi poate da erori la numărarea 
leucocitelor (CLARK et al., 2009). 

Au fost determinaţi parametri hemoleucogramei, prin utilizarea comparativă a unor 
metode consacrate în hematologia aviară (prezentate detaliat în lucrare). 

Datele obţinute au fost prelucrate grafic şi analizate statistic, prin recurgerea la testele 
deja prezentate. La evaluarea datelor înregistrate la loturile experimentale, am utilizat drept 
referinţă valorile obţinute în cercetările iniţiale, efectuate pe lotul martor, alături de cele din 
literatura de specialitate. 

În acord cu rezultatele obţinute de Samour (2006), care arată că zonele topografice 
pentru accesarea torentului sanguin la păsări, pot fi venele: jugulare, bazilare şi tibiale caudale, 
am preferat puncţionarea venei bazilare datorită poziţiei sale superficiale, vizibilităţii 
transcutanate şi calibrului adecvat. 

Printre constatările semnificative efectuate în acest capitol, amintim şi gelifierea 
plasmei sanguine în cazul unor probe. Acest proces, reprezentat de transformarea totală sau 
parţială a plasmei într-o masă gelatinoasă, fără elemente figurate, similară coagulului, poate 
afecta până la 25% din probele de sânge aviar, compromiţând total sau parţial plasma (HARR, 
2006). În investigaţiile noastre, gelifierea plasmei (redată în figura 1) a afectat 3-4 probe din 
15, reducând astfel numărul de plasme corespunzătoare obţinute în cazul loturilor 
experimentale. 
 

 
 

 
Figura 1. Gelifierea plasmei sanguine provenită de la 

pui broiler 
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Referitor la evaluarea numărului de leucocite, considerăm că utilizarea lichidului Natt a 
furnizat suficiente aspecte de tinctorialitate, care au permis o bună identificare a acestui tip de 
celule. La evaluarea morfologică a elementelor figurate, am relevat aspecte particulare legate 
de tehnicile de efectuare şi colorare a frotiurilor preparate din sânge aviar. În general, tehnica 
utilizată pentru etalarea, cu 2 lame microscopice, a furnizat frotiuri de bună calitate, care s-au 
pretat foarte bine la tehnicile de colorare şi examinare utilizate. Ca artefacte, în cazul unor 
frotiuri au apărut „incluziuni” acidofile intraeritrocitare, date de uscarea necorespunzătoare şi 
incompletă a acestora, respectiv degranulări parţiale sau totale ale heterofilelor. 

La investigarea puilor din lotul martor am obţinut un set de date, asigurate statistic 
care, alături de cele din literatura de specialitate, au stat la baza conturării unei imagini 
relevante asupra dinamicii parametrilor hemoleucocitari la puii broiler. Considerăm că, 
încadrarea valorilor hematologice stabilite în cazul puilor martor în intervalele fiziologice, 
consemnate de majoritatea referinţelor bibliografice consacrate, justifică utilizarea lor ca 
referinţe pentru loturile experimentale. Referitor la profilul eritrocitar al puilor din acest 
eşantion, este suficient să amintim doar următoarele valori medii, înregistrate în cazul 
indicilor de masă eritrocitară: 39,56 % pentru hematocrit (cu eroarea standard de 0,56 şi 
intervalul de încredere 95% situat între 38,45% şi 40,67%); 9,04±3,30 g/dl pentru 
hemoglobină (cu oscilaţii între 5,30 şi 21,45 g/dl şi intervalul de încredere 95% între 8,53 şi 
9,56 g/dl); 2,46±0,45 T/l pentru numărul total de eritrocite (cu eroarea standard de 0,04 şi 
intervalul de încredere 95% între limita 2,38 şi 2,52 T/l). Din rezultatele analizei statistice, a 
reieşit că valorile hemoglobinei nu au trecut testul de normalitate; acest parametru fiind lipsit 
de o distribuţie gaussiană. Remarcăm de asemenea că, la păsările clinic sănătoase, s-a 
înregistrat o valoare a raportului hematocrit/hemoglobină superioară (4,70±1,24) celei 
întâlnite la mamifere (3,00). 

Evoluţia parametrilor leucocitari la puii martor, s-a caracterizat prin valori medii de 
18,28±6,10 G/l pentru numărul total de leucocite, datele individuale oscilând între 5,50 şi 
31,00 G/l, cu un interval de încredere 95%, încadrat în limitele 17,33 şi 19,24. Dintre 
oscilaţiile subpopulaţiilor leucocitare, am atribuit relevanţă heterofilelor, care au variat în 
intervalul 28,0-73,0%, oscilând în jurul mediei de 48,85±9,40%; limfocitelor, cu variaţii 
individuale de la 16,0 la 60,0%, interval de încredere 95% între 38,11% şi 35,43% şi 
monocitelor, cu valori medii de 11,59±4,89% şi eroare standard de 0,39%. 

De remarcat sunt şi rezultatele investigaţiilor privind raportul dintre diferite categorii de 
elemente figurate sanguine; relevanţă având în cazul puilor martor, raportul 
leucocite/eritrocite de 1/155. În cazul leucogramei, cuantificarea rapoartelor dintre 
subpopulaţiile leucocitare a relevat: 1 limfocit la 1,47±0,67 heterofile, 1 monocit la 5,70±4,91 
heterofile şi 1 monocit la 4,25±3,06 limfocite. 

Rezultate obţinute la investigarea puilor trataţi cu Eritrovit. La analiza statistică, 
acestea au indicat variaţii ale indicelui de probabilitate „p”, în funcţie de doză ca variabilă 
experimentală şi de parametrul identificat (tabel 1 şi 2). Astfel, după cum reiese din tabelul 1, 
în cazul hematocritului, variaţiile valorilor medii au fost lipsite de semnificaţie statistică 
(p=0,6864), fiind de: 39,23±4,74% pentru doza recomandată, 37,00±5,71% pentru doza dublă, 
38,10±5,66% şi 38,12±3,63% pentru multiplii de doză (5x, respectiv de 10x). Evoluţii mai 
relevante am constatat în cazul concentraţiei de hemoglobină, dar cu diferenţe foarte 
semnificative statistic (p=0,0001): 7,47±1,25 g/dl; 7,47±1,22 g/dl; 6,35±0,73 şi 6,47±1,00 g/dl. 
În cazul numărului total de eritrocite, valorile medii găsite au fost foarte apropiate: 2,34±0,33 
T/l; 2,47±0,34 T/l; 2,25±0,53 şi 2,24±0,55. De remarcat sunt şi diferenţele foarte 
semnificative statistic (p<0,0001), înregistrate în cazul valorilor CHEM, atingând cel mai 
ridicat nivel (20,68±4,88 g/dl) la lotul tratat cu doza dublă şi cel mai scăzut (17,17±3,43 g/dl) 
la cel tratat cu multiplul de 10 al dozei. 

