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Summary

INTENSITY OF THE ESCHERICHI MULTIPLICATION PROCESS IN THE DIGESTIVE TUBE THROUGH FOOD FACTOR

Key words: reproduction process, escherichia, digestive tract, food factor, optimal or sanogenic health of the 
organism.

Actuality: In laboratory conditions on model animals (guinea pigs) has been experimentally proved the direct 
dependence of the intensity of the process of reproduction of Escherichia in the digestive tract on the degree of the 
influence of the food factor (various food rations and additives), which makes it possible to regulate it. 

Material and methods of research: In two series of experiments were studied the quantitative indices of the body 
weight of animals and representatives of bacteria of the genus Escherichia in the intestinal contents . The difference 
in the obtained results was determined in comparison with them at the beginning of the experiments and in the control 
groups.

Results: The results of studies of two series of experiments confirmed the existence of a dependence of the intensity 
of the process of multiplication of Escherichia in the digestive tract on the degree of action of the food factor. The best 
calorie structure of a food ration intended for the person and the food additive, providing a positive effect on the process 
of reproduction of Escherichia in the digestive tract.

Conclusion: It has been experimentally established that the nutritional factor plays a decisive role in the process of 
reproduction of Escherichia in the digestive tract of model animals (guinea pigs), ensuring the positivity and optimality 
of its intensity for maintaining optimal or sanogenic health of the organism.

Резюме

ИНТЕНСИВНОСТЬ ПРОЦЕССА РАЗМНОЖЕНИЯ ЭШЕРИХИЙ В ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОМ ТРАКТЕ 
ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПИЩЕВОГО ФАКТОРА

 Ключевые слова: процесс размножения, эшерихии, пищеварительный тракт, пищевой фактор, 
оптимальноe или саногенноe здоровьe организма.

 Актуальность: В лабораторных условиях на модельных животных (морских свинках) эксперименталь-
но доказана прямая зависимость интенсивности процесса размножения эшерихий в пищеварительном трак-
те от степени воздействия пищевого фактора (различных пищевых рационов и добавок), что дает возмож-
ность его регулировать.

 Материал и методы исследований: В двух сериях опытов изучались количественные показатели живой 
массы тела животных и представителей бактерий рода Escherichia в содержимом кишечника. Определяли 
различие полученных результатов по сравнению с ними в начале опытов и в контрольных группах.

 Результаты: Результаты исследований двух серий опытов подтвердили существование зависимости ин-
тенсивности процесса размножения эшерихий в пищеварительном тракте от степени воздействия пищевого 
фактора. Отобрана лучшая структура калорийности пищевого рациона предназначенного для человека и пи-
щевая добавка, обеспечивающие положительный эффект на процесс размножения эшерихий в пищеваритель-
ном тракте.

 Заключение: Экспериментально установлено, что пищевой фактор выполняет определяющую роль в про-
цессе размножения эшерихий в пищеварительном тракте модельных животных (морских свинок), обеспечи-
вая положительность и оптимальность его интенсивности для поддержания оптимального или саногенно-
го здоровья организма. 
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 Introducere. La etapa actuală se cunoaşte că pro-
cesul de multiplicare a escherichiilor în tubul digestiv 

se iniţiază imediat după naştere şi în mare măsură este 
influenţat de incidenţa şi de cantitatea acestor micro-
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organisme în mediul ambiant [1, 3, 7, 12, 19], precum 
şi de gradul de rezistenţă al acestora la factorii fizici şi 
chimici [12, 15, 17, 20].

 Unii autori atenţionează că bacteriile genului Es-
cherichia dispun de proprietăţi atât utile, cât şi nocive 
pentru organism şi evoluţia lui [6, 13], considându-le 
condiţionat patogene [8, 14, 20, 21], iar alţii atribuie 
aceste bacterii la microflora nosocomială, care per-
sistă în mediul ambiant şi se caracterizează printr-o 
polirezistenţă majoră la substanţele antimicrobiene 
existente [7, 15, 21]. De aceiea, aceste microorganis-
me prezintă risc de îmbolnăvire cu infecţii gastroin-
testinale diareice acute (în special, pentru copiii mai 
mici de un an) [7, 19, 21].

