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Rezumat
În scop de identificare a asociaţiilor de ectoparaziţi la fazani, în perioada anilor 2011-
2017, s-au efectuat cercetări parazitologice în diverse biotopuri naturale şi antropizate ale 
Republicii Moldova şi s-a stabilit, că acestea dispun de o structură a poliparazitismului 
malofagian constituită din 3 specii specifice (Cuclotogaster cinereus,Goniocoteschry
socephalus,Goniodes colchici) şi 5 specii comune păsărilor domestice din Republica 
Moldova (Eomenacanthus stramineus, Menopon gallinae, Goniocotes gallinae, Goniodes 
dissimilis, Lipeurus caponis). De asemenea, au fost înregistrate 2 specii de purici comune 
pentru găini, curci, bibilici (Ceratophylus gallinae, Ceratophylus hirundinis) şi 2 specii 
de acarieni gamazizi comune atât pentru păsările sălbatice, cât şi pentru cele domestice 
(Dermanyssus gallinae, Dermanyssus hirundinis).Rezultatele studiului biochimic al 
loturilor de fazani a pus în evidenţă devieri ale metabolismului proteic, exprimate prin 
sporirea cantităţii de proteină totală cu 18,2%, a γ-globulinelor cu 26,6%, urmată atât de 
diminuarea cantităţii albuminelor, fracţiilor globulinelor (α, β), cât şi a ionilor de Ca2+ 

de 2 ori înregistrată la lotul de fazani infestați comparativ cu cel liber de ectoparaziți. 
Infestarea fazanilor cu ectoparaziţi (malofagi, purici, acarieni gamazizi) determină o 
reducere a masei corporale a acestora în lotul infestat netratat cu 228,0 g pe parcurs de 
36 zile în raport cu păsările din lotul tratat. 
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Introducere
Valorificarea eficientă şi continuă a speciilor de interes vânătoresc, implică 

cunoaşterea cât mai amănunţită a modului de viaţă al acestora, a corelațiilor dintre 
populaţiile acestei specii, cât și a nivelului de infestare parazitară al acestora [9].

Infestările cu diverse specii de paraziți atât la păsările domestice, cât și la cele 
sălbatice, pot influenţa semnificativ dezvoltarea normală a acestora. Este stabilit că 
păsările, doar în cazuri unice, sunt infestate cu o singură specie parazitară, în majoritatea 
cazurilor, fiind înregistrat un poliparazitism asociat [10].

Studierea faunei parazitare la păsările sălbatice prezintă un interes major, prin 
faptul că, ele într-o perioadă scurtă de timp parcurg distanţe mari de la un continent la 
altul transportând, totodată, în/pe organismul lor o gamă bogată de agenţi parazitari: 
malofagi, purici, acarieni etc. Astfel, păsările sălbatice pot menţine și vehicula aceste 
specii de ectoparaziţi (acarieni gamazizi, malofagi), păsărilor domestice, având astfel 
rolul de vectori ai unor agenți parazitari [7,12]. 

Un impact negativ asupra dezvoltării organismului animal îl au acarienii gamazizi 
- Dermanyssus gallinae și Dermanyssus hirundinis, care îndeplinesc rolul de vector 
al unor agenţi patogeni, cum ar fi: Borrelia anserina, virusul encefalitei de St. Louis 
umane, Pasteurella multocida, apariţia focarelor de holeră, micoplasmoza aviară etc. 
Totodată, la acarienii gamazizi Dermanyssus gallinae, s-au depistat şi Escherichia coli, 
Staphylococcus spp, Streptococcus spp, Micrococcus spp şi Corynebacterium spp., ce 
confirmă starea de hiperparazitism, fenomen prin care un parazit poate deveni, la rândul 
său, gazdă altui parazit [1,5,6,11].

