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Rezumat
Datele experimentale refl ectate în articol au confi rmat acţiunea sanogenă  a compoziţiei
microbiene „Bistlac” asupra tubului digestiv al copiilor de vârsta fragedă şi determinat
raţionalitatea recomandării ei pentru reconstituirea sau restabilirea microfl orei intestinale
dereglate în cazul dismicrobismului intestinal.
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Introducere
Sanocreatologia [17, 18], de rând cu problemele –  stoparea degradării precoce

a organismului, crearea și menținerea sănătății organelor și sistemelor de organe de
importanță vitală abordează şi problema despre modul de constituire, reconstituire
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şi menţinere dirijată a bacteriocenozei tractului gastrointestinal, care a devenit în
ultimii ani o problemă importantă și necesită soluţionare. În special, ea este deosebit
de actuală pentru copiii de vârstă fragedă, deoarece bacteriocenoza intestinală are un
impact semnifi cativ în creşterea, dezvoltarea şi protecţia macroorganismului, adică
constituirea, reconstituirea şi menţinerea sănătăţii lui [8].

Investigaţiile realizate în ultimii ani au demonstrat importanţa majoră a procesului
de constituire a bacteriocenozei tractului gastrointestinal la copii în dinamica de
vârstă şi menţinerea ei la nivel optimal, prezentând un interes deosebit pentru
fi ziologie, microbiologie şi sanocreatologie, preponderent, în planul fortifi cării
sănătăţii [1, 15, 16].

În prezent procesul de constituire a microfl orei intestinale are loc în mod spontan, de
aceea nu este asigurat caracterul ei sanogen, fapt care permanent refl ectă acţiune negativă
asupra organismului  integral  şi  contribuie  la  apariţia şi dezvoltarea dereglărilor funcţionale
ale tubului digestiv. În  cadrul I nstitutului  de  Fiziologie  şi  Sanocreatologie  al AŞM
au fost realizate  lucrări ce prevedeau studierea legităţilor constituirii bacteriocenozei
intestinale în perioada postnatală timpurie şi determinarea diferitor stări ale ei (sanogenă,
limitrofă şi patogenă), însă ele s-au realizat în majoritatea cazurilor pe animale
agricole tinere  [11, 12].

Constituirea spontană a componenţei microbiocenozei intestinale nu asigură
caracterul ei sanogen, favorizând apariţia diferitor dereglări funcţionale ale tubului
digestiv, care se refl ectă negativ asupra stării sănătăţii macroorganismului. Actualmente
se consideră, că cea mai de perspectivă şi accesibilă metodă de preîntâmpinare
a dereglărilor bacteriocenozei intestinale şi corecţie a lor poate fi  utilizarea unor
compoziţii sau preparate microbiene cu acţiune probiotică [7, 9, 10, 12, 16 ].

Cele expuse atenţionează cercetătorii despre realizarea investigaţiilor în direcţia
constituirii dirijate a bacteriocenozei intestinale. Scopul cercetărilor a fost studierea
procesului de reconstituire a bacteriocenozei intestinale la copii cu disfuncţii intestinale
şi elaborarea unor metode noi de reconstituire a bacteriocenozei intestinale a copiilor în
baza compoziţiilor de microorganisme cu proprietăţi probiotice şi testarea comparativă
a lor cu preparate microbiene de infl uenţă probiotică existente asupra tubului digestiv
al copiilor.

Materiale şi metode
A fost studiat conţinutul intestinal (rectal), colectat de la copii de vârstă fragedă

(până la 1 an) care prezentau simptoame ale disfuncţiilor intestinale diareice. S-a
determinat starea funcţională a tractului gastrointestinal conform: acuzelor, examenului
obiectiv şi pe sisteme, datelor anamnezei şi rezultatelor cercetărilor microbiologice ale
conţinutului intestinal.

Evidenţierea stării microbiocenozei intestinale s-a efectuat prin metoda expres,
conform nivelului cantitativ al microorganismelor din genul Lactobacillus, care a fost
elaborată în Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM [13].