 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al 
AŞM, în baza rapotului cantitativ dintre bacteriile ge-
nurilor Escherichia, Bifidobacterium şi Lactobacillus, 
a elaborat şi recomandat pentru practică „Modalitatea 
expres de evidenţiere a stării bacteriocenozei intesti-
nale” care include şi determinarea nivelului cantitativ 
al escherichiilor. Pe exemplul rezultatelor cercetărilor 
conţinutului intestinal al viţeilor în dinamică de vârstă 
s-a constatat că în cazul eubiozei (sau stării sanogene 
a bacreriocenozei intestinale) la animalele cu vârsta 
de 3 zile numărul lor atingea un nivel în limita de 
2,75-4,00 log/g, iar al disbacteriozei – de 4,05-7,17 
(starea patologică preventivă sau de dismicrobism şi 
de 7,27-8,50 log/g). Această diferenţă s-a observat şi 
la vârsta de 30 zile, când valoarea numerică a escheri-
chiilor era în limitele respective stării bacreriocenozei 
intestinale: sanogene şi patologice, preventive şi fina-
le de 4,95-6,55; 6,60-7,80 şi de 7,85-9,17 log/g [18].

Savanţii au demonstrat că produsele şi adaosurile 
alimentare contribuie la modificarea funcţionalităţii 
tubului digestiv, deoarece influenţează asupra micro-
florei intestinale, iar aceasta, la rândul său, îndeplineş-
te un rol multifuncţional în metabolism, digestie [2-4, 
9, 11, 17, 22, 23] şi imunitate [10, 16, 22] etc., ceea ce 
asigură menţinerea sănătaţii sau poate duce la dezvol-
tarea patologiei [5, 6, 12, 14, 18].

 Cele expuse au argumentat scopul prezentelor 
cercetări, care a prevăzut studierea intensitatăţii pro-
cesului de multiplicare a escherichiilor în tubul diges-
tiv sub acţiunea factorului alimentar (diferitor raţii şi 
aditive alimentare).

 Material şi metode. Cercetările s-au realizat în 
două serii de experimente. Prima serie a fost dedicată 
studierii experimentale a gradului de influenţă al unor 
raţii alimentare cu diverse structuri calorice, iar a doua 
– a raţiei selectate cu adăugarea aditivilor alimentari. 

Experienţele s-au efectuat în condiţii de laborator 
pe 8 loturi egale de cobai, câte 5 animale în fiecare. 
În ambele serii loturile cu nr.1 au servit în calitate de 
martor şi au inclus cobai întreţinuţi în condiţii de viva-
riu. Animalele acestor loturi au primit raţie alimentară 
standardă. Loturile cu nr. II, III şi IV au fost experi-
mentale şi au inclus animale care au primit trei vari-
ante de raţii (prima serie) şi 3 aditivi alimentari (seria 
a doua). Aditivii au fost adăugaţi la raţia alimentară 
selectată în prima serie şi predestinată omului. Pe par-
cursul perioadei investigaţionale s-au analizat mostre-
le de conţinut intestinal (rectal), acumulat de la toate 
animalele la începutul şi finalul studiilor. Utilizând 
metode microbiologice clasice [7], s-au determinat 
indicii cantitativi ai reprezentanţilor microbieni intes-
tinali din genul Escherichia, iar rezultatele obţinute şi 
analizate în mod comparativ sunt exprimate în loga-
ritmi zecimali ai numărului de celule microbiene vii 
la 1g de conţinut intestinal (lg). 

Rezultate şi discuţii. Cum a fost menţionat, în pri-
ma serie de experimente s-a atras atenţia principală 
la gradul de acţiune al raţiilor alimentare cu diferită 
structură calorică asupra dezvoltării organismului şi 
microorganismelor genului Escherichia în tubul lor 
digestiv. Aceste studii s-au realizat prin determinarea 
adaosului la masa corporală şi a diferenţei indicilor 
cantitativi ai escherichiilor în conţinutul intestinal 
(rectal), comparativ cu iniţialul, fiind exprimate în 
procente. Rezultatele obţinute ale creşterii masei cor-
porale vii sunt reflectate în tabelul 1.

