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Rezumat
Au fost testate trei variante ale factorului alimentar pe animale model (cobai).  
S-a evidenţiat componenţa ce asigură acţiune benefică asupra organismului animal, cît 
şi a reprezentanţilor principali ai microflorei lui intestinale (varianta nr.2). Acest fapt 
este confirmat prin sporirea nivelului cantitativ al bifido-, lactobacililor şi streptococilor, 
(respectiv, cu 32,92; 33,63 şi 20,95%), şi diminuarea numerică a bacteriilor genurilor 
Escherichia şi Proteus – (cu 32,98 şi 53,86%) precum şi sporirea masei corporale  
(cu 31,71; 32,05 şi 20,28%). 
Nu se recomandă schimbări în componenţa factorului alimentar, pentru că înlocuirea 
proteinelor animale cu cele vegetale a acţionat negativ asupra parametrilor investigaţi, 
mai ales, a contribuit la mărirea considerabilă a numărului microorganismelor condiţionat 
patogene (din genurile Escherichia şi Proteus), respectiv, cu 35,68 şi 27,89%.
Cuvinte cheie: factor alimentar, animale model, bifidobacterii, lactobacili, streptococi, 
genuri de microorganisme condiţionat patogene.
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Introducere
Actualmente se consideră că circa 80% din disfuncţiile şi patologiile neinvazive 

sunt dependente de factorul alimentar. Consecinţele negative ale acţiunii acestuia se 
datorează reziduurilor metabolice ce se acumulează în organism şi reflectă o influenţă 
toxică asupra lui [1, 4, 13, 14]. În această ordine de idei, lucrările noastre precedente 
au demonstrat că numai modificarea structurii calorice a raţiilor alimentare a acţionat 
în mod diferit asupra unor reprezentanţi ai microflorei intestinale [8], iar schimbarea 
nivelului cantitativ al unor genuri de microorganisme obligative tubului digestiv 
(Bifidobacterium şi Lactobacillus) au predeterminat starea funcţională a sistemului 
digestiv [9]. Concomitent s-a considerat că regimul alimentar corect echilibrat pe 
de o parte, are destinaţia să asigure profilaxia intoxicaţiilor organismului cu produse 
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metabolice, iar pe de altă parte, să excludă riscurile de apariţie şi dezvoltare a 
dismicrobismului intestinal [17, 19].

Informaţia existentă afirmă că, circa peste 90% dintre copii şi maturi suferă de unele 
forme de dismicrobism intestinal, inclusiv disfuncţii diareice [3, 5, 11, 15]. Astfel de 
afecţiuni se înregistrează, preponderent, în cazul funcţionării tardive a sistemului imun 
[6], ce cauzează diminuarea nivelului de sinteză a substanţelor de importanţă vitală 
pentru macroorganism (vitamine, enzime, aminoacizi etc.), precum şi de absorbţie a 
acestora etc. [2, 10, 19]. 

Unii cercetători declară că proprietăţile toxice ale alimentelor iniţial se manifestă 
prin acţiunea lor asupra sistemului digestiv, mai ales, asupra microbiocenozei tractului 
gastrointestinal, care reacţionează prompt la modificarea factorului alimentar [5, 9, 11]. 
Alţii relatează că la baza cauzelor principale ale apariţiei şi dezvoltării dismicrobismului 
intestinal stau, preponderent, factorii mediului ambiant, îndeosebi, cel alimentar, fiind 
considerat şi ca factor determinant în sănătate [7, 9, 12, 16, 18, 19].

Cele nominalizate au argumentat scopul cercetărilor noastre - determinarea 
diferenţiată a rolului factorului alimentar în menţinerea microbiocenozei intestinale şi 
sănătăţii organismului.

