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1. Introducere 
 

 Originea probioticelor datează din 1903 când în studiile lui Metchinikoff se descrie 
efectele benefice ale folosirii lactobacililor din iaurt de către om. Termenul de „probiotic” a 
fost folosit pentru prima dată în anul 1965 de către Lilly şi Stillwell, apoi de Parker în anul 
1974 pentru a defini: „organismele sau substanţele care contribuie la echilibrul microbian al 
intestinului”. (Vanbelle şi colab., 1990) 
 În prezent, majoritatea cercetătorilor acceptă că probioticele sunt concentrate viabile şi 
atent selecţionate de bacterii acido – lactice, compuse adesea din tipuri de Lactobacillus 
acidophilus şi Streptococcus faecium, ori tipuri de Bacillus. Acestea sunt folosite pe scară 
largă în hrană, cu scopul de a preveni tulburările digestive sau pentru creşterea performanţelor 
zootehnice. 
 În alte studii, probioticele sunt definite ca „bacterii intestinale naturale care, după 
administrarea orală a dozelor, sunt capabile să se stabilească, eventual să se colonizeze în 
tractul digestiv şi să păstreze sau să determine creşterea florei naturale a tractului digestiv 
pentru a preveni colonizarea organismelor patogene şi pentru asigurarea inocuităţii hranei. 
 În ţările aparţinând CEE, în grupul produselor probiotice sunt incluse drojdii, enzime 
şi alte substanţe cu rol probiotic, încât anul 1988 existau cel puţin 20 preparate biologice 
diferite, având la bază microorganisme aparţinând genurilor: Streptococcus, Lactobacillus, 
Bacillus, Aspergillus, Saccharomyces, Enterococcus, Pediococcus, enzime (lactoperoxidaza, 
gluconaza, enzime nespecifice) şi extracte de rumen. 
 S-a observat că 90% din cele 1014 celule ale corpului uman sunt microorganisme şi o 
mare parte din ele se găsesc în intestinul gros. Un număr de 1011/g microorganisme se găsesc 
în fecale. 
 Câteva sute de specii de bacterii se găsesc în intestinul gros în condiţii normale. 
Majoritatea microorganismelor sunt anaerobe; totuşi unele au o toleranţă faţă de oxigen care 
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variază de la bacteriile metanogene de exemplu, strict anaerobe, la bacteroide şi bifidobacterii 
relativ tolerante. 
 Bacteriile anaerobe depăşesc numărul speciilor aerobe (~ 1000). Multe studii au arătat 
că microorganismele Gram negative aparţinând grupului Bacteroides reprezintă bacteriile 
predominante din colon (~ 30% din totalul bacteriilor anaerobe). Alte grupuri conţin 
microorganisme Gram pozitive. Predominante în acest grup sunt bifidobacteriile (~ 25% din 
flora intestinală) ca Bifidus longum, Bifidus adolescentis, care sunt predominante la adulţi. 
 
 

2. Microflora intestinală 
 
 Pe plan mondial, datorită interesului suscitat de problematica în discuţie, cercetările 
privind microflora probiotică implicată în procesul de sanogeneză au fost reluate şi continuate 
în mod intensiv, cunoscând noi direcţii de dezvoltare. Câteva produse probiotice de uz 
veterinar comercializate pe piaţa mondială sunt prezentate în Tabelul 1. 
 Ţările producătoare de microorganisme sau produse probiotice sunt listate în Tabelele 
2 şi 3. 
 Sistemul ecologic al microflorei intestinale a fost ilustrat de către Gedek în anul 1987 
(pentru speciile de şeptel după 5 – 6 zile de la naştere) arătând că se găsesc circa 400-500 de 
tulpini microbiene, faţă de 1014 micrograme cât conţine tubul digestiv normal. 

Această microfloră poate fi clasificată în trei grupe diferite: 
 

a Grupul dominant (>90%, strict anaerob) ce însoţeşte flora subdominantă şi flora reziduală 
este compus din Bifidus bacteria, Lactobacili (Gram +) şi Bacteroidea (Gram -); 
 

b Microflora însoţitoare (<1% facultativ anaerobă) cuprinde alături de Escherichia coli 
(Gram -) şi Enterococi (Gram +); 
 

c Restul microflorei (<0,001%) este în principal compusă din Clostridia, Staphylococcus, 
Pseudomonas, Proteus şi drojdii ale genului Candida. 
 

Studii la microscopul  electronic  au  arătat  că aproximativ 20% din tipurile de bacterii 
sunt încă în faza de a fi identificate, obţinerea culturilor pure fiind greu de realizat. 
Colonizarea intestinală începe cu Escherichia coli, urmată de Streptococi, iar după câteva zile 
de Bifidobacterium, apoi Bacteroidea şi, în final, Lactobacillus, dar există mari diferenţe între 
unele specii de animale şi de om. 

Starea de echilibru între diferitele specii bacteriene variază între duoden, ileon, colon 
şi cecum. Această variabilitate depinde de o mulţime de factori diferiţi ca: secreţiile digestive, 
pH gastric, secreţiile sărurilor biliare (motilitatea), integritatea mucoasei intestinale şi 
glicocalixul. La păsări, unde tranzitul este foarte scurt (2 – 5 ore), ecologia microbiană este 
direcţionată către microflora din guşă. Compoziţia chimică a dietei este un alt factor 
important. 
 Cele mai întâlnite bacterii din tractul digestiv al porcilor şi păsărilor sunt listate în 
Tabelele 4 şi 5. (Vanbelle şi colab., 1990)  
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Tabelul 1. Produse probiotice comercializate pe piaţa mondială. 
 