Mostrele de conţinut intestinal au fost supuse cercetărilor microbiologice, pentru
determinarea prezenţei sau lipsei unor reprezentanţi ai microorganismelor din genurile
obligative şi facultative, consideraţi informativi. Structura etiologică a disfuncţiilor
intestinale diareice s-a determinat prin utilizarea metodelor microbiologice complexe
recomandate pentru laboratoarele bacteriologice [5, 3, 6].
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În studiu au fost incluşi 20 de copii cu vârstă de până la 1 an la care au fost
înregistrate disfuncţii intestinale diareice de etiologie nedeterminată, iar tratamentul
respectiv l-au primit în condiţii de staţionar. Toţi copiii au fost divizaţi în două loturi
egale. La copiii din primul lot, care a fost considerat şi lot martor, a fost administrat
preparatul microbian existent şi omologat în Republica Moldova „Linex”, iar la copiii
din lotul doi – compoziţia microbiană „Bistlac” (elaborată şi pregătită în Institutul de
Fiziologie și Sanocreatologie în baza monotulpinilor de microorganisme ale speciilor:
Bifi dobacterium infantis, Lactobacillus coryniformis şi Entericoccus faecium).

Au fost determinați indicii cantitativi ai bacteriocenozei intestinale prin cercetarea
mostrelor de conţinut intestinal acumulat în procesul investigațiilor în trei etape: la
începutul experienţei (iniţial); peste 10 zile de administrare perorală a remediilor
nominalizate şi peste 14 zile după fi nisarea procesului de administrare a acestora.

Cercetările s-au executat cu utilizarea metodelor microbiologice existente
[6, 11], iar datele obţinute au fost exprimate în logaritmi zecimali ai cantităţii de celule
microbiene vii la 1g de conţinut intestinal.

Rezultate şi discuţii
 Cercetarea microbiologică a mostrelor de conţinut intestinal colectate de la copii

în procesul investigaţiilor a permis obţinerea datelor ştiinţifi ce comparative, rezultatele
cărora sunt expuse în fi g. 1 şi  2.

Analiza acestora ne denotă, că iniţial la copiii cercetaţi din ambele loturi la care
se înregistrau disfuncţii intestinale de etiologie nedeterminată, dismicrobismul în
linii generale s-a manifestat relativ la același nivel. Conform numărului de celule
microbiene vii la 1g de conţinut intestinal pe primul plan se găseau escherichiile, pe
locul doi se înregistrau proteii, iar pe locul trei -  stafi lococii, pe când microorganismele
din genurile obligative (Bifi dobacterium şi Lactobacillus) erau în minoritate. Deci
fondalul microbiologic al conţinutului intestinal la iniţialul experienţei se caracteriza
prin prevalarea cantitativă a microorganismelor din genurile facultative (pe exemplu
genurilor: Escherichia, Proteus şi Staphylococcus) şi prin conţinutul diminuat al
agenţilor microbieni din genurile obligative (Bifi dobacterium şi Lactobacillus).

Fig 1. Indicii cantitativi ai bacteriocenozei intestinale la copiii cu disfuncţii intestinale
diareice, obţinuţi după administrarea preparatului microbian Linex.
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Utilizarea remediului medicamentos Linex a contribuit la schimbarea tabloului
microbian intestinal (fi g.1) în direcţia sporirii cantităţii de bifi dobacterii şi
lactobacterii, dar nu a manifestat efect de combatere asupra reprezentanţilor genurilor
Escherichia, Proteus, Candida şi Staphylococcus, care sunt consideraţi de categorie
condiţionat patogenă.

Este important de remarcat faptul, că deși ambele remedii testate au infl uenţat benefi c
asupra macroorganismului, totuşi impactul lor asupra microbiocenozei intestinale a
copiilor cu disfuncţii intestinale diareice a fost diferit. Analiza datelor obţinute, în linii
generale a evidenţiat o tendinţă stabilă de creştere a valorii numerice a microorganismelor
din genurile obligative (Bifi dobacterium şi Lactobacillus) şi de diminuare a celor din
genurile facultative (Escherichia, Proteus, Candida şi Staphylococcus).