Examenul morfologic a relevat, pe lângă aspectele normale, şi prezenţa de eritrocite cu 
un uşor grad de hipocromie, dar fără a prezenta modificări din punct de vedere al formei şi mărimii. 
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Tabel 1. 
 

Valorile medii ale parametrilor eritrocitari şi ale indicelui de probabilitate „p” înregistrate  
în cazul evaluării produsului pe bază de eritromicină tiocianat (Eritrovit) 

 

Lot 
Doza 

terapeutică 
(1E) 

Doza dublă 
(2E) 

Multiplu 
doză 5x 

(3E) 

Multiplu 
doză 10x 

(4E) 
Martori 

Parametru 
Media±dev. 

standard 
Media±dev. 

standard 
Media±dev. 

standard 
Media±dev. 

standard 
Media±dev. 

standard 

Indicele 
„p” 

Ht (%) 39,23±±±±4,74 37,00±±±±5,71 38,10±5,66 38,12±3,63 39,56±7,09 0,6864 

Hb (g/dl) 7,47±±±±1,25 7,47±±±±1,22 6,35±0,73 6,47±1,00 9,04±3,30 0,0001D 

Erit (T/l) 2,34±±±±0,33 2,47±±±±0,34 2,25±0,53 2,24±0,55 2,46±0,45 0,3349 

VEM (fl) 169,25±±±±25,21 152,93±±±±34,18 178,80±54,35 
174,87±52,4

4 
167,19±40,77 0,6175 

HEM (pg) 32,51±±±±7,70 30,70±±±±6,47 29,36±7,73 30,07±6,95 37,37±13,62 0,0725D 

CHEM (g/dl) 19,44±±±±4,65 20,68±±±±4,88 17,08±3,70 17,17±3,43 23,10±6,87 <0,0001D 
D=Valoare calculată prin testul Dunn pentru distribuţii non-parametrice 

 
Datele referitoare la evoluţia parametrilor leucocitari arată, aşa cum reiese din tabelul 2, 

oscilaţii foarte semnificative statistic (p=0,0010) ale numărului total de leucocite, încadrabile 
în intervalul 11,88±4,20-16,75±3,40 G/l. Distribuţia subpopulaţiilor leucocitare a indicat 
variaţii cu semnificaţie statistică, în majoritatea cazurilor. În acest context amintim, 
circumscrierea evoluţiei heterofilelor în intervalul 38,91±11,03-51,33±9,67%, cu diferenţe 
foarte semnificative statistic, respectiv distribuţia non-gaussiană a eozinofilelor, cu valori 
medii de la 1,73±1,35% pentru lotul tratat cu doza terapeutică la 4,00±3,02% în cazul celui 
tratat cu multiplu de 10 al dozei. Evoluţii importante, cu diferenţe foarte semnificative statistic 
(p<0,0001), a prezentat şi subpopulaţia limfocitară, ale cărui valori medii au fost cuprinse în 
intervalul 26,17±10,94-43,45±11,59%. Spre deosebire, valorile medii ale populaţiei 
monocitare au fost predominant crescute, variind de la 12,55±3,27% la 19,25±7,20%, 
prezentând diferenţe semnificative statistic (p<0,0001). 

 
Tabel 2. 

 
Valorile medii ale parametrilor leucocitari şi ale indicelui de probabilitate „p” înregistrate 

 în cazul evaluării produsului pe bază de eritromicină tiocianat (Eritrovit) 
 

Lot 
Doza 

terapeutică 
(1E) 

Doza dublă 
(2E) 

Multiplu doză 
5x 

(3E) 

Multiplu 
doză 10x 

(4E) 
Martori 

Parametru 
Media± 
dev.st. 

Media± 
dev.st. 

Media± 
dev.st. 

Media± 
dev. st. 

Media± 
dev. st. 

Indicele 
„p” 

Leuc. (G/l) 16,75±±±±3,40 15,47±±±±3,02 14,67±4,38 11,88±4,20 18,28±6,10 0,0010  
Heter. (%) 41,73±±±±7,00 38,91±±±±11,03 51,33±9,67 51,08±11,16 48,85±9,40 0,0012 
Eoz. (%) 1,73±±±±1,35 1,73±±±±1,35 2,83±1,47 4,00±3,02 2,40±1,97 0,0764D 

Bazof. (%) 1,18±±±±0,98 0,64±±±±0,81 0,42±0,90 0,17±0,39 0,39±0,80 0,0046D  
Limfo. (%) 42,82±±±±8,10 43,45±±±±11,59 26,17±10,94 31,33±8,94 36,77±8,54 <0,0001 
Mono. (%) 12,55±±±±3,27 15,27±3,29 19,25±7,20 13,42±5,14 11,59±4,86 <0,0001 

D=Valoare calculată prin testul Dunn pentru distribuţii nonparametrice  
 

Rezultate obţinute la investigarea puilor trataţi cu Galiprotect. Conform posologiei, 
pentru acest produs este indicată utilizarea diferenţiată pe categorii de vârstă. Astfel, cu 
variabilele doză terapeutică şi dublă au fost efectuate două terapii, diferenţiate în funcţie de 
vârstă (2, respectiv 7 zile consecutiv), iar cu variabilele de doze multiple (8x şi 16x) a fost 
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tratată doar o categorie de vârstă (2 zile consecutiv). 
Dintre caracteristicile specifice evoluţiei parametrilor eritrocitari (tabel 3) este de 

remarcat dinamica, lipsită de semnificaţie statistică (p=0,9500), a valorilor medii ale 
hematocritului: 39,32±4,12%, respectiv 39,59±3,69 % pentru loturile tratate cu doza 
terapeutică; 36,95±5,57%, respectiv 39,45±2,94% pentru cele tratate cu doze duble; 
39,55±4,90% pentru lotul tratat cu multiplu de 8 şi 39,69±8,36% pentru cel tratat cu multiplu 
de 16 al dozei. Hemoglobina a prezentat oscilaţii ale valorilor medii, cuprinse între minima de 
6,40±0,84 g/dl (în cazul lotului tratat cu multiplul de 16 al dozei) şi maxima de 8,18±1,36 g/dl 
(relevată la lotul tratat cu doza unică), cu indicele de probabilitate „p” (0,0027) corespunzător 
unor diferenţe semnificative statistic.  

 
Tabel 3. 