Materiale şi metode de cercetare
Atingerea scopului propus a fost posibilă în două serii de experimente realizate 

pe animale model (cobai), câte trei loturi. S-a studiat valoarea numerică a unor 
reprezentanţi ai microbiocenozei intestinale pe fondalul acţiunii asupra organismului 
a factorului alimentar. În prima serie, raţiile alimentare au inclus proteine de origine 
animală (obţinute din carne şi peşte), iar în a doua, acestea au fost înlocuite cu proteine 
vegetale. S-au pregătit şi testat 3 variante ale raţiei alimentare, dintre care, prima a 
avut în componenţa sa proteine, lipide şi glucide, respectiv, 12, 30 şi 53 %; a doua 
–16, 30 şi 54 % şi a treia –20, 27 şi 53% (din consumul caloric zilnic necesar). Atât 
conform sortimentului, cât şi structurii calorice, raţiile alimentare au fost apropiate de 
variantele tipice pentru om. Cele relatate au fost calculate conform conţinutului lor 
în crupe (de porumb, grâu, hrişcă şi orez); legume (sfeclă, morcov şi varză); carne, 
peşte, brânză de vacă proaspătă şi ulei de floarea-soarelui. Sănătatea organismului a 
fost apreciată conform nivelului de dezvoltare a lui, exprimat prin adaosul la masa 
corporală a animalelor experimentale şi lipsei sau prezenţei simptoamelor de disfuncţie 
diareică.

În calitate de material de cercetare au servit mostrele de conţinut intestinal (rectal), 
colectat de la animale până la iniţierea experimentelor şi după finalizarea lor, fiind 
diluate de la 10-1 până la 10-9. Componenţa microbiană a conţinutului intestinal s-a 
determinat prin metode microbiologice clasice [2, 5, 9, 12], iar a indicilor cantitativi ai 
microorganismelor apartenente la genurile Bifidobacterium, Lactobacillus, Escherichia, 
Proteus şi familia Streptococcaceae - prin inocularea materialului de cercetare pe medii 
nutritive agarizate, selective pentru fiecare gen de microorganisme, determinate după 
incubarea ulterioară la temperatura de (37±1)°C pe parcursul a 24-72 ore în condiţii 
aerobe şi anaerobe. Indicii cantitativi s-au calculat prin înmulţirea numărului coloniilor 
de microorganisme crescute pe medii nutritive agarizate, la diluţia mostrei inoculate 
şi logaritmarea zecimală a datelor obţinute. Deosebirea a reflectat rezultatele finale, 
comparativ cu cele înţiale ale experimentelor.
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Rezultate şi discuţii
În rezultatul investigaţiilor primei serii s-au obţinut date experimentale, exprimate 

în logaritmi zecimali (log) care au fost incluse în tabelul 1.
Tabelul 1. Indicii cantitativi ai unor reprezentanţi ai bacteriocenozei intestinale la 

cobai ce au primit diverse variante ale raţiilor alimentare.

Lotul
Genurile de 
microorgan-

isme

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

%
Iniţial*) Final**)

I

1
2
3
4
5

4,43±0,15
4,34±0,14
6,25±0,27 
3,17±0,15
5,08±0,15

6,07±0,15
5,69±0,14
4,82±0,14
1,90±0,14 
5,14±0,15

+37,02
+31,10
-22,88
-40,06
+ 1,18 

II

1
2
3
4
5

4,89±0,14
4,46±0,15
6,61±0,34
3,23±0,35
4,82±0,38

6,50±0,14
5,96±0,14
4,43±0,15
1,49±0,19
5,83±0,15

+32,92
+33,63
-32,98
-53,86
+20,95

III

1
2
3
4
5

4,96±0,27
4,64±0,34
6,41±0,15
2,90±0,14
4,92±0,15

5,94±0,15
5,62±0,14
4,74±0,15
1,95±0,15
5,08±0,14

+19,75
+21,12
-26,05
-32,75
+ 3,25

Notă: Lotul de animale este indicat în text. Genurile de microorganisme:  
1 – Bifidobacterium, 2 – Lactobacillus, 3 – Escherichia, 4 – Proteus, 5– familia 
Streptococcaceae. * - începutul experienţei; ** - 10 zile după administrare.