Tabelul 1. 
Masa corporală a cobailor în funcţie de raţia alimentară cu diversă structură calorică 

Lotul Masa corporală medie a unui animal, g Adaos la masa corporală
comparativ cu iniţialul, %Iniţial Final

0 415,00±2,62 452,50±2,12 9,03
I 413,00±3,16 544,00g±2,60 31,71
II 413,33±3,14 545,83±2,48 32,05
III 419,00±2,60 504,00±2,30 20,28

Notă: Lotul I - martor (cobai întreţinuţi în condiţii de vivariu şi care au primit raţia alimentară standardă); lotul II – a 
primit raţia alimentară cu prima structură calorică; III – a primit raţia alimentară cu a doua structură calorică şi IV - a primit 
raţia alimentară cu a treia structură calorică.

Conform datelor tabelului 1, se poate afirma că 
raţiile alimentare cu toate structurile calorice expe-
rimentate au contribuit la mărirea masei corporale a 

cobailor, ceea ce este confirmat de către adaosul la 
masa vie a corpului, comparativ cu iniţialul, el fiind 
de 31,71; 32,05 şi 20,28%. Observăm că în lotul mar-
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tor adaosul la masa corporală tot s-a mărit, însă doar 
cu 9,03 %, totodată cea mai mare diferenţă s-a obser-
vat în lotul III experimental, în care adaosul la masa 
corporală a cobailor, comparativ cu iniţialul, a sporit 
cu 32,05 %.

 În continuare s-au determinat indicii cantitativ ai 
escherichiilor în conţinutul intestinal al aceloraşi co-
bai, iar datele obţinute despre valoarea lor numerică 
sunt incluse în tabelul 2.

 Tabelul 2. 
Indicii cantitativi ai reprezentanţilor microbieni intestinali din genul Escherichia pe fundalul utilizării raţiilor 

alimentare cu diversă structură calorică.

Numărul 
lotului

Cantitatea de celule microbiene la 1g de conţinut 
intestinal, logaritmi zecimali (log) Diferenţa, %

Iniţial Final De iniţial De martor
I 6,67±0,25 6,82±0,15 + 2,24 0
II 6,25±0,27 4,82±0,14 -22,88 -29,32
III 6,61±0,34 4,43±0,15 -32,98 -35,04
IV 6,41±0,15 4,74±0,15 -26,05 -30,49

Notă: Loturile de cobai au fost identice celor indicate în tabelul 1.

Conform acestor date, se poate afirma că în tubul 
digestiv al animalelor din lotul martor (I) numărul de 
celule microbiene ale escherichiilor la finalul experi-
enţei, comparativ cu iniţialul, era în creştere (cu 2,24 
%), iar la animalele ce au primit raţii alimentare nou-
elaborate (loturile II-IV) – în scădere (cu 22,88; 32,98 
şi 26,05 %). Avînd în vedere că surplusul microorga-
nismelor genului Escherichia prezintă risc de îmbol-
năvire cu maladii diareice acute, diminuarea indicilor 
lor cantitativi confirmă faptul că raţiile nou-elaborate 
au un efect pozitiv asupra procesului lor de multi-
plicare. Deci intensitatea acestui proces la bacteriile 
nominalizate în tubul digestiv al cobailor loturilor ex-
perimentale II-IV, diminuând, a avut caracter pozitiv. 
Important este că toate structurile au demonstrat grad 
diferit de acţiune, dar pozitivă. Cea mai pronunţată in-
fluenţă s-a dovedit a avea raţia alimentară cu structu-
ra calorică nr.2, care a fost experimentată în lotul III, 
apoi cea cu nr.3 şi nr.1.

Aşadar, în urma testătii raţiilor alimentare cu struc-
turile calorice elaborate a fost selectată cea cu structu-
ra calorică mai pozitivă, conform acţiunii sale asupra 
indicilor cantitativi ai microorganismelor din genul 
Escherichia. Asemenea concluzie s-a făcut, prepon-
derent, în baza indicilor cantitativi ai acestor bacterii 
care au diminuat (în medie cu 32,98 %), iar în lotul 
martor acest indice s-a mărit (cu 2,24 %).

 Seria a doua de experimente, a prevăzut experi-
mentarea raţiei alimentare cu structura calorică se-
lectată în prima serie şi cu adăugarea unor aditivi ali-
mentari. Experimentele prezentei serii s-au realizat de 
asemenea pe cobai, iar gradul de influenţă a aditivilor 
alimentari a fost determinat conform aceloraşi indici 
cantitativi ai masei corporale a animalelor experimen-
tale, precum şi ai microorganismelor din genul Esche-
richia în conţinutul intestinal (tab.3).