Recomandările producătorului Produsul Conţine 
Specia/Categoria 

beneficiară 
Efecte 

All – Lac Lactobacili Tineret porcin Reduce mortalitatea, creşte 
sporul mediu zilnic (smz) 

Lacto – Sacc Lactobacili, Saccharomyces sp. Purcei Creşte smz, reduce incidenţa 
diareei şi mortalitatea 

Toyocerin Bacillus toyoi (spori) Porci, păsări Reprimă dezvoltarea 
germenilor patogeni, 
atenuează stresul 

Fralac – Lbc Streptococcus faecium Toate speciile Profilactic pentru diaree, 
promotor de creştere 

Cocbactin Lactobacillus acidophilus Tineret taurin Creşte smz 
Oralin Enterococcus faecium Taurine, porcine, păsări Îmbunătăţeşte performanţele 

productive 
Protexin Streptococcus faecium, Streptococcus 

thermophilus, Lactobacillus 
acidophilus, Lactobacillus plantarum, 
Lactobacillus bulgaricus, 
Lactobacillus casei 

Cabaline, ovine, 
porcine 

Îmbunătăţeşte starea de 
sănătate şi performanţele 
productive 

Probios Lactobacillus acidophilus, 
Lactobacillus plantarum, 
Lactobacillus casei 

Viţei, porcine Creşte apetitul, producţia de 
lapte, reduce mortalitatea 

Acosil – F.3 Orz încolţit, bacterii lactice Vaci lapte, ovine şi 
scroafe gestante 

 

 
 

Tabelul 2. Produse probiotice comercializate în Franţa. 
 

Produsul probiotic Microorganismele componente Destinaţia 
Paciflor Bacillus cereus CIP 5832 Toate animalele 
Adjulact standard Enterococcus sp., Lactobacillus helveticus, 

Lactobacillus acidophilus, Lactococcus lactis 
Viţei, purcei 

Adjulact 1000 Lactobacillus helveticus, Enterococcus sp. Viţei, purcei 
Adjulact 2000 Lactobacillus plantarum, Enterococcus sp. Viţei, purcei 
Yea – sacc Saccharomyces cerevisiae Poligastrice 
Fermacton Lactobacillus sp., Pediococcus sp., 

Enterococcus faecium SF 368 
Toate animalele 

Bio – plus – porc Lactobacillus sp., Pediococcus sp., 
Enterococcus faecium SF 368 

Porci 

Lyobacter P1 Lactobacillus plantarum, Lactobacillus 
rhamnosus, Enterococcus faecium 

Toate animalele 

Lyobacter SFL Enterococcus faecium SFL Toate animalele 
Multigerm Lactobacillus plantarum, Lactobacillus 

acidophilus, Enterococcus faecium 
Porci 

Biosaf SC 47 Saccharomyces cerevisiae SC 47 Toate animalele şi mai ales 
poligastrice 

Bioplus 2B Bacillus licheniformis, Bacillus subtilis Toate animalele 
SF 68 Enterococcus faecium SF 68 Toate animalele 
Enteroferm Trei suşe de Lactobacillus, Enterococcus sp., 

Saccharomyces sp. 
Toate animalele 

Degefermenti Lactobacillus acidophilus, Lactococcus lactis Toate animalele, probiotic, 
medicament 

Bacteriolact Lactobacillus casei, Streptomyces thermophilus Probiotic, medicament, viţei, porci 
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 Tabelul 3. Lista de microorganisme/Produse care ar putea fi probiotice. 
 

Microorganisme sau Produse S
P
A
N
I
A

B
E
L
G
I
A

D
A
N
E
M
A
R
C
A

G
E
R
M
A
N
I
A

G
R
E
C
I
A

F
R
A
N
Ţ
A

I
R
L
A
N
D
A 

I
T
A
L
I
A 

L
U
X
E
M
B
U
R
G 

O
L
A
N
D
A 

P
O
R
T
U
G
A
L
I
A

A
N
G
L
I
A

Streptococcus faecium X X X X X X X X  X X X

Streptococcus termophilus   X X  X  X     

Lactobacillus bulgaricus   X X    X     

Lactobacillus acidophilus X X X  X X X X  X X X

Lactobacillus casei X  X  X     X X X

Lactobacillus plantarum   X       X X X

Lactobacillus lactis            X

Lactobacillus brevis   X         X

Lactobacillus ferment   X         X

Lactobacillus bifidus          X   

Lactobacillus helveticus      X       

Bacillus subtilis X  X   X      X

Bacillus toyoi X X X X  X X   X X  

Bacillus licheniformis   X          

Aspergillus oryzae            X

Saccharomyces cerevisiae X    X  X    X X

Escherichia coli           X  

Kluyveromyces fragilis           X  

Pediococcus sp.           X  

Extract de rumen X    X       X

Lactoperoxidază   X          

Enzimes, nespecifice       X     X

Enzime, Glucanază   X          
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Tabelul 4. Cele mai întâlnite bacterii din tractul digestiv al porcilor. 
 

Nr. 
crt. 

Specia de microorganisme Nr. crt. Specia de microorganisme 

1 Bacteroides ruminicola 11 Lactobacillus salivarius 
2 Bacteroides uniformis 12 Peptostreptococcus productus 
3 Bacteroides succinogenes 13 Proteus sp. 
4 Butyrivibrio fibrisolvens 14 Ruminococcus flavefaciens 
5 Clostridium perfringens 15 Selenomonas ruminantium 
6 Escherichia coli 16 Streptococcus bovis 
7 Eubacterium aerofaciens 17 Streptococcus equinus 
8 Lactobacillus acidophilus 18 Streptococcus salivarius 
9 Lactobacillus brevis 19 Veillonellae sp. 
10 Lactobacillus cellobiosus 20 Lactobacillus fermentum 
 

Tabelul 5. Cele mai întâlnite bacterii din tractul digestiv al păsărilor. 
 