Migrația animalelor şi circulaţia activă a populaţiei favorizează riscul de răspândire 
a zoonozelor parazitare. Pe plan mondial carnea de pasăre, datorită calităților ei înalt 
nutritive, a obținut o poziție foarte importantă între alimentele de origine animală. Fiind 
cu un conținut redus de colesterol, carnea de pasăre conține majoritatea aminoacizilor 
necesari în alimentația omului și constituie o sursă bogată de săruri minerale și vitamine. 
Carnea de fazan comparativ cu cea de la păsările domestice, este dietetică, posedă 
înalte proprietăți calitative, are o fibră musculară mai fină, ţesutul conjunctiv mai puţin 
dezvoltat și grăsime în cantitate mai redusă [8].

Carnea de fazan este dietetică, cu valoare nutritivă mare şi un conţinut de grăsimi 
de doar 5-7%, în comparaţie cu 14-18% pe care o conţine carnea puiului de găină. Este 
vorba despre aşa-numita “grăsime bună” (aminoacizi Omega 3) cu valoare calorică 
scăzută, de care organismul uman are strictă necesitate. Carnea de fazan conţine proteine 
cu valoare biologică mare, vitamine din grupul B, fier, zinc, cupru, magneziu și fosfor, 
fiind indicată în alimentaţia copiilor, bătrânilor şi oamenilor bolnavi. Conținutul ei 
înalt de fier duce la creșterea numărului de eritrocite din sânge, ca rezultat se măreşte 
fluxul sanguin la toate organele, fiind astfel o bună întreținere preventivă a stărilor de 
anemie. De asemenea, carnea de fazan este foarte bogată în iod, fiind recomandată şi în 
alimentaţia persoanelor care suferă de boli tiroidiene [3,4].

Material şi metode
Scopul cercetărilor a fost stabilirea nivelului infestării cu ectoparaziţi la fazanul 

comun (Phasianus colchicus) şi impactului ectoparaziţilor asupra unor indici biochimici 
și productivi. Studiul parazitologic a fost efectuat în perioada anilor 2011-2017, la 
fazani în diverse biotopuri naturale şi antropizate din Republica Moldova.
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Pentru stabilirea asociaţiilor de ectoparaziţi la fazani, s-au efectuat cercetări 
parazitologice în diverse biotopuri naturale şi antropizate ale Republicii Moldova. 
Recoltarea probelor s-a efectuat individual şi în grup. Sau aplicat metode speciale de 
examinare a ectoparaziţilor la păsări după Dubinina M., [12], Luncaşu M., Zamornea 
M., [2]. Ectoparaziţii au fost colectaţi de pe păsări vii, conform unui procedeu nou, 
care este mai informativ. Cercetările parazitologice au fost efectuate în Laboratorul 
Parazitologie și Helmintologie al Institutului de Zoologie. Materialul colectat a fost 
examinat ulterior cu ajutorul lupei MБC-9 (ob.14x2) şi a microscopului Novex Holland 
B ob. 20-40 WF 10x Din/20mm.

Monitorizarea corelaţiei dintre modificările indicilor proteici şi nivelul de infestare 
cu ectoparaziţi (malofagi, purici, acarieni gamazizi) permite de a aprecia evoluţia 
factorului parazitar şi a gravităţii bolii. Pentru a stabili modificările unor indici proteici 
au fost recoltate probe de sânge dimineaţa, înainte de administrarea apei şi hrănii. 
Păsările investigate, pe parcursul experimentului, au fost întreţinute identic. Valoarea 
calorică a furajelor corespundea cerinţelor energetice şi vârstei. Conţinutul fracţiilor 
proteice din serul sangvin a fost determinat prin metoda electroforezei, evaluarea 
concentraţiei componenţilor prin metoda fotometrică [13,14].

Unul din obiectivele trasate a fost de a stabili modificările unor indici proteici 
(proteina totală, albumina, α-, β-, γ-globulune) şi a ionogramei (Ca2+ P) la fazanii 
infestaţi cu malofagi, purici şi acarieni gamazizi.

În cercetare au fost antrenate două loturi de fazani cu vârsta de două luni. Lotul 
I- martor (infestat, netratat), lotul II- control (infestat şi tratat cu preparat de origine 
vegetală - Ectogalimol 3%).

