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Rezumat
S-a studiat nivelul cantitativ al reprezentanţilor bacteriocenozei intestinale în experienţe
pe animale de laborator şi s-a evidenţiat o infl uenţa stimulatorie a adaosului alimentar
biologic activ „Presan”, elaborat în Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM,
asupra microorganismelor din genurile obligative (Bifi dobacterium şi Lactobacillus) şi
inhibitorie asupra celor facultative sau condiţionat patogene din genurile Escherichia,
Proteus şi familia Streptococcaceae. Adaosul testat a contribuit pozitiv la menţinerea
nivelului optimal al microbiocenozei intestinale şi se recomandă spre utilizare atât în
mod separat, cât şi împreună cu alţi reprezentanţi ai genurilor obligative sau probiotice.
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Introducere
 Actualmente sunt cunoscute diverse compoziţii mono- şi policomponente

cu acţiune prebiotică, produse de industria alimentară [1, 14, 15] şi farmaceutică [2]
(spre exemplul oligozaharide, polizaharide, inulina, glicina, „laieli” etc ). În unele
cazuri acestea sunt sintetizate de către microorganismele obligative tubului digestiv
[3]. Sursele bibliografi ce existente includ lucrări ştiinţifi ce dedicate, preponderent,
preparatelor farmaceutice cu asemenea acţiune paralel cu preparatele probiotice şi
symbiotice sau fi brele alimentare [1, 8, 10], deoarece participă în procesul de sinteză a
unor substanţe biologic active [4]. Cele relatate deseori sunt confi rmate de rezultatele
testării lor clinice [9].

Deoarece, prebioticele, în general, sunt partea principală a produselor alimentare,
ele îşi lasă amprenta prin acţiunea asupra peisajului microbian intestinal [5, 6].
Analiza datelor ştiinţifi ce referitor la infl uenţa produselor alimentare asupra activităţii
microorganismelor tractului gastrointestinal, a evidenţiat faptul, că acestea infl uenţează
specifi c, iar reprezentanţii microfl orei normale intestinale reacţionează prompt la
modifi cările raţiilor alimentare [5, 6, 16]. O atenţie majoră, în acest caz, este acordată
proprietăţilor lor prebiotice [7] şi impactului pozitiv asupra sănătăţii, considerându-
se ca alimente funcţionale [12]. Această opinie, în mare măsură, argumentează
perspectiva explorării noilor adaosuri alimentare utile macroorganismului. Rezultatele
investigaţiilor Institutului de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM au constatat, că
în calitate de test în determinarea proprietăţilor prebiotice ale adaosurilor alimentare
pot fi  utilizaţi şi indicii cantitativi ai unor genuri de bacterii intestinale obligative
(Bifi dobacterium, Lactobacillus, Escherichia), deoarece acestea sunt sensibile şi
reacţionează la modifi carea mediilor nutritive, în funcţie de starea bacteriocenozei
tubului digestiv (sanogenă, intermediară sau patologică) [13].

Din cele expuse reiese, că elaborarea şi testarea adaosurilor alimentare cere o
atenţie sporită. Scopul prezentei lucrări a fost de a studia infl uenţa adaosului alimentar
„Presan”, elaborat în Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM, asupra indicilor
cantitativi ai unor reprezentanţi ai bacteriocenozei tractului gastrointestinal.

Materiale şi metode
În calitate de material pentru cercetări a servit adaosul alimentar elaborat „Presan”

şi conţinutul intestinal (rectal) al animalelor de laborator (şoareci albi). Cercetările s-au
efectuat pe două loturi cu un număr egal de animale. Primul lot a fost experimental şi
i s-a administrat peroral adaosul alimentar biologic activ cu următoarea compoziţie:
faină de seminţe de amarant - 38-50; faină de seminţe de struguri - 20-28; făină din
polen de fl ori– 20-40; tărâţe de grâu – 2-5 % mas. Lotul II - lotul martor, căruia nu i s-a
administrat adaosul alimentar.

Mostrele de conţinut intestinal s-au colectat la începutul experienţei, la 10 zile
de administrare a adaosului alimentar şi după 10 zile de la fi nisarea experienţei.
Fiecare mostră a fost supusă examenului microbiologic cu utilizarea metodelor
clasice existente.

Evidenţierea microorganismelor apartenente la genurile Bifi dobacterium,
Lactobacillus, Escherichia, Proteus şi familia Streptococcaceae s-a efectuat prin
inocularea materialului de cercetare pe medii nutritive agarizate, selective pentru
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microorganismele determinate (agar Bifi dobacterium Company Himedia M1396;
agar Rogoza Company Himedia M130; agar cu bilă, arginină şi chlorură de 2,3,5-
trifeniltetrazoliu sau TTCh). Incubarea cutiilor Petri cu mediile nominalizate şi mostrele
de conţinut intestinal (din diluţiile zecimale 10-1-10-8) s-a realizat în condiţii aerobe şi
anaerobe la temperatura de (37±1)°C pe parcursul a 24-72 ore. Indicii cantitativi s-au
determinat conform calcului, care a inclus numărarea coloniilor de microorganisme
crescute pe mediile nutritive agarizate; înmulţirea cantităţii de colonii la numărul diluţiei,
din care s-a efectuat inocularea mostrei; logaritmarea zecimală a rezultatelor obţinute
cu utilizarea calculatorului plus. Rezultatele obţinute au fost analizate comparativ cu
datele iniţiale, la 10 zile de administrare a adaosului alimentar biologic activ şi după 10
zile de la fi nalizarea experienţei, precum şi cu cele din lotul martor.