Nr. 
crt. 

Specia de microorganisme Nr. 
crt. 

Specia de microorganisme 

1 Bacteroide sp. 9 Gemmiger formicilius 
2 Bacteroides fragilis 10 Lactobacillus acidophilus 
3 Bifidobacterium bifidus 11 Lactobacillus fermentum 
4 Clostridium perfringens 12 Lactobacillus salivarius 
5 Clostridium beijerinckii 13 Micrococcus sp. 
6 Clostridium sp. 14 Streptococcus faecium 
7 Eubacterium sp. 15 Streptococcus faecalis 
8 Fusobacterium sp. 16 Ruminococcus obeum 

 
3. Modul de acţiune al probioticelor 

 
 În anul 1989 Raibaud şi Raynaud, au încercat să facă un rezumat privind mecanismul 
de acţiune al probioticelor, să explice creşterea performanţelor zootehnice şi îmbunătăţirea 
sănătăţii la om şi animale. Au fost emise o mulţime de ipoteze, asupra modului de acţiune a 
probioticelor, precum şi mai multe speculaţii dar, în principal trebuie avute în vedere 
următoarele: 
- Probioticele inhibă proliferarea bacteriilor patogene prin producerea de acizi organici şi 

prin reducerea pH; 
- Produc H2O2 şi previn aderarea bacteriilor patogene la peretele intestinului; 
- Produc metaboliţi capabili să neutralizeze toxinele bacteriene „in situ” ori să inhibe 

producţia lor. Datorită atenuării catabolismului intradigestiv, apare o reorientare a 
microflorei intestinale cu scopul reducerii absorbţiei substanţelor toxice cum ar fi NH3, 
amine, indoli precum şi diminuarea biotransformărilor sărurilor biliare şi ale acizilor graşi, 
în produşi toxici; 

- Prin enzimele propii probioticele cresc utilizarea digestivă a hranei precum şi procesele de 
detoxifiere. Ameliorarea digestibilităţii alimentelor ingerate se realizează prin: hidroliza 
lactozei de către β - galactozidază; degradarea β - glucanilor de către anumite suşe 
probiotice glucanolitice; stimularea activităţii enzimatice a microorganismelor endogene 
care permite o mai bună asimilare a alimentelor; stimularea unor enzime propii celulelor 
epiteliale ale tractului digestiv (lactază, invertază, maltază) 
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- Probioticele stimulează producţia de vitamine aparţinând în general grupului B şi 
determină creşterea activităţii lactazei, sucrazei şi maltazei; 

- Se inmulţesc în tubul digestiv şi distrug bacteriile patogene; 
- Reduc catabolismul microbilor, tinzând către un echilibru mult mai bun între lactobacili; 
- Stimulează imunitatea gazdei prin acţiune asupra celulelor implicate în imunitatea 

naturală şi în imunitatea specifică. 
Se ştie că fagocitoza este realizată, în principal, de macrofagi şi aceasta se constituie 

ca un mecanism principal de apărare nespecific al organismului la pătrunderea unei substanţe 
străine. Probioticele stimulează deci activitatea macrofagilor. 
 Probioticele pot influenţa imunitatea nespecifică. Aceasta cuprinde două sisteme: un 
sistem care acţionează prin anticorpii secretaţi de limfocitele B (imunitate umorală) şi un alt 
sistem care acţionează prin intermediul direct al limfocitelor T (imunitate cu mediere 
celulară). Cele două sisteme comunică între ele prin intermediul substanţelor chimice 
denumite interleukine. 
 Creşterea răspunsului imunitar specific se traduce printr-o activare a limfocitelor T şi 
B ceea ce provoacă o creştere a nivelului de interleukine şi anticorpi circulanţi 
(imunoglobulinele M şi imunoglobulinele G). 
 Probioticele au şi efect asupra producţiei de anticorpi (în principal imunoglobulinele 
A) în lumenul intestinal. În contact cu antigenii prezenţi în conţinutul digestiv, 
imunoglobulinele A sunt foarte importante în tractul digestiv, constituindu-se ca o primă cale 
de apărare contra infecţiei. Imunoglobulinele A pot inhiba adeziunea bacteriilor patogene la 
suprafaţa mucoasei tractului digestiv prin: 

- aglutinarea bacteriilor; 
- fixarea pe proteinele adezive, prezente la suprafaţa bacteriilor; 
- interferarea în complexul substanţe adezive/receptori celulari. 

