
 

fragment of omp A was targeted using specific primers (190-5125: 
GCGGTTACTTTAGCCAAAGG / 190-6092: AGATCATCGCTAACGAAGCC) (Fournier et al., 
1998). After the optimization of thermocycling  conditions using a temperature gradient, the 
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agarose gel stained with ECO Safe Nucleic Acid Staining Solution (Avegene Life Science, 
Taiwan). Statistical calculations were performed using Epi InfoTM7 (CDC, USA) software. The 
infection prevalences of SFG Rickettsia and the 95% confidence interval were analyzed by chi-
squared independence test. 
RESULTS AND DISCUSSION 
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case, the infection with R. slovaca was serologically identified and in the second case the patient 
had antigens of both R. slovaca and R raoultii (Zaharia et al., 2016). Serological studies suggest 
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collected from dogs (Ioniţă et al., 2016) and in I. ricinus collected from Turdus merula (Mărcuţan et 
al., 2016). Rickettsia raoultii was also detected in D. marginatus collected from cattle (Ioniţă et al. 
2013) and in D. reticulatus collected from dogs (Ioniţă et al., 2016). The detection of R. slovaca in 
ticks collected from dogs and birds raise new questions regarding the involvement of these species 
as host especially in case of birds, since I. ricinus was not suggested as vector. Moreover, these 
studies were focused only on the southern part of the country and there are no data regarding the 
presence of SENLAT agents in the northern part of Romania, even if the vectors are commonly 
found there (Mihalca et al. 2012b). 
CONCLUSION 
Based on these results the best approach for SFG Rickettsia infection screening is by amplification 
of glt A gene. In addition, the amplification of omp A gene may be used for sequencing since the 
obtained sequence is longer and phylogenetical studies may be more conclusive. 
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ABSTRACT. The goal of the proposed research was to determine the effectiveness of the different 
solutions of enrofloxaciny used in chickens flocks at first days of the life. As the material of the 
research served chickens of one day age, from which were collected the samples of faeces to define 
the composition of the bacterial flora and the number of colonies before administration of the 
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solutions of enrofloxacin and after 5 days course of treatment with administration in drinking water. 
According to the intensity of the growth of bacterial colonies and they numbers was established that 
10% oral solutions of enrofloxaciny used in chicken’s folks during  first 5 days of the life had a 
varied bactericide activity. A highest bactericide effect with a lower number of bacterial colonies 
after the treatment course was established in groups of chickens which received solution of 
entofloxaciny Agro 1, followed by solutions De1 and De2. 
Key words:  chicken, microbial colonies, bactericide, samples. 
 
INTRODUCERE 
Potrivit unor publicaţii mondiale, aproximativ jumătate din antibioticele prescrise în Europa sunt 
adresate sectorului zootehnic, iar în Statele Unite se ajunge chiar la 70%. Utilizarea excesivă a 
acestui tip de medicamente are influenţe nefaste asupra oamenilor, deoarece în multe cazuri s-a 
constatat că bacteriile au devenit rezistente la antibioticele existente(1,5). Ultimele dovezi ştiinţifice 
arată că bacteriile rezistente sunt transferate la om prin intermediul lanţului alimentar, expunând 
astfel populaţia unor riscuri de infecţii ce nu pot fi tratate. Bacteriile se pot răspândi de la animale la 
om prin diferite modalităţi, inclusiv materiile fecale infectate care ne pot contamina în timpul 
procesului de sacrificare sau în timpul procesului de împrăştiere a gunoiului de grajd pe culturi etc. 
În pofida acestor îngrijorări, eforturile de a reduce utilizarea antibioticelor la animalele, în special în 
fermele intensive de creştere a porcilor şi păsărilor, rămân deocamdată fără rezultat. În creșterea 
păsărilor multe antibiotice sunt utilizate cu scop profilactic, pentru  profilaxia potențialelor focare 
de boală, datorită sistemului intensiv de creștere – spațiu limitat, încăperi închise etc (3). 
Dezvoltarea tulpinilor de bacterii rezistente se datorează pe de o parte utilizării incorecte a 
antibioticelor dar și datorită calității antibioticului – puritatea substanței active, condițiile în care a 
fost produse (1,3). 
Unul din preparatele cu acțiune antibacteriană mai frecvent utilizat în creșterea păsărilor este 
enrofloxacina. Studiul asupra eficienței antibioticelor de tipul enrofloxacinei în creșterea intensivă a 
păsărilor este foarte important datorită cantităților mari care se folosesc, precum și diversității de 
producători pe piața medicamentelor de uz veterinar (2,4). 
Reieșind din cele menționate, scopul cercetărilor noastre a fost de a stabili eficiența comparativă a 
soluției 10% de enrofloxacină utilizată în creșterea puilor, produsă de 4 producători, autoctoni  și de 
import, omologate în Republica Moldova. 
 