În rezultatul cercetărilor s-a stabilit nivelul schimbărilor indicilor proteici şi 
a ionogramei la fazanii poliparazitați cu malofagi, purici şi acarieni parazitiformi 
(fig.1).

Rezultate şi discuţii
În rezultatul investigaţiilor parazitologice efectuate la fazani s-a stabilit, că 

structura poliparazitismului malofagian înregistrat este constituită din 3 specii specifice 
(Cuclotogaster cinereus, Goniocotes chrysocephalus, Goniodes colchici) şi 5 specii 
comune (Eomenacanthus stramineus, Menopon gallinae, Goniocotes gallinae, 
Goniodes dissimilis, Lipeurus caponis) și păsărilor domestice din Republica Moldova. 
Au fost înregistrare 2 specii de purici comune pentru găini, curci, bibilici (Ceratophylus 
gallinae Ceratophylus hirundinis) şi 2 specii de acarieni gamazizi comune pentru 
păsările sălbatice şi domestice (Dermanyssus gallinae, Dermanyssus hirundinis).

Totodată, s-a stabilit că Extensivitatea invaziei (EI) la fazani cu malofagi era de 
90,0% cazuri cu purici – 26,0 % şi cu acarieni gamazizi – 59,0% cazuri.

Rezultatele cercetărilor efectuate relevă devieri ale conţinutului de proteine totale 
în serul sanguin la lotul I - 40,9g/l, iar la păsările din lotul II acest indice fiind mai 
diminuat cu 18,2%. Este cunoscut faptul că, organismul animal în stări patologice, 
intensifică metabolismul proteic, iar în rezultat se majorează consumul de proteine - 
stare valabilă și în mixtinvazii cu ectoparaziţi.

Un alt parametru important al metabolismului proteic, în mixtinvazii cu ectoparaziţi 
este albumina serică. Ea reflectă nu doar starea metabolismului, ci şi starea funcţională a 
ficatului, deoarece acest organ este responsabil de sintetizarea acesteia. Disproteinemia 
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stabilită se caracterizează prin scăderea albuminelor totale (28,7 %) la păsările infestate 
(lotul I), urmată de o sporire (32,5%) la cele tratate (lotul II) (fig.1).

Au fost remarcate devieri şi ale fracţiilor proteice. Nivelul α-globulinelor la păsările 
libere de ectoparaziţi (lotul - II) constituia 17,4%, iar la lotul infestat 13,7%. Conform 
rezultatelor obținute observăm că conţinutul de β- globuline este diminuat cu 12% la 
lotul infestat, iar în lotul liber de paraziţi acest indice constituia 15%. S-a înregistrat o 
creştere a γ-globulinelor în lotul infestat (43,7%) față de lotul neinfestat, la care acest 
indice atingea valori de 34,5%, sau cu 9,2% mai scăzut. Această sporire este cauzată 
de majorarea activității umorale nespecifice, însoţită de răspunsul imun al organismului 
ce relevă dependenţa activităţii imunologice a organismului de nivelul intensităţii 
invaziei. 

Fig.1. Indicii proteici şi a ionogramei la fazanii neinfestați și poliparazitaţi cu 
malofagi, purici și acarieni-gamazizi.

Dinamica electroliţilor în sângele păsărilor sălbatice infestate cu ectoparaziţi se 
exprimă sub forma scăderii conţinutului de Ca2+ ionizat (1,19 mmol/l), relevă de o 
sporire a acestui indice (2,96 mmol/l) la păsările libere de ectoparaziţi. Aceasta se 
explică, prin faptul că insectele hematofage, în secreţiile salivare au componente care 
neutralizează proprietăţile trombinelor, fibrinogenului, sărurilor de Ca2+, astfel, încât 
nu se formează cheaguri la nivelul plăgilor. Conţinutul de fosfor în carnea păsărilor 
infestate constituie 21,6%, fiind diminuat faţă de lotul liber de ectoparaziți cu 5,3%.