 
Valorile medii ale parametrilor eritrocitari şi valorile indicelui de probabilitate „p” înregistrate 

 în cazul evaluării produsului pe bază de oxitetraciclină clorhidrat (Galiprotect) 
 

D=Valoare calculată prin testul Dunn pentru distribuţii nonparametrice 
 

Numărul total de eritrocite nu a prezentat modificări semnificative statistic şi s-a caracterizat 
prin valori medii de 2,34±0,33 T/l, respectiv 2,44±0,36 T/l pentru loturile tratate cu dozele 
terapeutice; 2,49±0,22 T/l, respectiv 2,72±1,01 T/l pentru cele tratate cu doze duble şi valori 
de 2,72±1,01 T/l pentru lotul expus multiplului de 8, respectiv 2,25±0,47T/l pentru cel tratat 
cu multiplul de 16 al dozei. Aceleaşi dominante au caracterizat şi constantele eritrocitare 
medii, care au prezentat valori medii apropiate şi lipsite de diferenţe semnificative statistic, cu 
excepţia CHEM, care a prezentat semnificaţie statistică în cazul comparării lotului tratat cu 
multiplul de 16 al dozei cu lotul martor (tabel 3). 

Analiza parametrilor leucocitari au relevat oscilaţii individuale, mai mult sau mai puţin 
importante, ale căror valori medii si deviaţii standard sunt prezentate în tabelul 4. Astfel, 
pentru numărul total de leucocite, valorile medii au prezentat unele diferenţe semnificative, cu 
oscilaţii situate în intervalul 15,17±2,03-24,95±9,56 G/l, minima fiind înregistrată în cazul 
lotului cu vârsta de 9-10 zile, tratat cu doza dublă şi maxima la lotul tratat cu multiplul de 8 al 
dozei şi vârsta de 10-20 zile. Evoluţia subpopulaţiei de heterofile a indicat valori medii, cu 
oscilaţii cuprinse între minima de 38,91±7,74%, înregistrată în cazul lotului cu vârsta de 9-10 
zile, tratat cu doza dublă şi maxima de 61,55±5,91% pentru lotul tratat cu multiplul de 8 al 
dozei. Diferenţele observate între valorile acestui parametru, s-au dovedit a fi foarte 
semnificative statistic, cu indicele de probabilitate p<0,0001. Eozinofilele au revelat valori 
medii situate între minima de 1,27±0,79%, stabilită în cazul lotului cu vârsta de 38-39 zile 
(căruia i s-a administrat doza terapeutică) şi maxima de 4,00±2,24%, observată la aceeaşi 
categorie de vârstă, în cazul lotului tratat cu doză dublă. Nivelurile subpopulaţiei limfocitare 
s-au situat în intervalul 21,27±5,78%-45,45±7,17%; valoarea minimă observându-se în cazul 
lotului tratat cu multiplu de 16 al dozei, iar cea maximă în cazul lotului cu vârsta de 9-10 zile, 
tratat cu doza dublă, diferenţele înregistrate fiind semnificativ statistic (p<0,0001). Creşteri 
importante a prezentat proporţia monocitelor, cu valori medii înscrise între minima de 

9-10 zile 32-38 zile 10-20 zile 

Lot Doza 
terapeutică 

(1AO) 

Doza dublă 
(2AO) 

Doza 
terapeutică 

(1BO) 

Doza dublă 
(2BO) 

Multiplu 8x 
doză 

(1CO) 

Multiplu 
16x doză 
(2CO) 

Martori 

Parametru 
Media 
±dev.st. 

Media 
±dev.st. 

Media 
±dev.st. 

Media 
±dev.st. 

Media 
±dev.st. 

Media 
±dev.st. 

Media 
±dev.st. 

Indice 
„p”  

Ht (%) 39,32±4,12 36,95±5,57 39,59±3,69 39,45±2,94 39,55±4,90 39,69±8,36 39,56±7,09 0,9500 
Hb (g/dl) 8,18±1,36 7,88±0,61 7,90±0,62 8,00±0,65 7,10±1,12 6,40±0,84 9,04±3,30 0,0027D 
Erit. (T/l) 2,34±0,33 2,49±0,22 2,44±0,36 2,63±0,19 2,72±1,01 2,25±0,47 2,46±0,45 0,2797 
VEM (fl) 169,61±22,53 148,74±20,33 164,96±25,37 150,77±15,78 172,67±64,90 177,00±19,38 167,19±40,77 0,4963 
HEM (pg) 35,49±7,61 31,85±3,09 33,08±5,71 30,53±2,92 29,50±8,29 29,65±7,59 37,37±13,62 0,2013D 

CHEM (g/dl) 21,28±5,52 21,90±4,58 20,18±2,87 20,31±1,47 18,17±3,50 16,69±3,56 23,10±6,87 0,0007D 
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12,73±2,76 şi maxima de 17,00±6,47, respectiv cu diferenţe semnificative statistic şi în cazul 
acestui parametru (p=0,0053). 

 
Tabel 4. 

 
Valorile medii ale parametrilor leucocitari şi ale indicelui de probabilitate „p” înregistrate în cazul 

evaluării produsului pe bază de oxitetraciclină clorhidrat (Galiprotect) 
 

D=Valoare calculată prin testul Dunn pentru distribuţii nonparametrice 

 
Conform datelor prezentate, evoluţia de ansamblu a indicilor hematologici a relevat 

modificări mai puţin importante, de regulă, lipsite de semnificaţie statistică. Acest fapt indică, 
că dozele terapeutice ale celor două produse nu au exercitat influenţe relevante asupra 
tabloului hematologic şi hematopoezei. Spre deosebire, dinamica profilului hematologic la 
puii broiler din loturile tratate cu doze multiple, a relevat variaţii importante, cu semnificaţie 
statistică în cazul unor indici hematologici (figurile 2-5). 

 

 
Figura 2. Dinamica concentraţiei de 
hemoglobină la loturile de pui broiler 
tratate cu produsul pe bază de eritromicină, 
indicând scăderi mai importante în cazul 
supradozajului 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 3. Dinamica CHEM la loturile de 
pui broiler tratate cu produsul pe bază de 
eritromicină, indicând scăderi mai 
importante în cazul supradozajului 

 
 
 
 
 
 

9-10 zile 32-38 zile 10-20 zile 

Lot Doza 
terapeutică 

(1AO) 

Doza 
dublă 
(2AO) 

Doza 
terapeutică 

(1BO) 

Doza 
dublă 
(2BO) 

Multiplu 8x 
doză 

(1CO) 

Multiplu 
16x doză 

(2CO) 

Martori 

Parametru 
Media 

±dev.st. 
Media 

±dev.st. 
Media 

±dev.st. 
Media 

±dev.st. 
Media 

±dev.st. 
Media 

±dev.st. 
Media 

±dev.st. 