Este  important  de amintit faptul privitor la adeziunea microorganismelor la animalele 
Terestre unde microbiologii deosebesc adeziunea nespecifică de adeziunea specifică. 
Cuvântul „adeziune”  defineşte suprafaţa unei macromolecule, cunoscută a fi responsabilă de 
aderenţa specifică. Specificitatea adeziunii celulelor animale apare ca rezultat al compoziţiei 
chimice a structurilor responsabile de activitatea adezivă. Adezivii bacterieni în majoritatea 
lor sunt de natură proteică, în special la bacteriile Gram negative şi Gram pozitive. Aceste 
proteine de aderenţă, care diferă semnificativ între ele prin greutatea moleculară, compoziţia 
în aminoacizi şi structura cuaternară, se pare că recunosc şi leagă receptorii carbohidranţi de 
suprafaţa glicocalixului. 
 O a doua activitate de adeziune este exercitată de acizii lipoteicoici ai Streptococcus 
pyrogenes care s-a presupus că se ataşează pe membranele celulei gazdă prin intermediul 
resturilor de acizi graşi din acizi lipoteicoici prin interacţiuni hidrofobe. 
 În final, al treilea mecanism de adeziune specifică rezultă din depozitarea matricelor 
de polizaharide insolubile de către bacteria Streptococcus mutans, pe suprafaţa dinţilor, 
urmată de o lipire a polizaharidelor extracelulare la suprafaţa componentelor bacteriene. Ar 
trebui notat că multe activităţi adezive nu sunt cunoscute încă. Numărul şi puterea acestor 
interacţiuni variază de la caz la caz ca şi nivelul aderării unui microb la o varietate de 
suprafeţe. Toate acestea nu implică specificitate. 
 Numeroase studii de microscopie electronică au demonstrat claritatea apariţiei 
aderării, colonizarii ori asocierii bacteriilor în diferite părţi ale intestinului la o varietate de 
animale vertebrate, cum ar fi: şobolani, şoareci, porci, păsări, rumegătoare şi oameni. (Chan şi 
colab., 1984) 
 Înainte de toate, cu privire la colonizarea microbiană, conceptul iniţial a fost că 
probioticele trebuie să colonizeze mucoasa şi să se multiplice “in situ” în scopul de a produce 
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substanţe ori metaboliţi în beneficiu lor. Faptul că numărul microorganismelor probiotice 
viabile este constant în fazele respective nu este suficient pentru a încheia colonizarea. Într-
adevăr înmulţirea bacteriilor probiotice în timpul tranzitului lor în tubul digestiv este 
câteodată foarte limitată şi nu suficientă. 
 Mulţi autori pretind că bacteria acidului lactic folosită ca probiotic aderă la celulele 
marginale cu cili intestinali. Această proprietate ar trebui să permită microorganismelor să 
prolifereze “in situ”. Însă datele experimentale arată că nu este o condiţie „sine qua non”. 
(Lee, 1980) 
 La şobolani şi şoareci holoxenici, dominantul Lactobacillus murinus nu aderă la 
celulele stomacale. Câteva tipuri de lactobacili aderă bine la celulele stomacale ale şobolanilor 
şi şoarecilor holoxenici, dar nu aderă la pereţii celulari ai puilor. 
 Probioticele inhibă aderarea enterobacteriilor patogene (E. coli)care scad considerabil 
numărul celulelor ce conţin imunoglobina A. 
 Locurile de aderare pentru lactobacili şi E. coli nu sunt aceleaşi iar mecanismul exact 
de acţiune se referă fie la controlul direct al microorganismelor, fie la acţiunea indirectă prin 
stimularea microflorei autohtone şi a metabolismului lor. Imediat după naştere se pot 
implementa tipuri aparţinând microflorei autohtone normale. Este interesant a relata 
cercetările franceze recente efectuate pe copii cu Bifidobacterium longum, o bacterie anaerobă 
(Gram pozitivă) şi care este un locuitor normal al intestinului copiilor, adulţilor şi animalelor. 
Laptele fermentat de Bifidobacterium longum a dat rezultate mult mai bune la copii împotriva 
diareii, consecutiv folosirii antibioticului eritromicină decât iaurtul; mai mult decât atât laptele 
fermentat este activ împotriva infecţiei cu Rotavirus. Cel mai relevant fapt al acestui 
experiment este în primul rând acela că are o activitate pozitivă în reducerea Escherichia coli 
şi Clostridium perfringens, prin metaboliţii (glicoproteine) formaţi în timpul fermentării 
laptelui cu Bifidobacterium longum. Este important de notat faptul că Bifidobacterium longum 
are nevoie de următorii factori de creştere: lactoză, N – acetilglucozamină sau derivaţi, 
peptide şi glicopeptide. 
 Ramond (1989) a relatat că tipurile de Bifidobacterium aderă la mucoasă şi la 
receptorii de β - glucosamină la fel ca şi unele tipuri patogene de E. coli. Se pare că 
Bifidobacterium longum este dificil de implementat, dacă numărul de germeni autohtoni este 
de 1011/g. 
 Aceste experimente arată clar că importanţă au atâ viabilitatea şi natura receptorilor, 
câ şi unii metaboliţi formaţi din fracţiunea de β - cazeină în timpul fermentării laptelui, care 
pot acţiona împotriva bacteriilor patogene şi a câorva infecţii virale. 
 Lactobacili viabili din iaurt au şase proprietăţi (Antoine, 1989): 
- supravieţuiesc în timpul tranzitului digestiv; 
- dezvoltă activitatea antidiareică la copii şi adulţi; 
- digeră lactoza; 
- desfăşoară o activitate probiotică la animale; 
- sunt capabili de a detoxifia prin reducerea activităţii activitatea nitroreductazei 

