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rezumat
În trei serii de experimente s-a dovedit cât e de necesară viziunea contemporană a 
aspectelor fiziologice ale tubului digestiv uman şi animal. Atât în conformitate cu nivelul 
cantitativ al streptococilor intestinali, cât şi cu componenţa calitativă numai a unor specii 
din genul Enterococcus (E. faecium şi E. faecalis) s-a constatat că acestea sunt sanogene 
şi patologice. Caracteristica tabloului microbiologic al acestor bacterii, propune ţinând 
cont de aspectele respective.
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introducere
În literatura științifică sunt descrise unele aspecte fiziologice ale tubului digestiv 

care în majoritate se referă numai la digestie, absorbţie şi excreţie, însă şi acestea în 
cazurile de stare patologică a tubului digestiv, dar este necesară o diferențiere a lor  
[6, 9, 16, 18, 26]. 

Deoarece aspectul fiziologic de bază al tubului digestiv uman şi animal se consideră 
cel ce contribuie la digestia succesivă a alimentelor, în articol se va atrage o atenție mai 
mare asupra aspectului digestiv.

Actualmente, ținând cont de mecanismele tubului digestiv se cunosc trei tipuri de 
digestie şi anume: propriu-zisă (sau personală), autolitică şi simbiontă [21-24]. 
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Primul tip se realizează cu ajutorul enzimelor tractului gastrointestinal. Acest tip 
de digestie iniţiază în cavitatea bucală, unde alimentele sau hrana utilizată se supune 
prelucrării fizice prin mărunţire, muiere, amestecare cu salivă etc. În rezultat se obține 
o masă în stare vâscoasă, formându-se bolul alimentar care urmează de a fi înghiţit. 
Concomitent are loc prelucrarea chimică ce se realizează cu ajutorul enzimelor salivei. 
În acest caz se hidrolizează parţial glucidele. La acest proces participă alfa amilaza şi 
maltaza, dar acţionează și lipaza [21-24]. 

Digestia autolitică are loc sub acţiunea enzimelor ce se conţin în alimentele 
consumate [14-15], iar cea simbiontă sub acţiunea microflorei intestinale  
[3, 12, 24, 21].

În literatură există și opinii a unor savanţi referitor la digestie, cum că aceasta 
prezintă, suplimentar adaptare, metabolism, floră microbiană etc. [9, 24, 2, 12]. 
Concomitent majoritatea savanților atenționează că digestia, în mare măsură, depinde 
de factorul alimentar [1, 2, 4, 13-15].

Furdui T. și colab. au stabilit rolul factorilor alimentari în asigurarea vitalităţii 
organismului şi au elaborat o teorie nouă a alimentaţiei – teoria alimentaţiei 
sanocreatologice, care spre deosebire de teoriile existente, se bazează nu numai 
pe principiile cunoscute ale acestora privind asigurarea echilibrată şi adecvată 
a organismului cu substanţe nutritive, menite să asigure creşterea şi dezvoltarea 
organismului, regenerarea celulelor şi ţesuturilor, acoperirea cheltuielilor energetice ale 
lui, menţinerea metabolismului bazal şi biocenozei tractului gastrointestinal, în temeiul 
cărora se elaborează raţiile alimentare contemporane, care prevăd aprovizionarea 
organismului cu energie, dar şi pe o axiomatică nouă, care orientează alimentaţia 
spre asigurarea atât a matricei structurale, cât şi spre formarea şi menţinerea dirijată a 
sănătăţii organelor, în special şi a organismului integru prin administrarea nutrienţilor 
structural-energetici şi sanogeni în scopul – asigurării realizării programelor metabolice 
şi morfofuncţionale, genetic stabilite de creştere şi dezvoltare la nivel filogenetic 
determinat, influenţei dirijate asupra sintezei şi eliminării anumitor hormoni, enzime şi a 
altor substanţe biologic active, corelării anabolismului şi catabolismului în corespundere 
cu vârsta, menţinerii homeostaziei metabolismului hidro-salin, acoperirii cheltuielilor 
energetice în conformitate cu metabolismul sanogen şi cu caracterul activităţii operative 
şi profesionale, tonifierii sistemelor funcţionale ce asigură bioprotecţia organismului 
şi procesele de digestie, favorizării coordonării sistemelor fiziologice reglatoare ale 
vitalităţii, eliminării la timp a reziduurilor, ţinând cont de vârstă, gen, nivelul activităţii 
dinamice fizice şi psihice, activitatea funcţională a sistemului respirator, condiţiile 
ecologice, particularităţile individuale şi respectarea obligatorie a modului somato-
psiho-emoţional sanogen de viaţă [7, 27, 28].