Este necesar de menţionat, că după 10 zile de administrare a remediilor nominalizate,
în conţinutul intestinal al copiilor, cărora li s-a administrat compoziţia microbiană
„Bistlac” (lotul II) s-a determinat o creştere esenţială a cantităţii de bifi dobacterii cu
25,09% faţă de iniţial (de la 8,90±0,12 până la 9,47±0,09) sau cu 23,26% comparativ cu
lotul martor (I), al lactobacililor - cu 36,22% (de la 7,89±0,09 la 8,65±0,11) comparativ
cu datele iniţiale şi cu 26,44% - în raport cu martorul. Concomitent a diminuat şi nivelul
cantitativ al escherichiilor respectiv cu 35,59 şi 36,16% (fi g.2).

E semnifi cativ faptul, că în afară de tabloul microbiologic nominalizat în primul lot
au fost evidenţiate microorganisme din genurile condiţionat patogene Proteus, Candida
şi Staphylococcus. Acestea din urmă, sunt considerate nu numai reprezentanţi ai fl orei
microbiene în cazul infecţiilor nozocomeale, dar şi potenţiali provocatori ai maladiilor
intestinale diareice infecţioase de etiologie bacteriană.

Figura 2. Indicii cantitativi ai bacteriocenozei intestinale la copiii cu disfuncţii
intestinale diareice, obţinuţi după administrarea compoziţiei  microbiene Bistlac.

Investigaţiile realizate peste 14 zile după fi nisarea procesului de administrare a
preparatelor microbiene testate denotă despre o stabilizare a indicilor determinaţi
numai în cazul administrării compoziţiei microbiene Bistlac, exprimate prin cantitatea
bifi dobacteriilor, care numeric au alcătuit 9,20±0,12 şi lactobacteriilor - 8,53±0,10 lg
zecimali ai cantităţii de celule microbiene la 1g de conţinut intestinal.
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Microorganismele din genurile determinate din remediile testate au avut capacitatea
de a spori cantitatea de bifi dobacterii şi lactobacterii și a diminua  concomitent numărul
de escherichii, protei, candide şi staphilococi. Valoarea numerică a reprezentanţilor
microfl orei intestinale a fost diversă comparativ cu conţinutul bacteriilor din genurile
corespunzătoare la copiii, cărora li s-a administrat preparatul Linex (lotul martor).

Astfel în mod experimental s-a demonstrat, că administrarea asociaţiei de
microorganisme „Bistlac” a asigurat reconstituirea şi menţinerea microbiocenozei
intestinale la nivel optimal. Efi ciența ei a fost cauzată de componenţa microbiană, care
a constat din următoarele specii: Bifi dobacterium infantis, Lactobacillus coryniformis
şi Entericoccus faecium.

Asociaţia „Bistlac” poate fi  considerată ca sanogenă, deoarece a reconstituit
microbiocenza intestinală dereglată la nivel sanogen, comparativ cu remediul
medicamentos Linex și poate fi  recomandată pentru utilizare în scopul reconstituirii şi
menţinerii microbiocenozei intestinale la nivel optimal la copiii de vârsta de până la un
an cu dismicrobism.

Concluzii
1. Compoziţia microbiană „Bistlac”, elaborată în baza tulpinilor selectate din

conţinutul intestinal al copiilor sănătoşi de vârsta de până la 1 an, a manifestat atât
capacităţi înalte de populare a tractului gastrointestinal, cât şi proprietăţi antagoniste
către microfl ora condiţionat patogenă şi patogenă.

2. În mod experimental s-a demonstrat, că compoziţia microbiană „Bistlac” poate
fi  utilizată în scopul reconstituirii microfl orei intestinale dereglate în microbiocenoză
sanogenă.
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