glucoronidazei şi azotoreductazei; 
- administrarea iaurtului şi lactobacililor creşte nivelul interferonului la oameni. 
 Câteva tipuri de Bacillus licheniformis produc un antibiotic la şoriceii monoxenici care 
inhibă puternic Clostridium perfringens. 
 Nu a fost dovedit „in situ”, dacă probioticele produc antitoxine. Există o creştere a 
utilizării digestive a hranei, care a fost verificată pe şoricei şi oameni în experimente cu iaurt 
şi Saccharomyces boulardi. 
 Aceasta înseamnă că celulele vii în timpul tranzitului intestinal pot modifica producţia 
de enzime în celulele marginale cu cili. Probioticele stimulează sistemul imunitar nespecific al 
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animalelor. Există câteva indicaţii clare că la şoricei holoxenici ingerarea iaurtului proaspăt 
creşte nivelul imunoglobinei 2A sau creşte activitatea fagocitară şi limfolitică. La oameni, 
iaurtul induce de asemenea o creştere uşoară de γ - interferoni. 
 Referitor la modul de acţiune a probioticelor, au fost emise o mulţime de ipoteze, şi 
mai multe speculaţii dar, în principal trebuie avute în vedere următoarele: 
- Probioticele inhibă proliferarea bacteriilor patogene prin producerea de acizi organici şi 

prin reducerea pH; 
- Produc H2O2 şi previn aderarea bacteriilor patogene la peretele intestinului; 
- Prin enzimele propii probioticele măresc utilizarea digestivă a hranei precum şi procesele 

de detoxifiere; 
- Probioticele stimulează producţia sistemului imunologic ca barieră de protecţie a tubului 

digestiv, fiind demonstrat că administrarea de preparate cu Lactobacillus poate stimula 
producţia de γ - globuline, γ - interferoni şi intensifică activitatea macrofagelor 
responsabile de îndepărtarea agenţilor patogeni din organism; 

- Probioticele stimulează producţia de vitamine aparţinând în general grupului B şi 
determină creşterea activităţii lactazei, sucrazei şi maltazei; 

- Proliferează în tractul digestiv fiind în competiţie cu bacteriile patogene; 
 Utilizarea probioticelor în hrana animalelor are efecte benefice în următoarele 
activităţi: 
- Tulburări ale microflorei indigene: 

- disbacterioze neinfecţioase după doze mari cu antibiotice; 
- stress (schimbări în alimentaţie, transport); 

- Dezvoltarea deficientă a microflorei; 
- Promovarea creşterii; 

- conversie mai înaltă a hranei; 
- distrugerea ANFS; 
- sinteza vitaminelor; 
- predigestia proteinelor. 

În plus, se  pare că  probioticele ar  avea oarecare potenţial în tratamentul şi prevenirea 
bolilor coronariene şi encefalopatiilor, fiind demonstrat că administrarea de probiotice poate 
reduce nivelul colesterolului plasmatic la pui. De asemenea s-a sugerat că probioticele pot fi 
eficiente în combaterea unor forme de cancer, atât pe calea acţiunii sistemului imunitar cât şi 
prin inhibarea unor enzime ca β - glucoronidaza, β - glucozidaza şi nitroreductaza, care sunt 
implicate în carcinogeneza intestinală. 
 Pentru a putea fi încadrate în categoria microorganismelor probiotice, acestea trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii: 
- să producă substanţe utile organismului; 
- să facă parte sau să influenţeze favorabil flora digestivă normală a organismului; 
- să regenereze şi să se dezvolte într-un timp cât mai scurt; 
- să colonizeze un timp cât mai îndelungat epiteliul tractului digestiv; 
- să aibă stabilitate ridicată şi să poată fi obţinut cu uşurinţă; 
- ar fi de dorit ca stabilitatea microorganismelor probiotice să fie permanent adică să 

rămână la concentraţia corespunzătoare după prima administrare; în practică dacă se 
întrerupe pentru o anumită perioadă de timp administrarea probioticului, efectul benefic 
dispare. 

 Cele mai utilizate microorganisme pentru producerea probioticelor sunt: 
• Lactobacillus: acidophilus, bulgaricus, casei, helveticus, lactis, salivarium, plantarum 
• Streptococcus: termophylus, faecium, fecalis 
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 Dintre toate speciile amintite doar Streptococus termophylus şi Lactobacillus 
bulgaricus nu fac parte dintre microorganismele tubului digestiv. 
 Cel mai complet mod de acţiune a probioticelor a fost experimentat de Sava şi Batazzi 
care au explicat efectul favorabil al microorganismelor autohtone din tubul digestiv folosite 
pentru obţinerea de preparate probiotice. Ei au demonstrat că aceste microorganisme participă 
în sens favorabil pentru animalele gazdă la digestia şi metabolizarea substanţelor nutritive 
producând şi ele însele proteine şi vitamine de care animalele gazdă nu ar dispune în alte 
condiţii. 
 Aceste microorganisme constituie o barieră importantă împotriva microorganismelor 
patogene aflate în tranzit prin tubul digestiv împiedicând colonizarea acestora prin ocuparea 
locusurilor specifice şi consumând substratul nutritiv al acestora. Microorganismele 
probiotice stabilizează pH tubului digestiv, împiedicând dezvoltarea germenilor patogeni, 
favorizând astfel dezvoltarea microorganismelor utile. Putem conchide că reducerea 
numărului germenilor patogeni ca urmare a administrării probioticelor în hrană se face prin 
două modalităţi: 
- Producerea de substanţe cu efect antibacterian selectiv;  acizii organici sau peroxidul de 

hidrogen care le sunt favorabile; 
- Competiţia pentru situsuri de fixare pe pereţii tubului digestiv care de regulă va fi 

câştigată de microorganismele care se află într-un număr mare. 
Cele mai frecvente bacterii lactice utilizate în alimentaţie sunt: Lactobacillus 
acidophilus, 

Lactobacillus bifidus, Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum, Bacillus subtilis. Ele sunt 
selecţionate în funcţie de criteriile precedente şi exercită în tubul digestiv numeroase acţiuni 
profitabile cum ar fi aciditatea mediului (inhibând formarea aminelor toxice), producţia de 
substanţe antibiotice şi inhibiţia unor bacterii patogene (salmonele şi colibacili). 
 