Indicele 
„p” 

Leuc. (G/l) 16,95±3,64 15,17±2,03 21,53±2,68 24,37±2,93 24,95±9,56 22,95±4,91 18,28±6,10 <0,0001 
Heter. (%) 41,73±6,84 38,91±7,74 41,27±5,14 40,45±2,70 54,55±9,84 61,55±5,91 48,85±9,40 <0,0001 
Eoz. (%) 1,73±1,01 1,73±1,01 1,27±0,79 4,00±2,24 4,45±3,14 3,64±2,66 2,40±1,97 0,0033D 

Bazof. (%) 1,18±0,98 0,64±0,50 1,73±1,10 1,18±0,98 0,00±0,00 0,00±0,00 0,39±0,80 <0,0001D 
Limfo (%) 42,82±6,27 45,45±7,17 42,45±4,48 37,36±6,74 25,64±12,46 21,27±5,78 36,77±8,54 <0,0001 
Mono. (%) 12,73±2,76 13,27±3,74 13,27±4,52 17,00±6,47 15,36±7,24 13,55±4,89 11,59±4,86 0,0053 
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Figura 4. Dinamica procentului de 
heterofile la loturile de pui tratate cu 
produsul pe bază de oxitetraciclină, 
indicând creşteri importante în cazul 
supradozajului 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Aceste modificări nu au dovedit, însă, că supradozajul accidental cu antibiotice din 

grupa macrolide sau tetracicline, posibil în defecţiuni tehnologice sau ale sistemelor automate 
de terapie, poate fi tolerat, fără a induce simptome de tip iatrogen, cu evoluţie acută şi 
consecinţe clinice imediate 

Astfel, după cum arată datele ilustrate în graficele din figurile 2 şi 3, supradozarea 
produsului pe bază de eritromicină tiocianat a afectat preponderent linia eritrocitară, cu 
scăderi statistic semnificative ale conţinutului în hemoglobină, atribuite în principal ionului 
tiocian.  

 
 
 
 
 

Figura 5. Dinamica procentului de 
limfocite la loturile de pui tratate 
cu produsul pe bază de 
oxitetraciclină, indicând scăderi 
importante în cazul supradozajului 

 
 

 
 
 
 

 
Situaţia a fost puţin diferită în cazul supradozării produsului pe bază de oxitetraciclină 

clorhidrat, care a afectat preponderent linia leucocitară, inducând leucocitoză asociată cu 
heterofilie (figurile 4 şi 5). Figurile menţionate arată scăderi ale subpopulaţiei limfocitare, în 
cazul ambelor produse testate. Conform datelor raportate de Al-Mayah et al. (2005), Turcu et 
al. (2011), Fiţ et al.(2012a, b), considerăm că această tendinţă spre limfopenie poate fi 
atribuită, în bună parte, prezenţei complexului vitaminic AD3E în aceste formule 
medicamentoase. 

În final, putem concluziona că, rezultatele testelor hematologice au indicat câteva 
modificări, care, asociate cu alte investigaţii, pot fi relevante pentru depistarea eventualelor 
cazuri de supradozaj medicamentos. Din datele consultate, reiese că sunt puţine informaţii 
disponibile, referitoare la influenţa substanţelor medicamentoase asupra tabloului sanguin la 
puii de carne crescuţi în sistem intensiv, ceea ce justifică investigaţiile întreprinse în acest 
studiu, precum şi continuarea lor în cercetările următoare. 
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Capitolul II.3., intitulat „Evaluarea unor parametri de profil metabolic la pui broiler în 

condiţiile testării unor produse medicamentoase” a avut ca ţintă următoarele obiective majore: 
analiza valorilor bibliografice de referinţă pentru principalii parametri de profil metabolic şi 
aprecierea relevanţei lor în monitorizarea stării de sănătate la puii broiler; evaluarea 
intervalelor de variaţie a indicilor biochimici de bază la puii de găină clinic sănătoşi şi 
stabilirea nivelului de asigurare statistică a acestora; analiza relevanţei principalilor indici de 
profil metabolic în testarea fizio-farmacologică a două produse medicamentoase pe pui broiler 
ca specie ţintă; evaluarea influenţei supradozajului medicamentos asupra profilului metabolic 
la puii broiler; analiza corelativă a relevanţei indicilor hematologici şi biochimici în detectarea 
supradozajului accidental la pui broiler. 

Conform protocolului general, cercetările au vizat determinarea unor parametri de profil 
metabolic la pui broiler (linia Ross 308), grupaţi într-un eşantion martor (n=35) şi 6 loturi 
experimentale (n=5). Valorile stabilite pe puii martor au fost raportate la referinţele 
bibliografice şi apoi utilizate în evaluarea loturilor experimentale. 

Testările au necesitat un volumul redus de probă şi au constat în aplicarea tehnicii 
automate de biochimie uscată, cu ajutorul analizorului VetScan2, echipat cu chituri tip Avian 
and Reptilian profile. Metoda şi aparatura au stat la baza determinării următori indici de profil 
metabolic: aspartat aminotransferaza; acizi biliari; creatin fosfokinaza; acid uric; glucoza; 
calciu; fosfor; proteine totale; albumina; globulina; potasiu şi sodiu. Interpretarea rezultatelor 
obţinute a inclus şi analiza statistică a datelor individuale, recurgând la testele menţionate la 
metodologia generală.  

In privinţa rezultatelor obţinute la lotul martor, amintim următoarele aspecte 
utilizate în caracterizarea evoluţiei principalilor indici biochimici: situarea valoarilor 
proteinemiei în jurul mediei de 3,36±0,38 g/dl, cu minima de 2,5 şi maxima de 4,1g/dl; 
oscilaţii ale albuminemiei în intervalul 1,3-2,5 g/dl, valoare medie fiind de 1,93±0,39 g/dl; 
valori medii ale globulinemiei de 1,12±0,39 g/dl, cu oscilaţii între 0,5 şi 2 g/dl, iar ale 
glicemiei în intervalul 128-302 mg/dl, cu valori medii de 210±39,99 mg/dl. Dinamica 
enzimelor serice investigate a relevat valori medii de 188,69±21,79 U/l pentru aspartat 
animotransferază şi de 1321,29±482,71 U/l pentru creatin fosfokinază. Nivelurile acizilor 
biliari s-au caracterizat prin valori situate constant sub limita minimă de 35 µmol/l, acidul uric 
variind în jurul mediei de 4,6±1,73 mg/dl, cu oscilaţii în intervalul 1,4-9 mg/dl. Evoluţia 
ionogramei s-a înscris în limitele fiziologice, prezentând valori medii de 8,37±1,8 mg/dl 
pentru calciu, 6,02±1,15 mg/dl pentru fosfor, 149,4±7,38 mmol/l pentru sodiu şi 5,37±1,19 
mmol/l pentru potasiu. 