Tabelul 3. 
Masa corporală a cobailor după folosirea diverselor adaosuri alimentare 

Loturile Masa corporală, g Diferenţa, %
Iniţial Final Cu iniţialul Cu martorul

I 390,0±3,80 419,25±3,57 7,50 0

II 400,0±4,30 462,50±9,65 15,65 8,15
III 385,0±3,60 455,00±3,16 18,80 11,30
IV 367,5±4,07 417,50±3,88 13,60 6,10

Notă: Loturile: I – lot martor: a primit raţia alimentară elaborată pentru om cu structura calorică selectată în prima serie; II, 
III şi IV – loturi experimentale: au primit aceeaşi raţie alimentară, cu adăugarea următorilor aditivi alimentari: II – + aditivul 
”Presan”; III - + aditivul „Stim” şi IV - + aditivul „Medulac WM”.

 Analiza datelor obţinute a relevat faptul, că în 
urma folosirii adaosurilor alimentare masa corpora-
lă a animalelor de laborator s-a mărit atât în lotul 
martor (cu 7,5 %), cât şi în loturile experimentale 
II-IV (respectiv cu 15,65; 18,80 şi 13,60 %). Indici 
semnificativi crescuţi a masei corporale la animalele 

experimentale s-au observat şi comparativ cu lotul 
martor (respectiv cu 8,15; 11,30 şi 6,10 %). Deci s-a 
demonstrat că toţi aditivii alimentari experimentaţi 
au influenţat benefic asupra organismului, dar mai 
exprimat cel testat în lotul III. De aceea se poate 
afirma că gradul de acţiune al adaosului alimentar 
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„Stim” asupra macroorganismului a fost comparativ 
mai mare.

 În continuare au fost studiaţi indicii cantitativi ai 
reprezentanţilor microbieni intestinali din genul Es-
cherichia. Rezultatele obţinute la cercetarea conţinu-
tului intestinal, pe parcursul procesului investigaţio-
nal, sunt relatate în tabelul 4.

Conform datelor din tabelul 4 în lotul martor a 
avut loc o creştere neesenţială a numărului bacterii-

lor din genul Escherichia la 1g de conţinut intestinal 
fiind mai mare cu 10,09 %, comparativ cu iniţialul. În 
schimb la animalele din loturile experimentale indicii 
cantitativi ai escherichiilor au diminuat cantitativ, fi-
ind mai mici în loturile II, III şi IV cu 20,20; 36,71 şi 
13,16 % respectiv. Prin urmare diferenţa dintre datele 
obţinute la animalele din loturule experimentale a fost 
impunătoare, comparativ şi cu cele din lotul martor.

Tabelul 4. 
Indicii cantitativi ai escherichiilor la cobai pe fundalul utilizării diverşilor aditivi alimentari 

Lotul

Cantitatea de celule microbiene la 1g de conţinut intestinal, 
logaritmi zecimali (log) Diferenţa, %

Iniţial (începutul 
experimentelor)

Final (10 zile după administrarea 
perorală)

Faţă de
iniţial

Faţă de
martor

I 6,54±0,27 7,20±0,37 +10,09
II 6,88±0,40 5,49±0,19 -20,20 -23,75
III 6,89±0,40 4,36±0,08 -36,71 -39,44
IV 6,38±0,27 5,54±0,19 -13,16 -23,05

Notă: Loturile de cobai au fost identice celor indicate în tabelul 3.

 Astfel, putem afirma că toţi aditivii alimentari 
testaţi au demonstrat un grad înalt de acţiune asupra 
bacteriilor determinate, însă efectul cel mai pronunţat 
s-a atestat în lotul III (Stim), adică cel elaborat în pre-
mieră, fiind cu destinaţie sanobiotică. 

Aşadar, în cazul folosirii aditivului în mod expri-
mental am constatat că factorul alimentar îndeplineşte 
un rol determinant în procesul de multiplicare a es-
cherichiilor în tubul digestiv al animalelor de model 
(cobailor), ceea ce considerăm că va contribui la men-
ţinerea optimă sau sanogenă a sănătăţii organismului 
şi microbiocenozei lui intestinale (pe exemplul esche-
richiilor). Acest fapt este confirmat de intensitatea şi 
existenţa dependenţei lui de gradul de acţiune al fac-
torului alimentar (diferitor raţii sau aditivi alimentari).
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