Rezultate şi discuţii
Actualitatea şi noutatea problemei abordate a fost confi rmată de investigaţiile în

literatura de brevete, conform rezultatelor cărora a fost propusă compoziţia unui adaos
alimentar biologic activ, ce include următoarele componente naturale: făină de seminţe
de amarant, făină de seminţe de struguri, făină de polen de fl ori şi tărâţe de grâu [11].

Adaosul alimentar biologic activ s-a administrat animalelor de laborator (şoareci
albi) timp de 10 zile odată cu hrana. Rezultatele testării au demonstrat, că adaosul
manifestă infl uenţă benefi că asupra procesului de creştere şi multiplicare a tuturor
microorganismelor din familia şi genurile determinate (fi g.1).

Analizând datele din fi g.1 putem afi rma, că iniţial în conţinutul intestinal al
animalelor din ambele loturi (martor şi experimental) bifi dobacteriile se menţineau
aproximativ la acelaşi nivel (4,49 şi 4,46 log/g), iar după 10 zile de administrare
perorală a adaosului elaborat s-a evidenţiat o creştere esenţială a valorilor lor numerice
comparativ cu nivelul cantitativ iniţial al acestora (de la 4,46 până la 6,67 log/g), ceea
ce a constituit 49,55%. Indicii cantitativi ai bifi dobacteriilor la şoarecii albi din lotul
experimental comparativ cu lotul martor au sporit cu 45,0% (fi ind de 6,67 faţă de 4,60
log/g). Determinările ulterioare au evidenţiat, că adaosul alimentar „Presan” a contribuit
la menţinerea nivelului cantitativ al bifi dobacteriilor, fapt confi rmat de datele obţinute
după 10 zile de la fi nisarea procesului de administrare (6,76 - 6,67 log/g).

Figura 1. Indicii canti-
tativi ai microorganismelor
genului Bifi dobacterium în
conţinutul intestinal al şoa-
recilor, logaritmi zecimali.
lotul I – experimental; lotul
II – martor.

Astfel, faţă de bifi dobacterii adaosul alimentar a manifestat o acţiune stimulatoare,
similară celei prebiotice.
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Asemenea tendinţă a fost observată şi în procesul multiplicării şi dezvoltării
microorganismelor din genul Lactobacillus (fi g.2).

Datele din fi gura 2 mărturisesc despre faptul, că la începutul experienţei concentraţia
celulelor microbiene de lactobacili la 1g de conţinut intestinal de la animalele din loturile
martor şi experimental constituia respectiv 5,32 şi 5,30 log. Administrarea adaosului
alimentar timp de 10 zile a contribuit la sporirea numărului de astfel de bacterii până
la 7,60 log/g, ceea ce constituie o mărire cu 43,39 %. Deosebirea datelor absolute
a fost evidentă şi comparativ cu lotul martor, fi ind respectiv de 7,60 şi 5,38 log/g,
ceea ce a constituit 41,26%. Deci, şi la lactobacili s-a constatat un efect pozitiv nu
numai de menţinere a numărului lor, dar şi de creştere neesenţială a nivelului cantitativ
al acestora de la 7,60 până la 7,79 log/g sau cu 2,5% comparitiv cu ziua a 10-a de
administrare. Acţiunea adaosului alimentar a avut caracter stimulatoriu sau prebiotic şi
asupra lactobacililor.

Figura 2. Indicii canti-
tativi ai microorganismelor
genului Lactobacterium în
conţinutul intestinal al şoa-
recilor, logaritmi zecimali.
Lotul: lotul I – experimen-
tal; lotul II – martor.

În cercetările ulterioare s-a constatat diminuarea indicilor numerici ai populaţiei de
microorganisme din genurile facultative sau condiţionat patogene (Escherichia, Proteus
şi familia Streptococcaceae). Valoarea numerică a microorganismelor genului

Figura 3. Nivelul cantita-
tiv al escherichiilor în conţi-
nutul intestinal al şoarecilor,
logaritmi zecimali. Lotul:
lotul I – experimental; lotul
II – martor.