Trebuie menţionat faptul că sursele bibliografice consultate prezintă diferenţe legate de 
unitatea de exprimare a valorilor de referinţă, ceea ce îngreunează interpretarea globală a 
acestora. In acest context, aplicarea factorilor de corecţie pentru uniformizarea unităţilor de 
măsură devine destul de dificilă, mai ales, datorită exprimării valorilor sub formă de medie şi 
deviaţie standard. In consecinţă, se impune utilizarea pentru interpretare a valorilor obţinute 
pe martori întreţinuţi în condiţiile experimentului în desfăşurare şi mai puţin a datelor 
provenite din sursele bibliografice disponibile (BOWES, 1989). 

După cum am consemnat în lucrare, sursele bibliografice consultate nu au oferit o gamă 
suficient de largă de valori de referinţă încât să acopere toţi parametrii cuprinşi în studiul de 
faţă. 

Rezultatele obţinute în cazul loturilor experimentale au relevat câteva evoluţii 
caracteristice pentru produsul Eritrovit. In privinţa profilului metabolic proteic sunt de 
remarcat oscilaţiile în intervale fiziologice ale : proteinemiei, cu valori individuale de la 3,2 la 
3,7 g/dl; albuminemiei, în limitele 1,6-2,3 g/dl (figura 6) şi globulinemiei, cu variaţii medii 
încadrate în intervalul 0,7-2,4 g/dl (figura 7). Creşterea semnificativă statistic a globulinemiei 
o putem atribui în principal deshidratării sau unor procese inflamatorii secundare, neasociate 
tratamentului medicamentos (HARR, 2006). 
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Glicemia a variat în limite corespunzătoare spectrului fiziologic, fiind inclusă între 
minima de 194 g/dl şi maxima de 274 g/dl; aceste oscilaţii lipsite de semnificaţie statistică 
arată că tratamentul cu produsul pe bază de eritromicină tiocianat nu a avut efecte adverse 
asupra metabolismului glucidic. 

La evaluarea profilului enzimatic s-au observat variaţii normale ale nivelelor aspart 
aminotransferazei, cuprinse în intervalul 145-198 U/l şi ale creatin fosfokinazei, încadrate 
între 696 şi 1263 U/l. Absenţa diferenţelor semnificative statistic la nivelul principalilor indici 
ai metabolismului enzimatic confirmă că expunerea la doze terapeutice şi duble nu are efecte 
adverse asupra funcţionării hepatice sau musculare a păsărilor incluse în studiu. 

La fel şi concentraţiile de acizii biliari, situate constant sub valoarea de 35 µmoli pe tot 
parcursul perioadei de investigaţie, corespund menţinerii în parametri normali a funcţiilor 
hepato-digestive, creşterile acestui indice la puii de găină fiind corelate frecvent cu evoluţia 
unor afecţiuni hepatice (BROMIDGE et al., 1985). 

Pentru evaluarea evoluţiei funcţiilor renale au fost relevante nivelele acidului uric, care 
au fost incluse în intervalul 2,7-5,7 mg/dl. 

În contextul general observat la parametri investigaţi se încadrează şi evoluţiile 
următorilor componenţi ai ionogramei: calcemia (6,7-10,2 mg/dl), fosforemia (5,5-7,9 mg/dl), 
natremia (146-170 mmol/l) şi potasemia (3,4-7,8 mmol/l). Tendinţa uşor crescătoare a unor 
indici ai ionogramei înregistrată la loturile experimentale poare fi explicată prin o posibilă 
deshidratare a indivizilor din loturile respective, mai degrabă decât prin efecte secundare 
induse de produsul testat (GHERGARIU et al., 2000). 

 
 

 
 

Figura 6. Dinamica albuminemiei la 
puii din loturile experimentale tratate cu 

produsul pe bază de oxitetraciclină 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 7. Dinamica globulinemie la 
puii din loturile experimentale tratate 
cu produsul pe bază de oxitetraciclină 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Analiza profilului metabolic la puii trataţi cu produsul Galiprotect a relevat pe lângă 

evoluţiile în limitele fiziologice şi abateri ale unor indici biochimici determinaţi. În privinţa 
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parametrilor profilului proteic sunt de remarcat următoarele: niveluri relativ constante ale 
proteinemiei, cu oscilaţii înscrise în intervalul 3-4,1 g/dl; oscilaţii mai largi ale albuminemiei 
(1,5-4 g/dl), cu variaţii semnificative din punct de vedre statistic (p<0,0001); variaţii 
importante ale globulinemiei (0,1-2,3 g/dl), caracterizate prin diferenţe semnificative statistic 
(p=0,0191). 

Oscilaţiile semnalate în cazul parametrilor de metabolism proteic, cu diferenţe statistic 
semnificative în cazul albuminemiei, poate fi puse pe seama dietei hiperproteice specifică 
creşterii industriale a puilor broiler, respectiv forţajului metabolic specific acestora, precum şi 
a unei posibile deshidratări (HARR, 2006). Mai mult, Filipowic et al. (2007) indică faptul că 
albumina, reprezintă unul dintre principalele proteine serice care serveşte ca sursă de 
aminoacizi pentru sintezele tisulare în perioada creşterii somatice rapide a păsărilor. 
Diferenţele semnificativ statistice stabilite în cazul globulinemiei pot fi puse pe seama tehnicii 
utilizate pentru determinarea acestui parametru, care se bazează pe valorile proteinemei şi a 
albuminemiei (HARR, 2006). 

De remarcat este şi dinamica omogenă, cu tendinţe descrescătoare, a valorilor medii ale 
glicemiei, valorile individuale încadrându-se în intervalul 185-330 mg/dl. Similar 
albuminemiei, diferenţe cu semnificaţie statistică găsite în cazul acestui parametru pot fi 
atribuite forţajului metabolic, care la granivore se caracterizează şi prin hipoglicemie 
(LUMEIJ, 1998). 

