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INCIDENŢA STREPTOCOCILOR INTESTINALI ŞI ROLUL LOR 
ÎN SĂNĂTĂTEA ORGANISMULUI
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Rezumat
Experimental s-a constatat răspândirea largă a streptococilor intestinali, care există în 
mod natural, în tubul digestiv uman şi animal. Ei aparțin familiei Streptococcaceae și se 
referă, anume, la trei genuri microbiene (Enterococcus, Lactococcus şi Streptococcus). 
În baza literaturii existente şi studiilor proprii s-a evidenţiat că asemenea microorganisme 
sunt considerate obligative diverselor surse naturale, inclusiv tubului digestiv al omului 
şi diferitor specii de animale. Streptococii, prezentând partea componentă obligatorie 
a bacteriocenozei intestinale, îndeplinesc un rol semnificativ în activitatea vitală a 
organismului, iar numărul lor indică starea sănătăţii acestuia. Utilitatea streptococilor 
enterici, în majoritate, se datorează proprietăţilor lor probiotice (antagoniste, adezive, 
sintetizatoare etc.). Se recomandă includerea enterococilor în componenţa preparatelor 
farmaceutice destinate constituirii, reconstituirii şi menţinerii la nivel optim a 
microbiocenozei intestinale.
Cuvinte cheie: streptococi, proprietăţi probiotice, constituire, reconstituire, menţinere a 
microbiocenozei intestinale.
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Introducere
În lucrările studiate s-a observat că din tubul digestiv cel mai frecvent au fost izolaţi 

streptococii grupului D (după Lansfeld)  sau reprezentanţii genului Enterococcus al 
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familiei Streptococcaceae (după Bergy, 1997). O informaţie mai amplă despre aşa 
bacterii, inclusiv nivelul cantitativ al streptococilor intestinali, este reflectată în unele 
surse bibliografice existente [4]. Se atenţionează faptul că incidenţa enterococilor 
în tubul digestiv, în mare măsură, depinde de acţiunea asupra organismului gazdă a 
factorilor nefavorabili ai mediului ambiant, mai ales, a celor climaterici (temperaturii 
diminuate, aerului poluat cu gaze nocive etc.) [12]. Concomitent a fost stabilit că 
indicii lor cantitativi, fiind specifici fiecărei vârste a organismului, caracterizează şi 
starea sănătăţii lui (sanogenă sau patologică) [2, 3, 5]. Aceste microorganisme sunt 
recunoscute fiind utile sau benefice, pentru că participă la menţinerea echilibrului 
microbian şi în organism îndeplinesc o funcţie vitală foarte importantă atât referitor la 
prevenirea problemelor, infecţiilor intestinale, cât şi la reducerea senzaţiei de constipaţie, 
balonare, dar şi la conţinutul colesterolului sanguin. [10, 13] Mulţi cercetători susţin 
ipoteza că E. faecium contribuie la prevenirea aderenţei E. colii la mucoasa intestinală, 
protejând organismul de diaree, cu toate că implantarea intestinală nu e necesară pentru 
a justifica efectele probioticelor [7].

În unele lucrări atenţia principală este atrasă la diferenţa componenţei de gen 
al enterococilor la indivizii sănătoşi şi bolnavi, menţionând că la primii nivelul 
numeric al enterococilor speciei Enterococcus faecium era maximal, iar la ultimii 
într-o cantitate mult mai mare era E.fecalis. Aceasta a şi argumentat utilizarea 
nivelului numeric al enterococilor pentru aprecierea stării sănătăţii organismului [1]. 
Concomitent la streptococii intestinali s-au evidenţiat proprietăți probiotice sporite 
(antagoniste, adezive, sintetizatoare etc.), ceea ce a argumentat rolul lor semnificativ 
în activitatea vitală a organismului [15]. În baza proprietăţilor utile şi semnificaţiei 
pentru organism asemenea microorganisme sunt oportune de a fi incluse în componenţa 
preparatelor farmaceutice cu destinaţie profilactică şi terapeutică (pentru constituirea, 
reconstituirea şi menţinerea la nivel optim a microbiocenozei intestinale şi sănătăţii  
organismului [8, 9, 14]. Cele expuse au argumentat scopul prezentei lucrări de a studia 
incidenţa streptococilor intestinali şi rolul lor în sănătatea organismului.