Escherichia (fi g.3) a scăzut la administrarea adaosului alimentar de la 8,83 până la
6,85 log/g sau cu 28,90% de până la administrare şi 23,20% - comparativcu martorul.
Peste 10 zile după fi nisarea procesului de administrare a adaosului alimentar, cantitatea

Fiziologia şi Samocreatologia



51

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2 (317) 2012

escherichiilor nu s-a modifi cat esenţial (respectiv 6,89 şi 6,85 log/g), ceea ce prezintă
o dinamică pozitivă a nivelului numeric. Astfel, a fost demonstrat că adaosul alimentar
a manifestat o acţiune inhibitoare asupra acestui reprezentant al microbiocenozei
intestinale. Dacă escherichiile vieţuiesc în conţinutul intestinal permanent, atunci proteii
– reprezentanţi ai microfl orei tranzitorii, nimeresc în tubul digestiv din mediul ambiant
şi se dezvoltă numai în cazul dezechilibrului ecologic al bacteriocenozei tubului, adică
în cazul dismicrobismului sau disfuncţiilor intestinale diareice.

Figura 4. Numărul bac-
teriilor din genul Proteus în
conţinutul intestinal al şoa-
recilor, logaritmi zecimali.
Lotul: lotul I – experimen-
tal; lotul II – martor.

Ulterior s-au studiat caracteristicile numerice ale proteilor la administrarea adaosului
alimentar (fi g.4), în rezultat la ce s-a constatat efect pozitiv al acestuia.

Datele studiului au demonstrat, că utilizarea adaosului alimentar menţionat pe
parcursul a 10 zile a contribuit la scăderea nivelului cantitativ al proteilor cu 47,62%
(de la 6,11 până la 3,20 log/g), comparativ cu datele obţinute la începutul experienţei
şi respectiv cu 47,88% - cu martorul. Determinarea în continuare a numărului acestor
bacterii după 10 zile de la fi nisarea procesului de administrare a adaosului alimentar
biologic activ, de asemenea a evidenţiat menţinerea cantităţii proteilor la nivelul
precedent. Deci, adaosul alimentar „Presan” a manifestat infl uenţă inhibitoare şi asupra
microorganismelor din genul Proteus.

Este cunoscut faptul, că microorganismele familiei Streptococcaceae persistă
permanent în tubul digestiv, de aceea a prezintat interes de a identifi ca şi valoarea
numerică a acestor reprezentanţi (fi g. 5).

Analiza datelor din fi gura 5 a constatat, că adaosul alimentar experimentat are
acţiune inhibitoare, deoarece a provocat reducerea cantităţii de streptococi de la 9,60
până la 7,32 log/g sau cu 23,75%, comparativ cu iniţialul şi 23,9 % - comparativ cu
martorul. Concomitent, nivelul numeric al streptococilor s-a menţinut chiar şi după
excluderea acestui adaos din raţia animalelor lotului experimental, constituind respectiv
7,38 şi 7,32 log/g.

Este important de menţionat, că diminuarea valorii numerice a streptococilor s-a
produs preponderent datorită bacteriilor speciei Enterococcus faecalis, considerate în
tubul digestiv ca microorganisme provocatoare a proceselor infl amatorii. Astfel adaosul
supus testării a manifestat nu numai o infl uenţă benefi că asupra macroorganismului
animal, dar şi o infl uenţă de combatere a bacteriilor condiţionat patogene ce cauzează
procesul infl amator.
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Figura 5. Valoarea nu-
merică a microorganismelor
familiei Streptococcaceae în
conţinutul intestinal al şoa-
recilor, logaritmi zecimali.
Lotul: lotul I – experimen-
tal; lotul II – martor.

Astfel, datele onţinute au evidenţiat proprietăţile prebiotice ale adaosului alimentar
elaborat „Presan” în rezultatul testării asupra şoarecilor albi, confi rmate prin sporirea
numărului de microorganisme din genurile obligative (Bifi dobacterium şi Lactobacillus)
respectiv cu 45,0 şi 43,39 % faţă de aceiaşi indici la cele din lotul martor. Concomitent
adaosul testat a manifestat activitate inhibitoare sau o capacitate de combatere a
microorganismelor condiţionat patogene din genurile Escherichia, Proteus şi familia
Streptococcaceae, diminuând cantitatea lor respectiv cu 23,20; 47,88 şi 23,90%.

Caracterul modifi cărilor indicilor cantitativi ai reprezentanţilor microfl orei
din genurile obligative în lotul experimental după 10 zile de la fi nisarea procesului
de administrare a confi rmat efectul pozitiv al adaosului elaborat atât asupra fl orei
microbiene intestinale obligative, cât şi a celei condiţionat patogene.

Concluzii
1. Adaosul alimentar biologic activ „Presan”, elaborat şi testat în premieră, provoacă

multiplicarea benefi că a microorganismelor intestinale obligative şi menţinerea lor la
nivel cantitativ optimal, ceea ce confi rmă proprietăţile sale prebiotice.

2. Infl uenţa stimulatorie asupra procesului de multiplicare şi dezvoltare a
microorganismelor din genurile Bifi dobacterium şi Lactobacillus argumentează faptul,
că adaosul alimentar „Presan” poate fi  recomandat pentru utilizare, separat sau în
amestec cu astfel de bacterii, care pot fi  parte componentă a unor preparate microbiene
farmaceutice biocomplexe de infl uenţă sanobiotică.
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