 În baza cercetărilor efectuate, putem menţiona faptul că elucidarea mecanismelor de 
acţiune a asociaţiilor de ectoparaziţi cu malofagi, purici şi acarieni gamazizi, determinarea 
indicilor proteici a oferit posibilitatea de a argumenta şi interpreta caracteristicile de 
manifestare ale acestora în dependență de încărcătura ectoparazitară.

Un alt obiectiv propus în această lucrare a fost de a stabili impactul factorului 
parazitar asupra variaţiei masei corporale la fazani poliparazitaţi cu malofagi, purici 
şi acarieni-gamazizi. Ca rezultat am stabilit variaţia masei corporale în dinamică la 
lotul-I, martor (infestat, netratat), comparativ cu păsările infestate, (lotul-II ), care 
au fost tratate cu preparatul de origine vegetală - soluţie apoasă de Ectogalimol 3%. 
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Aplicarea preparatului Ectogalimol 3% s-a efectuat prin pulverizarea fiecărei păsări cu 
câte 20 ml per/corp.

 Inițial, fazanii au fost cântăriţi, greutatea medie obţinută a loturilor formate a avut 
valori apropiate. La fazanii din lotul I greutatea medie fiind de 705,0 g, iar din lotul 
II – 709,0 g (fig.2). Păsările au fost întreţinute corespunzător normelor şi cerinţelor 
fiziologice vârstei.

Fig.2 Dinamica comparativă a sporului masei corporale la fazanii poliparazitaţi cu 
malofagi, purici, acarieni-gamazizi şi a păsărilor sănătoase.

O sporire a greutăţii corporale medii se poate observa în ziua a 14-a după tratament, 
când în lotul deparazitat masa corporală medie a fost de1009,0 g, şi evidenţiindu-se 
valori mai mari comparativ cu masa corporală medie a fazanilor din lotul infestat de 
cca 102,0g (lotul I= 907,0g; lotul II=1009,0g). O diferenţă semnificativă dintre lotul 
infestat netratat şi lotul tratat se evidențiază la a 36-a zi după tratament, când greutatea 
corporală medie la lotul tratat este mai sporită comparativ cu cea a păsărilor din lotul 
infestat netratat cu aproximativ 228,0 g (lotul I=1158,0g; lotul II= 1386,0g).

 Aşadar, infestarea cu ectoparaziţi (malofagi, purici, acarieni gamazizi), 
determină o reducere a masei corporale cu 228,0g în raport cu păsările din lotul tratat 
cu preparatul de origine vegetală - soluție Ectogalimol de 3%.

Concluzii
S-a stabilit, că structura poliparazitismului malofagian înregistrat la fazani este 1. 

constituită din 3 specii specifice (Cuclotogaster cinereus,Goniocoteschrysocephalus,G
oniodes colchici) şi 5 specii comune (Eomenacanthus stramineus, Menopon gallinae, 
Goniocotes gallinae, Goniodes dissimilis, Lipeurus caponis) și păsărilor domestice 
din Republica Moldova. La fel, au fost înregistrare 2 specii de purici comune pentru 
găini, curci, bibilici (Ceratophylus gallinae Ceratophylus hirundinis) şi 2 specii de 
acarieni ganazizi comune pentru păsările sălbatice şi domestice (Dermanyssus gallinae, 
Dermanyssus hirundinis);

2. S-au estimat devieri ale metabolismului proteic, exprimate prin sporirea cantităţii 
de proteină totală cu 18,2%, a γ-globulinelor cu 26,6%, urmată atât de diminuarea 
cantităţii albuminelor, fracţiilor globulinelor (α, β), cât şi a ionilor de Ca2+ de 2 ori la 
lotul de fazani infestați comparativ cu cel liber de ectoparaziți;
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3. Infestarea fazanilor cu ectoparaziţi (malofagi, purici, acarieni gamazizi), 
determină o reducere a masei corporale a acestora în lotul infestat netratat cu 228,0 g 
pe parcurs de 36 zile în raport cu păsările din lotul tratat cu preparat de origine naturală 
Ectogalimol 3%.
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