Materiale şi metode
Atingerea scopului trasat a fost posibilă numai în rezultatul izolării monotulpinilor 

de streptococi de la copii cu vârsta de 1-16 ani, viţei cu vârsta de 1-20 şi 25-35 zile 
şi purcei de 1-135 zile, precum şi realizării a trei serii de experimente “in vivo”. Este 
cunoscut faptul că printre copiii de vârstă fragedă (1-3 ani) şi animalele de 1-30 zile 
o răspândire largă o au patologiile intestinale în formă de dismicrobism şi disfuncţii 
diareice. Acestea totdeauna se caracterizează cu modificări negative în componenţa 
microbiocenozei intestinale. Din asemenea considerente s-au realizat 3 serii de 
experimente. Prima a inclus viţei cu vârsta de 1-20 zile, a doua – purcei de 1-27 zile şi 
a treia – copii de 1-3 ani. În toate seriile de experimente lotul nr. I este lotul martor, cu 
indivizi sănătoşi, iar cele cu nr. II şi III – cu patologii intestinale (respectiv dismicrobism 
şi disfuncţii diareice). În calitate de material de studiu a servit conţinutul intestinal 
(rectal) acumulat de la indivizii experimentaţi în dinamica de vârstă. S-au studiat indicii 
cantitativi ai streptococilor intestinali la copii şi diverse specii de tineret animal (bovine 
şi porcine). Mostrele acumulate după diluarea zecimală (de la 10-1 până la 10 -7 s-au 
inoculat pe medii nutritive agarizate elective pentru streptococi, (comercializate de 
către firma „Himedia”). Incubarea lor s-a realizat timp de 72 ore la temperatura de 
+37±1oC. În continuare, din coloniile microbiene separate au fost izolate bacterii în 
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formă de lanţ şi identificate ca streptococi cu apartenenţă la diverse genuri. Etapele 
procesului investigaţional sunt expuse în lucrări anterioare[6].

Rezultate şi discuţii
În rezultatul studiului în condiţii „in vitro”, bacteriile în formă de lanţ, izolate în 

premieră atât de la copii, cât şi de la animale tinere de diversă vârstă după identificarea 
lor cuprind trei genuri ai familiei microbiene Streptococcaceae: Streptococcus, 
Lactococcus şi Enterococcus.

Datele din tabelul 1. demonstrează că streptococii intestinali, conform componenţei, 
sunt specifici atât organismului uman, cât şi animal, iar indicii lor cantitativi – diferitor 
vârste. Analizând cota procentuală a fiecărui gen de streptococi izolaţi se poate afirma 
că la copiii de 1-3 ani ea este mai mare la genul Lactococcus, iar la cei de 4-16 ani 
- Enterococcus. Asemenea legitate s-a observat şi la viţei (de 1-20 şi de 25-35 zile), 
precum şi purcei (cu vârsta de 1-27, 30-47 şi de 50-135 zile).

Tabelul 1. Apartenenţa de gen a streptococilor intestinali izolaţi de la copii şi animale 
agricole tinere de diversă vârstă.

Denumi
rea 

indivizi
lor

Vârsta
Cantita

tea
mono –

tulpinilor 

Numărul tulpinilor aparte-
nente la genurile Cota fiecărui gen,%

Strepto-
coccus

Lacto-
coccus

Entero-
coccus

Strepto-
coccus

Lacto-
coccus

Entero-
coccus

Copii 1-3 ani 106 23 44 39 21,70 41,50 36,80

Copii 4-10
ani 207 297 236 301 35,61 28,30 36,09

Copii 11-16 ani 521 188 31 302 36,08 5,95 57,96

Viţei 1-20 zile 57 17 25 15 29,82 43,85 26,31

Viţei 25-35 
zile 63 20 4 39 31,74 6,34 61,90

Purcei 1-27 zile 76 19 45 12 25,00 59,21 15,78

Purcei 30-47 
zile 78 21 11 46 26,92 14,10 58,97

Purcei 50-135 
zile 253 87 15 151 34,39 5,93 59,68

În continuare s-au realizat 3 serii de experimente pe indivizi sănătoşi şi cu patologii 
intestinale cu vârsta de 3-30 zile. Prima a inclus bovine tinere (viţei), a doua– porcine 
şi a treia – copii de vârstă fragedă (1-3 ani). Rezultatele obţinute de la animale tinere 
(bovine şi porcine) sunt relatate în tabelul 2.