În cazul investigaţiilor enzimatice s-a observat o evoluţie caracterizată prin diferenţe 
semnificative statistic în cazul aspartat aminotransferazei (71-220 U/l), cu tendinţe uşor 
crescătoare la loturile investigate, dar totuşi inferioare valorilor obţinute la lotul martor. Acest 
aspect poate fi explicat prin prezenţa vitaminei C în produsul investigat, vitamină cunoscută 
pentru efectele sale de scădere a aspartat aminotransferazei (WU, 2006). 

Creatinfosfokinaza a prezentat un aspect similar aspartat aminotransferazei, cu oscilaţii 
individuale (360-1264 U/l) inferioare lotului martor şi cu diferenţe statistic semnificative 
(p=0,0043) (figura 8). Acest aspect poate fi explicat prin activitatea relativ redusă a puilor 
broiler. Cercetările efectuate de Wei et al. (1981) indică faptul că, creatin fosfokinaza poate fi 
influenţată de activitatea fizică, respectiv nivelurile acesteia sunt reduse în cazul reducerii 
efortului fizic. 

Dinamica acidului uric a prezentat oscilaţii apropiate de valorile lotului martor, care au 
fost lipsite de semnificaţie statistică şi importanţă patologică (2-6,52 mg/dl). 

Analiza ionogramei a relevat de asemenea, o dinamică marcată de variaţii lipsite de 
semnificaţie statistică, cărora nu li s-a putut atribui conotaţie patologică pentru calciu (7,2-11 
mg/dl), sodiu (146-170mmol/l) şi potasiu (3-7 mmol/l). Fosforul a prezentat o dinamică 
dominată de oscilaţii individuale cuprinse între minima de 3,1 şi maxima de 8 mg/dl, cu 
diferenţe statistic semnificative (p=0,0469) (figura 9). Descreşterile observate în cazul acestui 
parametru pot fi atribuite unor posibile carenţe nutriţionale de natură minerală, asociate 
nevoilor sporite generate de creşterea rapidă a puilor broiler (HARR, 2006). 

 
 
 
 
 

Figura 8. Dinamica creatin 
fosfokinazei la puii din loturile 

experimentale tratate cu produsul 
pe bază de eritromicină 
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Figura 9. Dinamica fosforemiei la puii 
din loturile experimentale tratate cu 
produsul pe bază de oxitetraciclină 

 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul II.4. s-a remarcat printr-un caracter inedit, fiind intitulat „Relevanţa probei 

medii în investigarea profilelor hematologice şi biochimice la puii de găină”. În realizarea 
acestuia am urmărit ca principale obiective: verificarea gradului de omogenitate al efectivelor 
de pui broiler investigate prin evaluarea compatibilităţii sanguine, recurgând la teste de tip 
Crossmatch; evaluarea morfologică a gradului de hemoliză şi/sau hemaglutinare a probei 
sanguine de amestec, în vederea stabilirii pretabilităţii ei pentru investigaţiile hematologice de 
rutină; stabilirea nivelului de asigurare statistică a valorilor individuale din componenţa 
probelor medii de amestec; evaluarea comparativă a nivelului de încadrare în intervalele 
fiziologice de referinţă a valorilor obţinute la testele hematologice şi biochimice, efectuate pe 
probe de amestec şi individuale. 

Conform obiectivelor propuse, am recurs în prima etapă a experimentului la verificarea 
compatibilităţii sanguine prin testarea încrucişată a probelor (Crossmatch major şi minor). 
După verificarea compatibilităţii individuale a probelor de sânge, provenite de la eşantioane 
de pui broiler cu un grad ridicat de omogenitate, au urmat testările hematologice şi biochimice, 
mai întâi individuale (pe fiecare probă în parte) şi apoi pe probe medii, obţinute prin 
amestecul celor individuale. 

În vederea realizării investigaţiilor din acest capitol am recurs la utilizarea păsărilor 
provenite din cele două ferme comerciale, prezentate în capitolul II. 2. Puii au fost grupaţi în 
două loturi experimentale, lotul I (n=19) şi lotul II (n=20), care au fost supuse investigaţiilor 
hematologice (prezentate în capitolul II. 2.) respectiv biochimice (prezentate în capitolul II. 
3.), ultimele doar în cazul unui număr redus de probe sanguine, luate randomizat: 9 din primul 
lot şi a 6 din al doilea. 

În prealabil a fost testată compatibilitatea probelor individuale destinate obţinerii probei 
medii reunite. În acest scop am adoptat procedura de testare rapidă a Crossmatch-lui pe lamă, 
introdusă de Ognean et al. (2009) pentru evaluarea compatibilităţii hemotransfuzionale 
donator-primitor. Alături de testele de Crossmatch major şi minor am efectuat şi testul de 
control a autoaglutinării. 

Evaluarea rezultatelor a fost efectuată prin analiza comparativă a valorilor minime şi 
maxime cu media şi deviaţia standard, respectiv cu valorile probei medii şi ale intervalului de 
încredere 95%. 

În privinţa procedurii adoptate pentru citirea rezultatelor la testele de compatibilitate, 
apreciem că evaluarea macroscopică a macroaglutinării respectiv microscopică a 
microaglutinării sau hemolizei au o bună relevanţă pentru probele sanguine aviare (figura 10). 
La evaluarea macroscopică, am apreciat că toate probele reunite au avut un grad bun de 
omogenitate, fără a prezenta coaguli sau hemoliză, fiind considerate corespunzătoare pentru 
testările hematologice şi biochimice (figura 11). 
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Figura 10. Reacţii de crossmatch negative; 

 aspecte macroscopice şi microscopice (preparat nativ 10x) 
 

 
Figura 11. Aspectul microscopic al unei probe medii reunite, corespunzătoare din punct de vedere 

morfologic (preparat nativ 10x) 

Rezultatele privind evoluţia parametrilor eritrocitari au relevat următoarele aspecte 
(tabel 5): valori medii ale numărului de eritrocite la puii din lotul I (2,45±0,58 T/l) mai mare 
decât cele găsite în proba reunită (2,09 T/l) şi apropiate în cazul celor din lotul II (2,76 
respectiv 2,65±0,53 T/l); diferenţe evidente în cazul concentraţiei de hemoglobină în cazul 
ambelor loturi, pentru proba reunită nivelurile fiind 12,38 g/dl, respectiv 15,18 g/dl; diferenţe 
importante ale hematocritului în cazul lotului II, la care nivelul de 60% s-a situat peste 
intervalul superior de încredere (52,27%), cât şi deasupra mediei teoretice obţinute pentru 
probele individuale (48,98±7,04%); tendinţă uşor crescătoare ale valorilor VEM în cazul 
probei reunite. 