De aceea a fost necesar de a concretiza starea procesului de digestie prin prisma 
viziunii ştiinţifice contemporane ca aspect fiziologic de bază al tubului digestiv. 
Asemenea concretizare este binevenită și în procesul de constituire şi menţinere 
a sănătăţii organismului, ceea ce poate fi realizat numai în cazul cunoaşterii stării 
fiziologice a organelor, sistemelor vitale și organismului integru [4, 5 ]. 

În literatura științifică atenţia principală este acordată aspectelor fiziologice ale 
sistemului digestiv şi alimentaţiei, mai ales, că această legătură se observă în obținerea 
produselor noi cu destinație specială [5, 11, 25]. 
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Problema digestiei și-a găsit o analiză profundă, preponderent, în lucrările lui Isaiev 
[12-15, 25], studiile căruia sunt consacrate, în special aspectelor fiziologice ale digestiei, 
nutriţiei, metabolismului și importanța lor în menținerea sănătăţii organismului. 

Actualmente este cunoscut faptul, că dezechilibrul substanţelor nutritive în dietă pe o 
perioadă scurtă de timp poate fi compensat prin mecanisme fiziologice şi biochimice de 
adaptare. Dacă dereglarea acestui echilibru durează o perioadă mai îndelungată, atunci 
se dezvoltă procesele patologice şi clinice, fapt confirmat de caracterul multifactorial al 
digestiei care depinde de procesele biochimice ale organismului, de calitatea hranei, de 
componenţa microflorei tubului digestiv etc. [24].

Natura şi tipul alimentaţiei au suferit transformări radicale odată cu evoluția speciei 
umane, distanţa şi diferenţele înregistrate între modul de alimentație al omului primitiv 
şi al celui contemporan, fiind la fel de importante ca şi cele ce caracterizează oricare 
alte aspecte ale evoluţiei umane. Şi, similar viziunii multor autori, alimentaţia omului 
a înregistrat progrese, dar uneori şi tendinţe nefavorabile de evoluţie, odată cu trecerea 
de la o etapă istorică la alta [21]. 

Trebuie de menţionat că în investigațiile Institutului de Fiziologie şi Sanocreatologie 
a fost demonstrat că starea sănătăţii tubului digestiv al organismului, în mare măsură, 
depinde de nivelul cantitativ al microorganismelor ce îl colonizează [3, 20, 24].  
Aceasta este condiționat de faptul, că microflora tubului digestiv îndeplineşte 
multiple funcţii, necesare pentru activitatea normală a organismului uman. Cele mai  
principale sunt:

rezistenţa de colonizare;•	
imunomodulatorie;•	
trofică;•	
antimutagenă şi anticancerogenă;•	
sintetizatoare;•	
digestivă;•	
metabolică;•	
energetică;•	
de detoxificare.•	

Analiza literaturii contemporane a elucidat de asemenea, că aspectele fiziologice 
ale tubului digestiv, în mare măsură, pot fi păstrate la nivel optim şi cu ajutorul 
factorului alimentar. Această opinie a fost confirmată de rezultatele ştiinţifice, obţinute 
în alimentaţia raţională a organismului uman şi animal [13, 15, 22].