4. Obţinerea de biomasă din drojdii cu rol probiotic 
 

 În prezent cea mai utilizată tulpină de drojdie sub formă de produs probiotic este 
Saccharomyces cerevisiae. Sursa de carbon utilizată în procesul biotehnologic de obţinere de 
biomasă viabilă este etanolul, deoarece este disoponibil ca materie primă pură, este acceptabil 
ca ingredient alimentar şi este complet solubil în apă. Fiind un proces aerob, obţinerea 
biomasei viabile din drojdii pe etanol se realizează în condiţii aseptice, la concentraţii 
limitative de substrat şi la o rată înaltă de creştere, care asigură un randament mare de 
bioconversie în biomasă. 
 Cercetările farmacologice au arătat că ingestia de S. cerevisiae are efect protector 
asupra florei microbiene intestinale, inhibând dezvoltarea bacteriilor patogene, stimulează 
imunitatea organismului şi echilibrează flora saprofită intestinală, după tratamentul cu 
antibiotice şi chimioterapice. 
 Episoadele uşoare sau severe de diaree constituie principalul efect al tratamentului cu 
antibiotice. Forma cea mai frecventă a deranjamentelor intestinale este colita 
pseudomembranoasă. Printre căile ecologice de control ale acestor diarei ce rezultă din 
dezechilibrarea microflorei intestinale se numără mai multe microorganisme nepatogene care 
pot fi folosite pentru restabilirea echilibrului. Dintre microorganismele existente, 
Saccharomyces boulardii a fost cea mai studiată.(Bergogne-Bérézin, 1995) 
 Pe lângă datele obţinute din cercetări „in vitro”, experienţele efectuate pe cobai 
(infectaţi cu Clostridium difficile) au confirmat potenţialul lui S. boulardii în prevenirea 
efectelor patogene ale toxinelor A şi B şi în scăderea numărului de colonii ale 
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microorganismelor patogene. În mod similar în cazurile pacienţilor cu manifestări grave de 
diaree, au fost administrate doze de S. boulardii, care au prevenit diaree şi colita 
pseudomembranoasă, determinând decontaminarea selectivă a tractului digestiv. (Corbon şi 
colab., 1995) 
 Efectele nedorite ale antibioticelor sunt legate de toxicitatea directă a anumitor 
produse asupra unor organe (ex. nefrotoxicitate, neurotoxicitate, hepatotoxicitate), de efectele 
farmacologice şi metabolice (interacţiunea metabolică a macrofagelor cu teofilina) şi de 
efectele imunologice (alergii la penicilină şi alte antibiotice). 
 Printre efectele secundare ale antibioterapiei cele mai frecvente sunt accidentele 
digestive (prin diverse tipuri de molecule) de tipul diareelor de intensitate şi gravitate 
variabilă, care cedează în urma tratamentului. Unele forme mult mai severe necesită 
spitalizare, cum ar fi colitele pseudomembranoase asociate cu Clostridium difficile. 
 Presiunea selectivă a antibioticelor asupra microflorei digestive (care la vârsta 
fiziologică formează un ecosistem bazat pe echilibrul florei intestinale) şi asupra interacţiunii 
mucoasei digestive cu această floră, rezultă din mecanisme complexe, fiziologice şi 
psihologice, ca sinteza vitaminelor, degradarea glucidelor, lipidelor şi proteinelor alimentare, 
impactul asupra vilozităţilor şi reânnoirea celulară. 
 „In situ”, flora bacteriană normală (formată din 1014 bacterii) exercită un efect de 
barieră care se opune implantării bacteriilor necomensaliste. 
 Practic, toate familiile de antibiotice provoacă, diarei de intensităţi variabile, în funcţie 
de modul de acţiune şi de spectrul de influenţă. Datorită stresului, al antibioterapiei sau al 
tratamentelor imunosupresoare, la pacienţii cu disfuncţii grave se constată anomalii profunde 
ale microflorei digestive. În acest context, o patologie severă asociată cu ingestia unor 
substanţe, este colita pseudomembranoasă în timpul căreia multiplicarea bacteriei Clostridium 
difficile este însoţită de producerea simultană a două toxine – o enterotoxină (A) şi o 
citotoxină (B) responsabile de leziunile stomacale şi de simptome severe. 
 Tratamentele specifice pentru eradierea eventualilor agenţi patogeni şi măsurile 
indispensabile de corecţie a disfuncţiilor electrolitice s-au propus a se asocia cu aportul de 
microorganisme nepatogene pentru restabilirea – cel puţin parţială – a unui nou echilibru 
intestinal. 
 Acest aspect a fost recent confirmat în cursul unei probe chimice asociind pacienţilor 
infectaţi cu Clostridium difficile o antibioterapie standard. O parte din pacienţi au primit 
antibiotice şi Saccharomyces boulardii şi rezultatele au fost foarte bune, iar o altă parte au 
primit antibiotice şi “placebo”, iar rezultatele nu au fost satisfăcătoare. Asocierea cu S. 
boulardii a arătat un risc semnificativ mai mic, de recidivă la infecţia cu Clostridium difficile 
faţă de folosirea antibioticelor. (Costex şi colab., 1990) 
 La şoareci efectul antagonist exercitat de S. boulardii faţă de Candida albicans a fost 
demonstrat prin administrarea de 5×109 celule de S. boulardii. Eliminarea de C. albicans nu 
este totală, înregistrându-se o diminuare de 50 – 100 ori. Acest efect antagonist se exercită şi 
faţă de alte specii de Candida: C. crusei şi C. pseudotropicalis, dar nu şi faţă de C. tropicalis. 
(Ducluzean şi Bensaada, 1982) 
 Într-un model de colită cu Clostridium difficile, faţă de şoareci gnotabiotici, un 
tratament preventiv, oral cu S. boulardii în suspensie de 1010 celule/ml, a permis reducerea 
semnificativă a mortalităţii provocate de infecţia experimentală cu Clostridium difficile. 
 Într-un lot tratat, (după 10 zile de vancomicină) cu o suspensie de 5×108 UFC/ml de S. 
boulardii, a arătat o scădere semnificativă a numărului de colonii de Clostridium difficile şi o 
diminuare a procentului de toxine B. 