MATERIALE ȘI METODĂ 
 Investigațiile științifice au fost efectuate la Catedra Clinica II, a facultății de Medicină 
Veterinară a Universității Agrare de Stat din Moldova  și la întreprinderea avicolă ” .” 
       Pentru cercetare s-au folosit puii de rasa „Redbro” cu vârsta de o zi, care au fost vaccinați  
conform schemelor aprobate la întreprinderea avicolă. Astfel au fost formate 5 loturi a cîte 20 de 
pui cu vîrsta de o zi,   lotul  martor și 4 loturi experimentale de pui, cărora s-a  administrat soluția de 
enrofloxacină orală 10% de la diferiți producători, înregistrate în Republica Moldova. Lourile au 
fost codificate astfel: II- Md, III- Ro, IV - De și V-  Agro. Puii au fost întreținuți pe un așternut 
permanent din paie. Spațiul de furajare, rația, parametrii de microclimat și condițiile de igienă au 
fost analogice pentru toate loturile de pui (conform  recomandărilor date de producător). 
 
În prima zi de viaţă, înainte de a fi administrat antibioticul, au fost prelevate probe de materii fecale 
pentru determinarea microflorei intestinale, prin efectuarea însămînțărilor pe mediile de cultură: 
agarul peptonat, mediul Endo, bismut sulfit agar şi Salmonella Sighiella agar (SSA)) care ulterior au 
fost supuse incubării la temperatura de +370C, timp de  48  ore. 
Începînd cu vîrsta de o zi, la puii din cele 4 loturi experimentale, cu apa de băut a fost administrată 
cîte o soluţie de enrofloxacină 10% de la producători diferiţi, timp de 5 zile, în doze analogice, 
conform prospectului producătorilor. Probele de materii fecale pentru investigaţii bacteriologice au 
fost prelevate la vîrsta de o zi, pînă la administrarea preparatelor şi la a 6-a zi după finisarea  
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cursului de administrare a soluţiilor de enrofloxacină. Concomitent, în calcul s-a luat și dezvoltarea 
masei corporale în dinamică, pînă la vîrsta  20 de zile.  
  În urma cercetărilor s-a analizat componența microflorei intestinale, precum și numărul și 
structura morfologică a coloniilor de bacterii.  
  
REZULTATE ȘI DISCUȚII 
 
Unele din rezultatele cercetărilor bacteriologice efectuate sunt prezentate pe figurile 1-8. Analizând 
figurile menţionate se poate de relatat că în cazul cînd insămănţările au fost efectuate din probele 
prelevate de la pui cu vărsta de o zi (lot martor), pînă la administrarea soluţiilor de enrofloxacină 
10%, numărul coloniilor caracteristice pentru  Salmonella spp. a variat în limitele 44-67 colonii 
(fig.1, mediul  bismut sulfit agar), iar  pe mediul Endo,  numărul coloniilor caracteristice pentru E. 
coli, a constituit o variaţie de 50-80 (fig. 2). 
Ulterior, după administrarea soluţiilor de enrofloxacină orală de 10% timp de 5 zile, de  la fiecare 
lot de pui (la a 6-a zi) au fost prelevate cîte 5 probe de materii fecale pentru investigaţiile 
bacteriologice de laborator. Rezultatele acestui studiu sunt prezentare pe figurile 3-8. Pe figurile 3 şi 
4, unde probele de materii fecale pentru investigaţii au fost prelevate de la puii lotului martor, 
observăm coloniile de Salmonella spp., care au variat în limitele de la 65 la 95 colonii (fig.3) şi 
respectiv pe mediul Endo, coloniile de E. coli, au variat de la 470 la 520 (fig.4). 
 În cazul cînd însămînţătile au fost efectuate din materiile fecale prelevate de la loturile de 
pui prelucrate cu soluţiile orale de enrofloxacină (fig. 5-8) a fost stabilită o creştere intensiv vizibilă 
pe mediile nutritive, fiind constituită prioritar din colonii de  bacteriene din genurile Streptococuss, 
Bifidobacterii, accentul fiind pus în special pe tipurile - E.coli şi Salmonella spp. Pe fig. 5 sunt 
prezentate coloniile de Salmonella spp. pe mediul bismut sulfit agar, unde însămîntările au fost 
efectuate din probele de materii fecale de la puii din loturile ce au fost prelucrate cu soluția 
enrofloxacină Md și Ro, timp de 5 zile. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Colonii de Salmonella spp. pe    Fig. 2 Colonii de E. coli pe mediul Endo 
mediul bismut sulfit agar (pui cu virsta  o zi)                                  (pui cu virsta  o zi) 
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Fig. 3 Colonii de Salmonella spp. pe mediul               Fig. 4. Colonii de E. coli pe mediul Endo 
bismut sulfit agar (lotul martor la ziua a 6-a)                         ( lotul martor la ziua a 6-a) 
 