Din cele relatate reiese că fiziologia tubului digestiv a suferit schimbări radicale. 
De aceea, scopul actualelor cercetări a prevăzut explorarea aspectelor fiziologice prin 
nivelul numeric al unor reprezentanţi ai florei microbiene intestinale (streptococilor 
intestinali), deoarece aceștia au o semnificaţie importantă în sănătatea organismului.

Materiale şi metode
Investigațiile au fost realizate în trei serii de experimente. În prima serie au fost 

folosite animale model (purcei cu vârsta de 30, 45, 75 şi 105 zile cu divers statut de 
sănătate), în a doua serie au fost incluși copii cu vârsta de 4, 6, 8 şi 10 ani cu statutul 
sănătăţii tubului digestiv identic, iar în a treia – animale de laborator – cobai. Iniţial 
au fost acumulate mostre de conţinut intestinal, care au servit în calitate de material de 
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studiu la determinarea nivelului cantitativ al unor reprezentanţi microbieni intestinali 
(streptococi). Conform rezultatelor obţinute în prima și a doua serie de experimente, 
subiecţii cercetaţi au fost divizaţi în a câte 3 loturi fiecare. În primele două serii de 
experimente loturile I au prezentat subiecţi sănătoşi, iar în loturile II şi III – subiecți 
cu schimbări patologice. În cazurile prezenţei schimbărilor neesenţiale ale indicilor 
cantitativi ai streptococilor intestinali (dismicrobism intestinal) subiecții au fost 
incluși în loturile II, iar subiecții cu schimbări considerabile ale valorii numerice a 
streptococilor intestinali şi cu simptoame de dereglări funcţionale ale tubului digestiv 
sub formă de diaree (disfuncţii intestinale diareice) au fost incluși în loturile III. Mostrele 
de conţinut intestinal, acumulate în fiecare serie de experimente au fost cercetate pentru 
determinarea cantităţii celulelor microbiene la 1g de conținut intestinal, fiind exprimate 
în logaritmi zecimali (log/g). Analiza rezultatelor experimentale finale s-a realizat, 
conform deosebirii procentuale comparative cu cele obţinute în loturile martor (I) 
(seriile I si II) si cu inițialul (seria III).

Rezultate şi discuţii
În prima serie de experimente au fost obţinute rezultatele studiului nivelului 

cantitativ al streptococilor intestinali din familia Streptococcaceae, care în majoritate 
se referă la genurile Lactococcus, Streptococcus şi Enterococcus şi sunt reflectate în 
tabelul 1.

Tabelul 1. Nivelul cantitativ al streptococilor în conţinutul intestinal al animalelor 
model (purcei cu vârsta de 30-105 zile).

l
ot

ul
de

 a
ni

m
al

e cantitatea celulelor microbiene la 1g de 
conţinut intestinal, logaritmi zecimali (log),

conform vârstei

Deosebirea, comparativ cu 
martorul, %

Vârsta, zile Vârsta, zile
30 45 75 105 30 45 75 105

i 7,17±0,15 6,80±0,22 6,66±0,14 6,53±0,22

ii 8,53±0,45 8,14±0,34 8,04±0,41 7,80±0,42 +18,96 +19,70 +20,72 +19,44

iii 8,64±0,48 8,53±0,49 8,30±0,55 8,07±0,57 +20,50 +25,44 +24,62 +23,58
Notă: Cantitatea celulelor microbiene la 1g de conţinut intestinal este generală (fără 

diferenţierea genurilor). 