În cazul formulei leucocitare, s-au constatat unele diferenţe între valorile probelor 
reunite şi mediile individuale, precum şi faţă de intervalul de încredere 95%. Astfel în cazul 
lotului II au fost observate diferenţe din punct de vedere al valorii probei reunite pentru 
heterofile (62%), comparativ cu media lotului, care a fost de 54,50±8,83%. Ponderea 
monocitelor în cazul probei reunite (lotului I) a atins nivelul de 16%, valoare care a depăşit 
atât limita superioară a intervalului de încredere (11,14%), cât şi media (9,21±3,99%) (tabel 
6). 
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Tabel. 5. 
Valorile parametrilor eritrocitari la loturile experimentale de pui broiler 

 
Constante eritrocitare medii 

Parametru 
Nr. Eritrocite  

(T/L) 
Hemoglobina 

(g/dl) 
Hematocrit 

(%) VEM 
(fl) 

HEM 
(pg) 

CHEM 
(g/dl) 

Lot I (vârsta de 15 zile) 
Minima 1,64 9,41 33,33 117,62 30,25 18,81 
Maxima  3,60 13,53 54,55 277,16 62,65 36,50 
Media 2,45 11,55 44,93 193,75 50,52 26,15 
Dev. st. 0,58 1,30 5,91 53,86 10,68 4,74 

Intervalul inferior 
de încredere 95% 

2,17 10,93 42,08 167,79 45,37 23,86 

Intervalul 
superior de 

încredere 95% 
2,73 12,18 45,45 219,71 55,66 28,44 

Proba medie 2,09 12,38 46,15 220,83 59,21 26,81 
Lot II (vârsta de 20 zile) 

Minima 1,76 12,05 40,00 111,11 42,04 20,65 
Maxima  3,88 21,45 66,67 285,71 96,56 53,63 
Media 2,65 15,89 48,98 192,38 58,95 33,48 
Dev. st. 0,53 3,08 7,04 49,33 15,04 9,74 

Intervalul 
inferior de 

încredere 95% 
2,40 14,45 45,68 169,29 51,90 28,93 

Intervalul 
superior de 

încredere 95% 
2,90 17,33 52,28 215,47 65,99 38,04 

Valoare proba 
medie 

2,76 15,18 60,00 217,39 55,00 25,30 

 
Tabel. 6. 

Valorile parametrilor leucocitari la loturile experimentale de pui broiler 

Formula leucocitară (%) 
Parametru 

Nr. 
Leucocite 

(G/L)  Heterofile Eozinofile Bazofile Limfocite Monocite 

Lot I (vârsta 15 zile) 
Minima 9,00 30,00 0,00 0,00 27,00 3,00 
Maxima 31,00 63,00 7,00 1,00 60,00 19,00 
Media 18,45 50,05 2,05 0,16 38,53 9,21 
Dev. st. 6,55 8,85 1,75 0,37 9,94 3,99 

Intervalul inferior 
de încredere 95% 

15,289 45,788 1,210 0,06492 33,738 7,285 

Intervalul superior 
de încredere 95% 

21,606 54,317 2,895 0,8518 43,315 11,136 

Valoare proba 
medie 

22,50 46,00 2,00 0,00 36,00 16,00 

Lot II (vârsta 20 zile) 
Minima 16,00 41,00 0,00 0,00 22,00 2,00 
Maxima 29,00 73,00 6,00 0,00 53,00 16,00 
Media 21,10 54,60 0,85 0,00 36,65 7,90 
Dev. st. 4,05 8,83 1,50 0,00 8,11 3,88 

Intervalul inferior 
de încredere 95% 

19,206 50,468 0,1496 0,00 32,853 6,085 

Intervalul superior 
de încredere 95% 

22,994 58,732 1,550 0,00 40,447 9,715 

Valoare proba 
medie 

19,50 62,00 0,00 0,00 32,00 6,00 
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Analiza leucogramei, nu a relevat diferenţe importante în privinţa valori numărului total 
de leucocite, care pentru proba reunită s-au situat la nivelul de 22,50 G/L (lot I) respectiv de 
19,5 G/L (lot II) (tabel 6).  

Analiza comparativă a valorilor înregistrate la testarea parametrilor biochimici a relevat 
faptul că proba medie reunită a prezentat valori apropiate de cele stabilite prin însumarea 
probelor individuale (tabel 7). De fapt, la compararea valorilor probelor medii reunite cu 
mediile individuale, singura diferenţă notabilă a fost dată de acidului uric. În cazul probei 
medii de amestec, valoarea acestuia (5,6 mg/dl respectiv 5 mg/dl) a depăşit nivelurile mediilor 
individuale (3,16±2,35 mg/dl respectiv 4,8±1,25 mg/dl) înregistrate la loturile experimentale 
(tabel 7). 

 
Tabel. 7. 

Valorile parametrilor biochimici la loturile experimentale de pui broiler 

Parametru 
TP 
g/dl 

ALB 
g/dl 

GLOB 
g/dl 

GLU 
mg/dl 

AST 
U/l 

CK 
U/l 

BA* 
µmol/l 

UA 
mg/dl 

CA 
mg/dl 

PHOS 
mg/dl 

Na 
mmol/l 

K 
mmol/l 

Lot I (vârsta 15 zile) 
Minima 3,00 2,00 1,00 128,00 161,00 1205,00  1,40 5,10 4,60 140,00 4,20 
Maxima 4,10 2,50 2,00 238,00 209,00 2592,00  9,00 7,60 5,70 147,00 6,40 
Media 3,57 2,19 1,37 170,11 183,56 1776,22  3,16 6,82 5,22 143,33 5,62 

Deviaţia standard 0,29 0,15 0,28 34,65 15,12 521,25  2,35 0,82 0,37 2,65 0,85 
Intervalul inferior 
de încredere 95% 

3,35 2,07 1,15 143,47 171,94 1375,60  1,35 6,20 4,94 141,30 4,97 

Intervalul 
superior de 

încredere 95% 
3,79 2,31 1,58 196,75 195,18 2176,90  4,96 7,45 5,50 145,37 6,27 

Valoare proba 
medie 

3,90 2,30 1,00 211,00 181,00 1743,00 <35 5,60 6,90 4,90 143,00 4,40 

Lot II (vârsta 20 zile) 
Minima 2,90 1,80 0,80 222,00 190,00 889,00  2,90 10,60 5,60 140,00 5,60 
Maxima 3,70 2,40 1,90 302,00 236,00 2465,00  6,20 11,90 9,50 148,00 8,50 
Media 3,25 2,07 1,17 257,50 210,83 1378,67  4,80 11,00 7,22 143,00 7,27 

