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Abstract. The main purpose of the investigation was to estabilishe the influence of biomass and 
liquid extract of streptomycetes on some blood biochemical indices in chickens and on the componece and 
presence of pathological intestinal microflora. Both, biomasa as well as cultural fluid was administered in 
combifeed and in drinking water every day. As results was estabilished that the chiekens from the 
experimental groups had higher indices of total protein in blood serum and increased body mass. At the same 
time the bacteriological examination of intestinal contents confirm the absence of virulente strains of  
microorganisms.For this reson it posible to mentioned that the biomas and cultural liquine of streptomycetes 
has a beneficial influence on chicken organism in speciali as a body general imunostimulator  and also has 
inhibitory action against patogemne microorganisms from the intestine of chickens. 
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INTRODUCERE 
Situaţia epidemiologică şi sănătatea efectivelor de păsări inclusiv  productivitatea sunt în 

concordanţă cu  statusul imun al organismului care depinde în mare măsură de condiţiile de 
întreţinere, alimentaţie, fonul microbian din aerul incăperilor şi a microbismului intestinal. 
Desechilibrul acestora duce la declanşarea diferitot patologii de tip microbian sau favorizează 
apariţia unor boli bacteriene. Totalitatea bacteriilor intestinale este numită şi  floră intestinală. Este 
compusă dintr-o mulţime de tipuri de bacterii. În funcţie de felul lor, de componenţă şi de partea 
procentuală a fiecărei specii de bacterii, flora intestinală diferă de la caz la caz. Astfel, la păsări , in 
intestin, se găsesc, de regulă, bacterii din grupa E.Coli, proteus, streptococi, etc. De regulă la păsări, 
bacteriile E. Coli, nu aparţin microflorei sănătoase. Mai cu seamă populează intestinul în număr 
mare bacteriile lactofore. Flora intestinală este specifică fiecărei specii de animale şi păsări  iar 
componenţa ei  poate fi modificată  de diverşi factori: 

Dizechilibrul microflorei intestinale de regulă duce la majorarea virulenţei 
microorganismelor condiţionat patogene din conţinutul intestinal precum: salmonelozele, 
micoplasmele care la crearea unor condiţii favorabilie pentru dezvoltare, î-şi măresc proprietăţile 
patogenice şi declanşază diferire boli.  Actualmente, pentru stimularea statusului imun şi 
optimizarea microflorei intestinalese se folosesc numeroase preparate pe bază de aminoacizi, 
vitamine, enzime sau din unele extracte ale unor grupuri de microorganisme. Din acest considerent 
scopul investigaţiilor noastre a fost de a obţine şi de a utiliza biomasa şi lichidul cultural din 
streptomicete ca imunomodulator deneral al organismului păsărilor.  

Actinomicetele reprezintă un grup de microorganisme procariote cu numeroase asemănări cu 
ale fungilor microscopice şi  sunt producători  importanţi de substanţe biologic active cunoscute cu 
largă aplicare în medicina umană şi veterinară, în sectorul zootehnic şi în agricultură.  Din aceste 
considerente, investigaţiile noastre au avut ca scop  utilizarea biomasei din streptomicete şi a 
lichidului cultural în scopul optimizării unor indici biochimici ai sîngelui la puii de găină şi a 
microflorei intestinale. 
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MATERIAL  ŞI METODĂ 
Pentru investigaţii a fost utilizată biomasa şi lichidului cultural produs de Strptomyces 

Fradies obţinute pe  substratului nutritiv Ceapek, care ulterior au fost administrate respectiv  
biomasa de streptomicete în combifuraj în doză de 1g/1kg combifuraj,  iar lichidul cultural în doză 
de 1ml /l l  apa de băut, zilnic. Cercetările de bază au fost efectuate la catedra Epizootologie a 
Universităţii Agrare de Stat din Moldova şi la Institutul de Microbiologie (laboratorul de 
microorganisme nepatogene) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 