Analiza datelor incluse în tabelul 1 a depistat o deosebire considerabilă a nivelului 
cantitativ al streptococilor intestinali în tubul digestiv la animalele model de toate 
vârstele, fapt, confirmat prin sporirea numărului lor în limitele de la 18,96 până la 
25,44% în loturile experimentale (II şi III), comparativ cu cel martor (I). Concomitent, 
este necesar de menționat, că streptococii din genul Enterococcus au suferit de asemenea 
și schimbări calitative radicale. Aceasta este confirmat prin faptul deosebirii dintre 
speciile de streptococi determinate. Dacă la animalele cu statut sanogen al microflorei 
intestinale (lotul I martor) dominau streptococii speciei Enterococcus faecium, apoi 
la cele cu statut patologic asemenea poziţie era ocupată de către specia Enterococcus 
faecalis. Totodată este necesar de menţionat că la animalele sănătoase aspectul sănătăţii 
tubului digestiv era fiziologic optim sau sanogen, iar la cele cu dismicrobism (lotul II) 
şi cu disfuncţii diareice (lotul III) asemenea aspect era patologic. Deoarece în caz de 
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dismicrobism simptoamele vizuale de disfuncţii intestinale lipseau, totuşi schimbările 
ce s-au înregistrat aveau caracter patologic, numai că intermediar, pentru că semnala 
faptul urmării patologiei propriu zise (disfuncții intestinale diareice).

În baza celor menționate se poate afirma că aspectele fiziologice ale tubului digestiv 
animal pot fi sanogene, nesanogene sau patologice, ceea ce a argumentat continuarea 
cercetărilor nivelului cantitativi al streptococilor în conţinutul intestinal al copiilor. 
Studiul a fost realizat pe copii cu diverse vârste (4, 6, 8 şi 10 ani), iar rezultatele obţinute 
sunt indicate în tabelul 2.

Tabelul 2. Nivelul cantitativi al streptococilor în conţinutul intestinal al copiilor de 
diverse vârste.

l
ot

ul
co

pi
ilo

r

Cantitatea celulelor microbiene la 1g de conţinut 
intestinal, logaritmi zecimali(log), conform 

vârstei

Deosebirea, comparativ cu 
martorul, %

Vârsta, ani Vârsta, ani
4 6 8 10 4 6 8 10

i 5,20±0,25 5,38±0,15 5,46±0,22 5,88±0,22
ii 6,30±0,46 7,20±0,40 7,53±0,32 7,86±0,32 +21,15 +33,82 +37.91 +33,67
iii 8,65±0,46 8,77±0,48 8,17±0,50 8,43±0,51 +66,34 +63,01 +49,63 +37,92
Notă: Loturile şi cantitatea celulelor microbiene la 1g de conţinut intestinal uman sunt 

adecvate celor din tabelul 1.

Datele tabelului 2 confirmă faptul existenţei deosebirii procentuale considerabile 
între rezultatele studiului nivelului cantitativ al streptococilor intestinali din familia 
Streptococcaceae, obţinute la copiii din loturile experimentale (II şi III), comparativ 
cu cel din lotul martor (I). Valoarea deosebirii între loturile seriei a doua a fost şi mai 
impunătoare, dar tendinţa era asemănătore cu cea din prima serie (la animale model). 
Atât componența cantitativă, cât şi cea calitativă a streptococilor intestinali la copiii cu 
patologie gastrointestinală a suferit schimbări esenţiale. Prima a crescut în limitele de la 
21,15 până la 66,34 %, iar a doua – se caracteriza prin dominarea numărului de celule 
microbiene ale speciei Enterococcus faecalis şi diminuarea la specia Enterococcus 
faecium. Prin urmare, rezultatele experimentale obţinute şi în a doua serie sunt 
convingătoare, confirmând opinia contemporană despre aspectele fiziologice ale tubului 
digestiv uman şi animal. Numai prin nivelul cantitativ al streptococilor în conţinutul 
intestinal putem afirma că acestea poartă caracter sanogen sau patologic, iar cele din 
urmă se observau atât în formă de dismicrobism, fiind caracterizate ca intermediare sau 
sub formă de disfuncţii intestinale diareice cu simptomatica respectivă. 

În continuare experimentele au fost realizate pe animale de laborator pentru a 
dovedi dependența procesului digestiei de componența rațiilor alimentare pe exemplul 
proteinelor de diversă origine.