Analiza datelor tabelului menţionat a evidenţiat că cea mai mare valoare numerică 
a streptococilor s-a observat la animalele cu patologie intestinală la vârsta de 3 zile, 
pentru că deosebirea ei prevala datele martore cu 58,19 şi 74,69%, precum şi cu 
118,64 şi 128,91% respectiv la cele cu dismicrobism (loturile cu nr.II) şi cu disfuncţii 
intestinale diareice (loturile cu nr.III). În pofida faptului, că indicii cantitativi ai 
streptococilor până la vârsta de 30 zile erau în descreştere, totuşi continuau să fie 
destul de sporiţi (cu 13,01 şi 12,11%, precum şi cu 22,60 şi 30,72%). Concomitent 
în loturile cu nr.III s-au înregistrat cazuri de mortalitate a animalelor experimentale  
(10% printre viţei şi 30% - purcei).

În baza acestor date s-a conchis că numărul sporit de streptococi a contribuit la 
apariţia dereglărilor în sănătate cu consecinţe negative (de mortalitate). 
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Tabelul 2. Indicii cantitativi ai streptococilor intestinali la animalele agricole tinere, cu 
şi fără patologii ale tubului digestiv.

Specia
animală

Vârsta,
zile

Numărul de celule microbiene la 1 g de 
conţinut intestinal, logaritmi zecimali (log) la 

diverse loturi

Deosebirea de lotul 
martor, %

Loturile
I II III II III

Bovine

3
7
20
30

3,54±0,13
5,69±0,15
6,49±0,11
7,30±0,14

5,60±0,20
7,64±0,23
7,88±0,25
8,25±0,21

7,74±0,24
9,85±0,32
9,32±0,27
8,95±0,29

58,19
34,27
21,41
13,01

118,64
73,11
43,60
22,60

Porcine
3
7
30

3,32±0,15
5,28±0,12
6,77±0,10

5,80±0,25
7,36±0,22
7,59±0,21

7,60±0,27
9,30±0,29
8,85±0,25

74,69
39,39
12,11

128,91
76,13
30,72

Notă: Loturile: - cu nr. I au inclus animale sănătoase; II – cu dismicrobism intestinal şi 
III – cu disfuncţii intestinale diareice.

Asemenea rezultate obţinute în prima şi a doua serie de experimente au argumentat 
continuarea lor la copii. De aceea în seria a treia loturile experimentale au fost adecvate 
celor din seriile precedente.

Rezultatele obţinute la cercetarea conţinutului intestinal al copiilor sunt indicate în 
tabelul 3 care arată tendinţa similară (ca în seriile precedente). Acest fapt este confirmat 
de deosebirea indicilor cantitativi ai streptococilor intestinali la copiii de vârstă fragedă 
din loturile experimentale, comparativ cu lotul martor. Aceştia au fost mai înalţi la cei 
cu vârsta de 1 an (32,31 şi 49,62%) şi în continuare diminuau neesenţial. 

Tabelul 3. Indicii cantitativi ai streptococilor intestinali la copii de vârsta fragedă, cu 
şi fără patologii ale tubului digestiv.

Vârsta,
copiilor,

ani

Numărul de celule microbiene la 1g de conţinut 
intestinal, logaritmi zecimali (log) la diverse loturi

Deosebirea de lotul 
martor, %

Loturile
I II III II III

1 6,53±0,12 8,64±0,19 9,77±0,28 32,31 49,62
2 6,20±0,10 7,92±0,23 9,24±0,26 27,74 49,03
3 5,95±0,13 7,53±0,21 8,79±0,24 26,55 47,43

Notă: Loturile: - nr. I -copii sănătoși; II – cu dismicrobism intestinal şi III – cu disfuncţii 
intestinale diareice.