Analizând aceste date s-a constatat că, tabloul indicilor cantitativi ai microflorei 
intestinale la animale era diferit şi se caracteriza prin creşterea considerabilă a 
valorii numerice a microorganismelor din genurile obligative (Bifidobacterium şi 
Lactobacillus) în medie cu 37,02 şi 31,10%; cu 32,92 şi 33,63%; cu 19,75 şi 21,12%, 
respectiv loturilor I - III. După cum se observă, acţiunea factorului alimentar asupra 
reprezentanţilor bacterieni din genurile condiţionat patogene (Escherichia şi Proteus) 
s-a dovedit a fi mai pronunţată în lotul II, adică, în care s-a testat varianta cu nr.2. 
Aceasta a contribuit la micşorarea nivelului numeric al bacteriilor nominalizate, 
respectiv, cu 32,98 şi 53,86%. Concomitent indicii cantitativi ai microorganismelor 
acestor genuri la animalele loturilor I şi III de asemenea au diminuat, însă cu 22,88; 
40,06% şi cu 26,05; 32,75%, respectiv. Ţinem să menţionăm că microorganismele 
familiei Streptococcaceae, mai puţin au reacţionat la factorul alimentar, conform 
indicilor cantitativi, însă reprezentanţii genului Enterococcus au demonstrat schimbări 
ai indicilor calitativi. Dacă iniţial în mostrele de conţinut intestinal prevalau enterococii 
speciei E. fecalis, apoi la final, majoritatea enterococilor era reprezentată de către specia 
E. faecium. 

În baza celor relatate se poate menţiona că toate variantele testate au îndeplinit 
un rol semnificativ în procesul de multiplicare şi dezvoltare a microorganismelor din 
genurile determinate.
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Astfel, conform datelor expuse putem afirma că toate variantele testate ale factorului 
alimentar propus au manifestat impact pozitiv asupra sănătăţii animalelor, contribuind 
la multiplicarea şi dezvoltarea eubiotică a agenţilor microbieni intestinali determinaţi, 
adică la profilaxia dismicrobismului.

Observaţiile asupra procesului de dezvoltare a organismului şi sănătăţii lui, au 
depistat o acţiune favorabilă similară, confirmată prin mărirea masei corporale a cobailor 
care, comparativ cu cea iniţială, la final a sporit în mediu pentru un animal în loturile 
I, II şi III, respectiv cu 31,71; 32,05 şi 20,28% (tabelul 2). Concomitent, la animalele 
experimentale n-au fost înregistrate simptoame de disfuncţii intestinale diareice, ceea 
ce a confirmat faptul că organismul lor era sănătos.

Tabelul 2. Indicii masei corporale a cobailor din loturile experimentale.

Lotul
Variantele 
factorului 
alimentar

Masa corporală medie 
a unui animal, g Adaosul la masa corporală

comparativ cu iniţialul, %
Iniţial Final

I 1 413,00±3,16 544,00g±2,60 31,71

II 2 413,33±3,14 545,83±2,48 32,05

III 3 419,00±2,60 504,00±2,30 20,28
Notă. Lotul de animale şi variantele factorului alimentar sunt indicate în text.

Aceste date atenţionează că conform acestor parametri s-a evidenţiat o influenţă 
mai pronunţată la animalele lotului II, adică din partea variantei a doua a factorului 
alimentar testat. De aceea, a fost raţional de a considera că varianta a doua poate fi 
selectată ca cea mai reuşită. 

Aşadar, conform masei corporale a cobailor putem afirma că toate trei variante a 
factorului alimentar testat au un impact pozitiv asupra sănătăţii macroorganismului. 
S-a constatat că, în scopul ameliorării stării bacteriocenozei intestinale şi fortificării 
sănătăţii organismului, rolul determinant trebuie să-i revină variantei a doua a factorului 
alimentar propus. 