 
Studii biologice, biotehnologice şi farmacologice privind utilizarea unor produse probiotice 

 

 19

 Mai recent la om, în colitele pseudomembranoase provocate de Clostridium difficile, 
administrarea de S. boulardii în doză de 500 mg de două ori/zi, reduce semnificativ procentul 
recidivelor, cu 85%. 
 Un studiu recent demonstrează la şobolani, persistenţa celulelor viabile de S. boulardii 
în timpul tratamentului cu antibiotice ca neomicină, ampicilină, clindamicină. Procentul de S. 
boulardii a fost 72% la 96 de ore, după administrare.  
 Un alt efect al perturbării microbiene legate de antibiotice este fenomenul de 
translocaţie bacteriană care duce la complicaţii infecţioase în afara sferei digestive cum ar fi 
pneumopatiile la pacienţii din reanimare. Translocaţia are loc în traumatisme abdominale, 
iradieri, stări de şoc, chimioterapie sau la toţi factorii susceptibili de modificarea 
permeabilităţii epiteliului intestinal; cantitatea de inocul bacterian fiind de asemenea un factor 
favorizant (> 1012 UFC). Prevenirea translocaţiei se face prin decontaminarea selectivă a 
tubului digestiv, utilizând în administrarea orală, doze forte de antibiotice asociate: 
polimixină, colistină, acid nolidixic asociat cu aminozide şi amfotericină B, câteodată şi cu 
vancomicină. 
 Translocaţia lui C. albicans se poate produce printr-o dezvoltare a candidozei 
sistemice la unii pacienţi imunodepresivi. Experimental, pe şoareci liberi de germeni specifici, 
după decontaminarea tubului digestiv timp de 4 zile (streptomicină împreună cu penicilina G), 
ingestia simultană de C. albicans şi S. boulardii (109 celule)/ml şi respectiv 5×108 UFC/ml) a 
redus semnificativ incidenţele translocaţiei dar nu şi numărul de celule de C. albicans. Din 
contră, imunosupresia şoarecilor ce au primit prednison a antrenat un număr mare de 
translocaţii. (Berg şi colab., 1993) 
  
4.1. Tulpini de drojdii utilizate 
 
 Pentru obţinerea de biomasă proteică viabilă s-au utilizat trei tulpini de drojdii din 
genul Saccharomyces: 

- Saccharomyces cerevisiae  224 
- Saccharomyces cerevisiae  225 
- Saccharomyces cerevisiae  226 

 
4.2. Medii de cultură 
 

Mediul de cultură pentru inocul şi pentru faza de fermentaţie conţine % 
(W/V):KH2PO4 0,2, (NH4)2SO4 0,2, extract de porumb 0,2, MgSO4×7H2O 0,05, 
microelemente 1 ml, pH 4,5, etanol 0,3. 
 
4.3. Echipamente şi sisteme de cultivare 
 

Echipament - Inoculul s-a cultivat în baloane Erlenmeyer de 500 ml cu 100 ml mediu 
de cultură. Procesul de fermentaţie s-a realizat într-un bioreactor tip LKB, la un volum util de 
9l. Parametrii de cultivare au fost: temperatura 280C, agitare 600 – 900 rpm, aerare 0,8 – 1,3 
l/l/min. Nivelul oxigenului dizolvat a fost monitorizat de un electrod galvanic (Pb/Ag). 
Concentraţia de CO2 din aerul exhaustat a fost măsurat cu ajutorul unui analizator  IR tip 
Infralyt 4 (Junkalor Dessau, Germania). 
 Fermentaţia - Cultivarea celor 3 tulpini de drojdii din genul S. cerevisiae s-a realizat în 
sistemul de cultivare batch, după care biomasa a fost separată din mediul de cultură prin 
centrifugare şi supusă apoi procesului de liofilizare într-un liofilizator tip L – MIN – D. 
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4.4. Metode analitice utilizate 
 

Biomasa uscată (DCW) a fost determinată prin centrifugarea mediului de fermentaţie 
la 5.000 rpm timp de 30’, apoi spălarea celulelor cu apă distilată şi uscarea acestora până la 
greutate constantă la 1050C. Etanolul a fost analizat gaz – cromatografic. Densitatea optică 
(DO) a fost citită la un spectrofotometru Karl Zeiss Jena, la λ = 570 nm. 
 
4.5. Parametrii de cultivare şi caracteristicile biomasei liofilizate 
 
 Evoluţia parametrilor de cultivare în sistem batch a celor 3 tulpini de S. cerevisiae 
precum şi rezultatele obţinute sunt prezentate în Tabelul 6 şi Figura 1 şi 2. 
 

Tabelul 6. Parametrii de cultivare în sistem discontinuu a celor 3 tulpini de S. cerevisiae. 
 