Deviaţia standard 0,27 0,25 0,39 28,09 19,98 629,71  1,25 0,49 1,45 2,83 1,07 
Intervalul inferior 
de încredere 95% 

2,97 1,80 0,76 228,02 189,86 717,72  3,49 10,48 5,69 140,03 6,14 

Intervalul 
superior de 

încredere 95% 
3,53 2,33 1,57 286,98 231,81 2039,60  6,11 11,52 8,74 145,97 8,39 

Valoare proba 
medie 

3,20 2,10 1,10 253,00 208,00 1366,00 <35 5,00 10,80 6,70 142,00 7,10 

 

Pe baza rezultatelor obţinute în acest capitol putem concluziona că, puii broiler prezintă 
un grad ridicat de compatibilitate sanguină, respectiv un nivel crescut de omogenitate a 
profilelor hematologic şi biochimic sanguin, confirmând posibilitatea implementării în 
practică a probei medii de amestec pentru investigaţiile hematologice şi biochimice, care 
aduce importante beneficii economice.  
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CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI 
 

Cercetările proprii se încheie cu o serie de concluziile formulate în urma sintezei 
rezultatelor obţinute, dintre care amintim: 

 
� Conform normativelor şi directivelor naţionale şi europene protocoalele fizio-

farmaceutice implementate în testarea produselor medical veterinare trebuie 
să exceleze prin acurateţe, relevanţă şi caracter unitar; 

� Desfăşurarea protocoalelor de testare s-a bazat pe evaluări clinice şi 
paraclinice, axate în principal pe corelarea examenelor clinice cu cele 
hematologice şi biochimice; 

� O parte din probe (aproximativ 20%) au fost afectate de gelifiere (coagulare), 
în scurt timp după recoltare, proces care a determinat compromiterea parţială 
sau chiar totală a acestora; 

� Analiza leucogramelor a indicat rapoarte caracteristice speciei şi categoriei de 
vârstă între limfocite şi heterofile (1:1,5), monocite şi heterofile (1:5,7), 
monocite şi limfocite (1:4,3); 

� Modificările nesemnificative ale tabloului hematologic la păsările tratate cu 
doze multiple au relevat că, în caz de supradozaj, antibioticele macrolide şi 
tetraciclinele sunt bine tolerate, fără ca puii să manifeste simptome secundare 
cu evoluţie imediată sau întârziată; 

� În explicarea limfopeniei secundare supradozajului cu produsele testate 
trebuie să atribuim importanţă şi conţinutului acestora în complex vitaminic 
AD3E; 

�  Unele modificări hematologice, precum cele exprimate prin monocitoză în 
cazul dozelor multiple de eritromicină sau prin sindrom anemic în cazul celor 
de oxitetraciclină, pot sta la baza suspicionării supradozajul cu anumite 
antibiotice la păsări.  

� Modificările parametrilor biochimici, cu diferenţe statistic semnificative 
asemănătoare celor înregistrate în cercetările noastre, pot fi puse pe seama 
efectelor stimulative ale antibioticelor asupra proceselor metabolice implicate 
în creşterea ponderală şi consumul de furaj la Broileri; 

� La puii din trataţi cu doze duble nu am constatat modificări semnificative în 
evoluţia indicilor de profil metabolic, ceea ce relevă că produsele medical 
veterinare testate nu au avut influenţe metabolice semnificative. 

� Testarea încrucişată a probelor înainte de reunire a evidenţiat lipsa reacţiilor 
de aglutinare sau hemoliză, atât la testul de Crossmach major, cât şi la cel de 
Crossmach minor, indicând un grad ridicat de compatibilitate sanguină între 
puii broiler din linia investigată; 

� Analiza de ansamblu a datelor obţinute în cazul eşantioanelor de probe 
reunite, a relevat valori apropiate de mediile individuale pe loturi şi de 
referinţele bibliografice consultate, confirmând posibilitatea implementării în 
practică a acestei proceduri, superioară din punct de vedere economic. 
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Din rezultatele obţinute s-au desprins următoarele recomandări: 
 

� Considerăm deosebit de utilă analiza şi clarificarea prealabilă a RCP, prin 
colaborarea expertului evaluator cu producătorul, care trebuie să se pună de 
acord cu eventualele rectificări; 

� Considerăm că utilizarea exclusivă de pacienţi cu patologii sensibile la 
produsele testate nu este adecvată pentru evaluarea toleranţei produselor 
medical veterinare, deoarece în astfel de situaţii este dificilă crearea de loturi 
omogene; 

� În desfăşurarea testării produselor medical veterinare recomandăm elaborarea 
a două protocoale distincte, unul pentru testele preclinice (farmacologice, de 
toleranţă, toxicologice) şi celălalt pentru investigaţiile clinice (pentru 
stabilirea şi confirmarea dozelor, de rezistenţă, de eficacitate terapeutică); 

� Considerăm eficientă prelevarea unui număr suplimentar de probe sanguine în 
cazul puilor broiler, deoarece o parte dintre acestea se pot compromite prin 
procesul de gelifiere; 

� În cazul cercetărilor pe pui broiler sugerăm să se stabilească în prealabil un 
set de valori de referinţă pentru parametri hematologici şi biochimici, prin 
efectuarea de investigaţii pe efectivele luate în studiu, deoarece relevanţa 
datelor bibliografice poate fi discutabilă; 

� În supravegherea stării de sănătate a efectivelor de pui broiler propunem 
evaluarea tip screening a profilelor hematologice şi biochimice, astfel de teste 
putând fi utile şi în cazul suspiciunii unui supradozaj medicamentos 
accidental; 

� Recomandăm utilizarea probei sanguine medii multiple (de amestec) în 
investigarea hemato-biochimică a liniilor omogene (cu nivel ridicat de 
compatibilitate) de Broileri, deoarece aceasta este superioară din punct de 
vedere al costului şi volumului de muncă. 
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LISTĂ DE ABREVIERI ŞI ACRONIME 
 
 

Bazof.= Bazofile; 
CHEM= Concentrația de hemoglobină eritocitară medie; 
Dev.st.= Deviația standard; 
EDTA= Acid etilen-diamin-tetra-acetic; 
Eoz.= Eozinofile; 
Erit.=Număr de eritrocite; 
Hb= Hemoglobină; 
HEM= Hemoglobina eritrocitară medie; 
Heter.= Heterofile; 
Ht= Hematocrit; 
Leuc.= Numărul total de leucocite; 
Limfo.= Limfocite; 
Mono.= Monocite; 
RCP= Rezumatul caracteristicilor produsului; 
VEM= Volum eritrocitar mediu. 

 
 