Studiile realizate au inclus şi lucrări de selectare a monotulpinilor cu activitate 
sporită în direcţia reflectării atât a proprietăţilor lor antagoniste, cât şi a celor  
adezive („in vitro”). Rezultatele cercetărilor sunt demonstrate în tabelele 4 şi 5.

Datele acestor tabele demonstrează că valoarea numerică a tulpinilor aderate la 
celulele epiteliale intestinale a fost mai mare la cele izolate din tubul digestiv uman 
comparativ cu cele de provenienţă porcină. Deci proprietăţile adezive ale monotulpinilor 
de enterococi s-au reflectat mai pronunţat, comparativ cu indicii obţinuţi la strepto- şi 
lactococi. De aceea şi lucrările de selectare s-au realizat, preponderent, pe monotulpini 
de enterococi, care au fost recomandate spre includere în componenţa preparatelor cu 
acţiune probiotică. Concomitent s-a depistat că streptococii izolaţi din tubul digestiv 
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al copiilor şi animalelor, pe parcursul procesului investigaţional, au reflectat activitate 
antagonistă la un nivel mai înalt, comparativ cu cele specifice tractului gastrointestinal 
porcin. De asemenea, s-a observat că cea mai înaltă activitate antagonistă a fost reflectată 
de către monotulpinile de enterococi, apoi cele de streptococi şi lactococi.

Tabelul 4. Indicele de combatere a provocatorilor cauzali ai maladiilor diareice la 
tulpinile de streptococi izolate din tractul gastrointestinal al copiilor şi purceilor, %.

Cantitatea 
monotulpinilor 

cercetate

Genul strepto-
cocilor

Genurile provocatori ai maladiilor intestinale
Escherichia 
(tulpina 11) Proteus (t.65) Staphylococ-

cus (t.209)

834
301 Enterococcus 85,45-89,35 71,25-77,57 78,40-85,70
297 Streptococcus 72,35-79,69 69,64-75,40 74,55-82,60
236 Lactococcus 68,75-70,37 59,45-65,60 71,25-76,75

154
58 Enterococcus 82,35-86,48 66,75-70,20 70,60-77,45
40 Streptococcus 67,46-69,37 62,57-68,32 66,51-71,25
56 Lactococcus 62,50-66,35 58,64-63,47 60,72-65,54

Tabelul 5. Capacitatea adezivă a unor tulpini de streptococi, izolate din tractul 
gastrointestinal al copiilor şi purceilor.

Cantitatea
monotulpinilor

Genul 
microorganismelor

Cantitatea celulelor mi-
crobiene aderate la 25 de 
eritrocite sanguine native

Limita indicelor 
adeziunii, u.c.

834

301 Enterococcus 114,50-119,30 4,58-4,77
297 Streptococcus 91,70-109,40 3,66-4,37
236 Lactococcus 79,00-92,50 3,16-3,70
37 Streptococcus 81,40-90,70 3,25-3,62
29 Lactococcus 72,70-82,50 2,90-3,30

154
58 Enterococcus 109,60-112,50 4,38-4,50
40 Streptococcus 81,40-90,70 3,25-3,62
56 Lactococcus 72,70-82,50 2,90-3,30

Aşadar, în baza datelor despre proprietăţile antagoniste şi capacităţile adezive putem 
considera că microorganismele genurilor Enterococcus (în special, speciei E. Faecium 
care are valoare numerică sporită), Streptococcus şi Lactococcus ce aparţin familiei 
Streptococcaceae au un rol semnificativ în activitatea vitală a macroorganismului 
copiilor şi animalelor. 

De aceea indicii în cauză au stat la baza definitivării importanţei şi recomandării 
lor spre includere în componenţa unor preparate cu destinaţie probiotică în scopul 
constituirii, reconstituirii şi menţinerii la nivel optim a microbiocenozei intestinale, 
pentru că streptococii intestinali au contribuit la menţinerea optimă a echilibrului 
microbian intestinal şi sănătăţii macroorganismului.

Concluzii 
Genurile Enterococcus (în special, specia E. Faecium), Lactococcus şi 1. 