În continuare s-a atras atenţia la valoarea numerică a aceloraşi genuri de 
microorganisme în mostrele de conţinut intestinal, colectat de la toţi cobaii după 
modificarea factorului alimentar (înlocuirea proteinelor de origine animală cu cele 
vegetale), iar datele obţinute sunt demonstrate în tabelul 3.

Tabelul 3. Indicii cantitativi ai unor reprezentanţi ai bacteriocenozei intestinale la 
cobai după utilizarea factorului alimentar modificat.

Lotul

Genurile de
microorga-

nisme

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

Deosebirea finalu-
lui faţă de iniţial, 

%Iniţial Final
1 2 3 4 5

I

1
2
3
4
5

6,07±0,15
5,69±0,14
4,82±0,14
1,90±0,14
5,14±0,15

6,20±0,25
5,84±0,04
5,83±0,25
2,07±0,15
5,34±0,14

+ 2,14
+ 2,63
+ 31,60
+ 38,92
+ 3,89
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Tabelul 3 (Continuare)

II

1
2
3
4
5

6,50±0,14
5,96±0,14
4,43±0,14
1,49±0,19
5,83±0,15

7,69±0,27
6,82±0,31
6,54±0,31
2,43±0,15
7,38±0,14

+ 18,30
+ 14,42
+ 35,68
+ 27,89
+ 26,58

III

1
2
3
4
5

5,94±0,15
5,62±0,14
4,74±0,15
1,95±0,15
5,08±0,14

6,59±0,34
5,76±0,31
5,73±0,35
2,20±0,22
6,67±0,14

+ 10,94
+ 2,49
+ 20,88
+ 12,82
+ 31,29

Notă: Loturile şi genurile de microorganisme sunt identice celor din tabelul 1.

În baza acestor rezultate s-a evidenţiat că factorul alimentar modificat a contribuit 
la obţinerea schimbărilor negative în componenţa microbiocenozei intestinale. Chiar 
dacă tendinţa multiplicării sporite a valorii numerice a microorganismelor din genurile 
obligative (bifidobacterii şi lactobacili) s-a păstrat, însă procesul de dezvoltare al lor era 
mult mai diminuat, comparativ cu cel din prima serie. Dacă în prima el era mai intensiv, 
contribuind la mărirea indicilor cantitativi cu 32,92 şi 33,63%, apoi în a doua – numai 
cu 18,30 şi 14,42%, adică era mai lent. Concomitent s-a observat şi sporirea indicilor 
numerici ai bacteriilor din genurile facultative, mai ales Escherichia şi Proteus, ce 
denotă despre faptul influenţei negative al acestui factor alimentar.

Aşadar, s-a constatat că factorul alimentar testat a manifestat un rol semnificativ 
în procesul de menţinere la nivel optim atât al reprezentanţilor microbiocenozei 
intestinale din genurile studiate (Bifidobacterium, Lactobacillus, Escherichia, Proteus 
şi familia Streptococcaceae), cât şi a sănătăţii organismului, confirmat prin impactul 
pozitiv diferenţiat al tuturor variantelor testate şi negativ în cazul înlocuirii proteinelor 
de origine animală cu cele vegetale.

Concluzii
1. Varianta selectată a factorului alimentar (nr.2) poate fi recomandată ca cea 

mai reuşită prin impactul său pozitiv asupra macroorganismului şi reprezentanţilor 
microbieni intestinali determinaţi. 

2. Modificarea componenţei factorului alimentar este interzisă, deoarece contribuie 
la sporirea semnificativă a valorii numerice a microorganismelor din genurile condiţionat 
patogene (Escherichia şi Proteus), respectiv cu 35,68 şi 27,89%.

3. Factorului alimentar îi revine rolul determinant în procesul de menţinere optimă 
a nivelului cantitativ al microbiocenozei intestinale şi sănătăţii organismului

Articolul a fost realizat cu suportul financiar al proiectului 11.817.09.02A 
„Elaborarea metodelor fiziologice de fortificare şi menţinere a sănătăţii somatice şi 
psihice“.
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