Rezultatele obținute la realizarea seriei a treia de experimente sunt relatate în 
tabelul 3. Analiza datelor tabelului 3 a depistat că rațiile alimentare cu divers conținut 
de proteine din carne de găina (lotul I) a contribuit diferit la diminuarea numărului 
de streptococi intestinali (de la 8,85 până la 12,43 %), dar cel mai intensiv a scăzut 
la concentrația proteinei de 16%. Rațiile alimentare cu proteine din carne de pește  
(lotul II) au influențat și mai mult asupra scăderii conținutului de streptococi intestinali, 
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fapt confirmat de deosebirea esențială a rezultatelor finale, comparativ cu inițialul, care 
a scăzut cu 44,45 – 48,32 %, exprimând o pronunțare mai esențială la cobaii hrăniți 
cu rație alimentară cu conținut de 10 % de proteine (48,32). Totodată este necesar de 
menționat ca rațiile alimentare cu proteine de origine vegetală au contribuit la sporirea 
cantității streptococilor intestinali (cu 22,83 – 28,99 %). Obținerea unui astfel de 
rezultat este considerat ca acțiune negativă a rației alimentare, deoarece bacteriile de 
tipul streptococilor intestinali condiționat - patogeni sunt reprezentanți ai microflorei 
facultative a tubului digestiv. Dacă printre animalele din loturilor I și II nu s-au înregistrat 
cazuri de disfuncții intestinale diareice, apoi la cele din lotul III acestea au constituit 
60%. La restul animalelor s-au depistat modificări negative ale microbiocenozei tubului 
digestiv, adică acestea confirmau existența stării patologice.

Tabelul 3. Indicii cantitativi ai streptococilor intestinali în tubul digestiv al cobailor 
întreţinuţi cu rații alimentare cu proteine din diverse surse.

lotul Conținutul de
proteine, %

cantitatea celulelor microbiene la 
1g de conţinut intestinal, logaritmi 

zecimali(log),

Deosebirea, 
comparativ cu 

inițialul, %
Inițial final

I
10
14
16

7,39±0,36
7,34±0,34
7,56±0,32

6,57±0,15
6,69±0,17
6,62±0,20

11,09
8,85
12,43

II
10
14
16

8,07±0,14
8,63±0,30
8,30±0,40

4,17±0,34
4,69±0,43
4,61±0,51

48,32
45,65
44,45

III
10
14
16

6,57±0,30
6,69±0,41
6,62±0,20

8,07±0,15
8,63±0,30
8,30±0,40

 + 22,83
 + 28,99
 + 25,37

Nota: Lotul I – a primit proteine din carne de găina; II – din carne de pește; III – din 
surse vegetale.

Așadar, rațiile alimentare ce conțineau proteine vegetale au contribuit la intensificarea 
procesului patologic al tubului digestiv la animalele experimentale. Conform celor 
expuse, conchidem ca ele au intensificat procesul de multiplicare și dezvoltare a 
streptococilor intestinali, deci au manifestat acțiune negativă asupra tubului digestiv. 

Astfel, rezultatele cercetărilor au confirmat faptul acțiunii diferențiate a factorului 
alimentar asupra microflorei intestinale ce include streptococi: cea pozitiva se caracteriza 
prin diminuarea valorii numerice, iar negativă prin sporirea acesteia. Conform datelor 
experimentale, s-a dovedit că pot fi utilizate în practică numai rațiile alimentare ce 
conțin proteine de origine animală cu 14 si 16% proteină, a căror sursă a servit respectiv 
peștele și carnea de găină.

concluzii
Ca rezultat al cercetării se cere recomandarea a două grupuri principale de aspecte 

fiziologice ale tubului digestiv cu denumirile sanogene şi asanogene (patologice). 
Ultimele pot fi de două tipuri – intermediare sau preventive şi finale. Primele 
permit propunerea numai măsurilor de profilaxie, ceea ce ar contribui la diminuarea 
cheltuielilor prevăzute în cazul patologiei finale. Depistarea precoce a stării patologice 
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preventive şi realizarea măsurilor recomandate ar putea să ducă la reducerea numărului 
de cazuri de disfuncţii intestinale diareice, prezentând interes pentru copiii cu mod  
organizat de trai.
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