Materialul experimental au servit puii de găină,  rasa Rhode Island cu vârsta de o zi. 
 Indicii de cercetare au constituit:albuminele şi  proteinele totale din serul sanguin şi uniii 

indici ai microflorei intestinale) componenţa şi prezenţa de microorganisme patogene).  
Investigaţiile au fost efectuate pe  5  loturi a cîte 20 de pui în fiecare cu vîrsta de o zi: 
I.   gr -  lot martor; 
II.  gr - în raţia puilor zilnic sa administrat biomasă de streptomycete  plus  vaccinarea  
        cu vaccinul M5 Clon30;  
III. gr - în raţia puilor zilnic sa administrat lichid extrogat din biomasa de streptomicete   
        plus vaccinarea cu vaccinul La Sota; 
IV.gr - puii au fost vaccinati  cu tulpina lLa Sota; 
V. gr.- puii au fost vaccinaţi cu tulpina La Sota fiind tratati cu enrofloxacină.   
Toate loturile de pui au fost întreţinute în condiţii analogice. Alimentarea şi adăparea s-a 

efectuat în mod liber la discreţie, raţia fiind echilibrată conform normelor cunoscute în funcţie de 
vîrstă. La vîrsta de 1, 15, 35, 55 şi 75 de zile, din fiecare lot au fost sacrificaţi cîte 3 pui de la care sa 
recoltat probe de ser sanguin şi lavaje din conţinutul intestinal pentru efectuarea investigaţiilor 
biochimice şi microbiologice (însămînţări pe mediile nutritive obişnuite şi diferenţiale (agarul 
peptonat, mediul Endo, Levin, Saburo, Vismut sulfit agar). 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Biomasa de streptomicete a fost obţinută şi pregătită pentru administrare în laboratorul de 

microorganisme nepatogene al SŞM iar investigaţiile bacteriologice în laboratorul de microbiologie 
al catedrei Epizootologie al facultăţii de medicină veterinară.  

                           

Pe fig.1 sunt prezentate rezultatele însămânţărilor efectuate pe mediile nutritive din lavajele 
prelevate din intestinul subţire ale puilor. Mai evidente au fost coloniile ce sau dezvoltat pe mediul 
Endo în decurs de 48 de ore, caracterizate cu culoare roşie închisă şi luciul metalic tipice pentru E. 
coli. Pe agarul peptonat coloniile sunt de culoare surie, cu forma ovală sau rotundă specifice 
streptococilor. 

Fig. 1  Placile Petri cu coloniile de 
microorganisme caracteristice  
streptococcilor şi e.coli  la 48 ore de 
incubare. 
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Fig. 2 şi 3. Coloniile de streptococi pe mediul de agar peptonat  

şi a E. coli pe mediul Endo. 

Pe figurile  2 şi 3 sunt evedenţiate coloniile izolate  de la puii din lotul 3 şi 4 unde puii au 
fost alimentaţi fără adausul de biumasă din streptomicete. Coloniile sunt bine delimitate pe 
suprafaţa substratului de dimensiuni variabile. O intensitate mai mică a coloniilor de 
microorganisme aufost stabilite la puii din grupele II, III şi IV puilor in raţia cărora li s-a adăugat 
biomasa din streptomicete sau extractul cultural.  

 

Fig.4  Valorile unor  indici biochimici ai serului sanguin la puii cu vîrsta de o zi. 

Din indicii biochimici ai serului sanguin o atenţie deosebită sa atras valorile proteinelor 
totale şi albuminelor.  

Pe figura 4 în formă de diagramă sunt prezentaţi  indicii biochimici la pui in prima zi de 
viaţă. Parametrii albuminelor totale au variat în limitele 10,9-16,3 (g/dl),  iar proteinele totale au 
constituit valori cuprinse între 27,5-30,3  (g/dl).  

 
Fig.5  Valorile unor indici biochimici ai serului sanguin la puii cu vîrsta de 14 zile. 

Aceiaşi indici au fost examinaţi la puii din lotul martor şi loturile experimentale la vîrsta 
puilor de  14 zile, în cazul cînd la loturile de pui experimentale II,III, IV în raţie s-a administrat 
biomasa din streptomicete. Variatia indecelui de albumine la puii din lotui 4 a fost de  14,9-15,5 
(g/dl), iar proteinele totale in limita de 29,9-43(g/dl).  
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CONCLUZII 
1. Administrarea zilnică în raţia puilor  a  biomasei din streptomicete şi a lichidului cultural din 

streptomicete stimulează majorarea nivelului proteinelor totale şi a albuminelor în serul 
sanguin la pui.  

2. Investigaţiile microbiologice al econţinutului intestinal  a demonstrat că la loturile de pui în 
raţia cărora s-a administrat biomasa din streptomicete  numărul coloniilor de E. coli si 
streptococi ca floră condiţionat patogenă a fost mai redusă comparativ cu c-ea a puilor din 
grupa  lot martor. 
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