Cea mai intensivă creștere a coloniilor de Salmonella spp.,a fost stabilită la lotul  de pui prelucrat cu 
enrofloxacina  Md 1, unde numărul coloniilor a constituit variaţii în limitele 120-300 colonii, urmat 
de lotul puilor prelucrați cu enrofloxacina Md2 și Ro2 cu o variație a numărului de colonii de la 70 
la 90, urmat de lotul puilor care au primit enrofloxacina Ro1 cu o variație a numărului de colonii de 
la 110 la 145. În cazul cînd  însămînțările au fost efectuate pe mediul Endo, la lorurile puilor care au 
primit enrofloxacina Md1 și Md2 numărul coloniilor a fost mai mare, constituind o variaţie de la 
290 la 380 colonii, iar la loturile de pui care au primit enrofloxacina Ro1 și Ro2  numărul coloniilor 
a variat în limitele 270-320 colonii (fig.6).  
Comparînd numărul de colonii la loturile de pui care au primit soluția de enrofloxacină De1 și De2 
unde însămînțările au fost efectuate pe mediul SSA (fig.7), numărul coloniilor de Salmonella spp.  a 
variat de la 80 la 95 colonii, pe cînd la puii din loturile unde a fost administrată soluţia de 
enrofloxacină Agro1 și Agro2 numărul coloniilor a fost mai mic, avînd valori de la 15 la 40 colonii. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   Fig.5.Mediul bismut sulfit agar                                                       Fig.6.Mediul Endo  
(Enrofloxacina -Md/Ro, puii la ziua a 6-a)                    (Enrofloxacina, Md/Ro, puii la ziua a 6-a) 
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Fig. 7 Mediul SSA (Enrofloxacina De/Agro,            Fig. 8  Mediul Endo (Enrofloxacina De/Agro  
                        puii  la ziua a 6-a)                                                      (puii la ziua a 6-a) 
 

În cazul cînd însămănțările au fost efectuate pe mediul Endo (fig.8),după finisarea cursului de 
tratament cu soluțiile de enrofloxacină De1 și De2, numărul coloniilor  de E:coli a fost mai mare,  
constituit variaţii de la 200 la 230 colonii, pe cînd la lorutile de pui care au primit enrofloxacina 
Agro 1 și Agro 2  a fost mai mic si a constituit 130-180 colonii.  

După numărul de colonii bacteriene  caracteristice pentru genurile Salmonella spp. și E. coli  se 
poate de observat acțiunea bactericidă mai evidentă cu un număr mai mic de bacterii și mai puțin 
evidentă cu un număr mai mare de bacterii. Pe diagrama 1 sunt prezentate schematic numărul 
coloniilor microbiene (Salmonella spp., şi E. coli, din figurile 1-8) la puii din lotul martor şi a 
loturilor experimentale, în funcţie de soluţia de enrofloxacină administrată. 

 
 
                      Diagrama 1 

            

Din coloniile izolate pe mediile de cultură au fost pregătite frotiuri, colorate după metoda Gram și 
examinate la microscopul biologic, ob. 10x80. Unele din rezultatele acestor examinări sunt 
prezentate pe figurile 9 și 10. Pe figura 9 este reprezentată o asociere de bacterii în formă de 
bastonașe  specifice morfologic prioritar genului Salmonella spp. şi E. coli, iar pe figura 10 sunt 
reprezentate Salmonella spp., care au forma unor bastonașe cu capetele ovale sau drepte, plasate 
separat sau în lanț, grămezi, de culoare roză. 

0

200

400

600

Salmonella E.colli

Variaţia numerică a coloniilor microbiene la pui după administrarea 
solutiilor de enrofloxacina 10% 

MD RO DE Agro Martor

153



 

                                                                               

    Fig. 9 Microfloră asociată, Salmonella spp.,            Fig. 10  Forme de Salmonella spp.  
 E.coli (Enrofloxacina De/Agro, puii  la ziua a 6-a)      (Enrofloxacina De/Agro (puii la ziua a 6-a) 
 
CONCLUZII 
1. Investigațiile microbiologice a materiilor fecale de la puii de găină cu vârsta de o zi au 
relatat prezența unei microflore moderată, asociată cu predominarea unor forme de bacterii  
condiționat patogene din genul E, coli, Bifidobacterii și Salmonella spp.  
2. Conform indicelui intensității creșterii coloniilor bacteriene și a numărului de colonii  sa 
stabilit că soluțiile de enrofloxacină orală 10%,  utilizate la puii de găină în primele zile de viață au 
o acțiune bactericidă variată. Un efect bacteriucid mai înalt, cu un număr mai mic de colonii 
bacteriene după cursul de tratament a fost stabilit la loturile de pui care au primit soluția 
entofloxacină Agro 1,  urmată de enrofloxacina  De1 și De2.   
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ABSTRACT:odern, environmentally friendly means of treatment of cows at some pathologies 
reproductive apparatus significantly reduce the time of recovery and reduce the multiplicity of 
insemination, thus having a positive impact on the level of animals. 
Key words: cows productivity, eco-friendly means, economic efficiency. 
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