Streptococcus a familiei Streptococcaceae prezintă proprietăţi antagoniste şi capacităţi 
adezive comparativ cu cele specifice tractului gastrointestinal și au un rol semnificativ 
în activitatea vitală a macroorganismului copiilor şi animalelor.
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Streptococii intestinali contribuie la menținerea optimă a echilibrului microbian 2. 
și sănătății organismului.

Datele obținute au servit drept indici ce au definit importanța streptococilor 3. 
și recomandarea lor spre includere în componenţa unor preparate cu  
destinaţie probiotică.

Bibliografie
1. Enterococcus Faecium probiotic effects and health benefits. http://nootriment.com/

enterococcus-faecium/, 04.08.2016.
2.  Furdui T., Vudu Gr. Perioadele critice în dezvoltarea postnatală a copilului. //BuletinulAŞ 

RM. Ştiinţe biologice ş chimice. 1998, №2, p. 39-41.
3. Galeţchi P., Rusu Galina, Stasii Ecaterina ş.a. Dismicrobismul intestinal la copii. 

Chişinău. – 2001. – 42p.
4. Timoşco M., Bogdan V., Florea N. Impactul unor agenţi microbieni din familia 

Streptococcaceae în activitatea vitală a organismului uman şi animal. //Curierul medical. – 
2014. – vol.57 (nr.1), p.73-77.

5. Timoşco M., Florea N., Perde D. Dismicrobismul intestinal cauzat de acţiunea unor 
factori ai mediului ambiant asupra macroorganismului - consecinţă negativă în sănătate.  
//Analele ştiinţifice ale UŞMF N.Testemiţanu – 2013. - ed.XIV. v.2. p.54-60.

6. Timoşco M., Bogdan V.,Velciu A. Semnificaţia unor genuri de microorganisme ale 
familiei Streptococcaceae în activitatea vitală a macroorganismului. //Buletin de perinatologie. 
- 2013.-1( 57), p. 8 – 11.

7. Timoşco M., Velciu A., Bogdan V. Starea bacteriocenozei intestinale ca factor de 
semnalizare a dereglarilor în sănătate. //Buletin de perinatologie. – 2015.- nr.3, p.54-59.

8. Timoşco M., Bogdan V., Velciu A. Elucidarea oportunităţii includerii enterococilor 
autohtoni în componenţa preparatelor microbiene, destinate fortificării sănătăţii. //Buletin de 
perinatologie. – 2015.- 66(2), p. 60-65.

9. Vamanu A., Popa O., Câmpeanu Gh.,Carmen Cîmpeanu, s.a. Progrese in biotehnologie: 
Studii biologice, biotehnologice si farmacologice privind utilizarea unor produse probiotice.  
//Ed. Ars Docendi, Bucuresti, 2002, 1, p. 9-26. 

10. Velciu A., Timoşco M., Ciochină V., Ţurea V., Horodişteanu-Banuh A. Diferenţierea 
dismicrobismului şi disfuncţiilor intestinale diareice. Recomandare metodică. Tipografia AŞM. 
Chişinău – 2011, 40 p. ISBN 978-9975-62-298-1.

11.  Гармашева И.Л., Коваленко Н.К.. Биологическая активность и безопасность 
энтерококков //Мікробіол. журн.- 2011.- Т. 73, № 4.- с. 77-84.

12. Гармашева И.Л., Коваленко Н.К. Методы идентификации и таксономия 
энтерококков //Мікробіол. журн.- 2010.- Т. 72, № 5.- C. 49-58.

13.  Дисбиоз кишечника. Руководство по диагностике и лечению. /Под редакцией 
проф. Ткаченко Е.И., проф. Суворова А.Н. – СПб.: Спецлит, 2007, 238с.

14. Ермоленко Е. И. Бактериоцины энтерококков: проблемы и перспективы 
использования (обзор литер.) / Е. И. Ермоленко //Вест. СПб. ун-та. Сер. 11. - 2009.  
- Вып. 3. - С. 78-93.

15. Чертков К. М. Характеристика биологических свойств энтерококков, выделенных 
из различных биотопов: Автореф. дис. канд. мед. Наук. - Оренбург, 2001. 22с.

Fiziologia şi Sanocreatologia Fiziologia şi Sanocreatologia