Durată 
cultivare (ore) 

Aer  
(l/l/m/m) 

Agitare  
(rpm) 

pH Concentraţie 
etanol (%) 

0 6 600 4,1 0,25 
4 6 600 4,0 0,32 
8 9 800 4,0 0,12 
12 12 900 4,2 0,26 
16 12 900 4,0 0,37 
20 14 1000 4,1 0,18 
24 15 1000 4,0 0,23 

 
 Dezvoltarea biomasei de Saccharomyces cerevisiae s-a realizat prin menţinerea 
constantă a pH la valoarea 4 şi concentraţiei de etanol din mediul de cultură între 0,1 – 0,35%, 
ajungându-se la 24 ore de cultivare la un DCW de 41,25 g/l. Odată cu creşterea concentraţiei 
de biomasă, concentraţia O2 dizolvat a scăzut şi s-a menţinut la pragul de 30%, prin creşterea 
ratei de aeraţie de la 0,8 la 1,3 l/l/m/m, şi a agitării de la 600 rpm la 1000 rpm. 

Figure 1. Nivelul oxigenului dizolvat si al bioxidului de 
carbon pe parcursul cultivari tulpinilor  Saccharomyces 

cerevisiae  224, 225, 226 în sistemul de fermentatie batch.
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Figura 2. Profilul fermentatiei de cultivare batch cu 
Saccharomyces cerevisiae  224, 225, 226.
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 Durata procesului de cultivare a fost de 24 de ore, obţinându-se 370 g biomasă prin 
consumarea a 612 g etanol. Consumul specific de etanol a fost de 1,65, iar randamentul de 
bioconversie în biomasă a fost de 60,5%. Viteza specifică de creştere a celor 3 tulpini de 
drojdii pe tot parcursul celor 24 ore de cultivare a fost de 0,1 h-1, iar productivitatea celulară a 
atins 5,77 g×l-1×h-1, cu un TD = 4,95 h. 
 Biomasa proteică a fost separată din broth prin centrifugare şi a fost supusă apoi 
procesului de liofilizare, după ce în prealabil s-a adăugat mediu de protecţie (zaharoză 10%), 
având după procesul de liofilizare o viabilitate de 7,53×1016celule/g biomasă. Caracteristicile 
fizico – chimice ale biomasei liofilizate sunt prezentate în Tabelul 7. 
 

Tabelul 7. Caracterizarea analitică a biomasei liofilizate de S. cerevisiae  224, 225, 226. 
 

Nr. crt. Parametrii Valori 
1 Aspect Biomasă liofilizat, amorfă 
2 Culoare Alb – bej 
3 Miros Caracteristic 
4 Pierdere prin uscare (%) 4,67 
5 Rezidiu sulfatat (%) 4,97 
6 Metale grele (%) Absent 
7 Azot total (%) 6,913 
8 Azot amoniacal (%) 0,313 
9 Proteină totală (% s.u.) 43,27 

10 Acizi nucleici (%) 2,8 
11 Lipide (%) 6,1 

  
Biomasa obţinută în urma procesului de liofilizare şi caracterizată fizico – chimic şi 

din punct de vedere al viabilităţii celulelor de drojdii a fost apoi formulată ca produs probiotic 
sub formă de capsule gelatinoase. 
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5. Studii microbiologice şi farmacologice privind efectul probiotic 

al biomasei de Saccharomyces cerevisiae 
 

Antibioterapia, deşi rămâne cea mai valoroasă metodă terapeutică antibacteriană, 
conduce la tulburări digestive care sunt de fapt expresia unor modificări profunde ale 
microflorei normale. Astfel, în urma antibioterapiei, unele specii microbiene saprofite, 
constante şi caracteristice pentru anumite segmente ale tractusului digestiv se reduc cantitativ 
sau chiar dispar, în schimb apar alte specii sau tulpini microbiene atipice, străine, patogene şi 
neântâlnite în asemenea proporţii în condiţii normale.Lactobacilii şi enterobacteriaceele în 
special E. coli, sunt din acest punct de vedere nişte indicativi. 

Antibioticele pot conduce la dezechilibre ale florei, fiind deja cunoscute efectele 
administrării prelungite sau a unor doze mari pe perioade scurte astfel: 
- cefalosporinele conduc la reducerea cu un ordin de 2 log. până la eliminarea totală a 

lactobacililor din microflora normală; la fel acţionează cloramfenicolul, neomicina singură 
sau asociată cu metronidazolul; 

- tetraciclina, ampicilina conduc la aşa numita diaree de putrefacţie, al cărei agent patogen 
este tulpina Proteus, responsabilă a florei de putrefacţie care se dezvoltă excesiv în urma 
terapiei cu antibiotice, în detrimentul tulpinei E. coli; 

- administrarea de neomicină cu metronidazol conduce atât la scăderea numărului de 
lactobacili în mod semnificativ, dar şi la reducerea florei anaerobe. 

Pentru a elimina efectele nefaste ale antibioterapiei şi a restabili echilibrul acestui 
ecosistem se administrează aşa numitele tulpini probiotice (bacterii, drojdii) care tranzitează 
în stare vie tubul digestiv, colonizează temporar acest loc şi prin mecanisme directe 
(antagonism microbian, acţiune enzimatică) sau indirecte (stimularea imunităţii gazdei) 
conduc la refacerea florei locale atât ca structură cât şi ca număr. 
 Se cunoaşte că este dificil să implantezi o suşă microbiană într-un ecosistem stabil. 
Reuşitele în general au fost de scurtă durată. Chiar dacă tulpina microbiană are un potenţial de 
adeziune bun “in vitro”, colonizarea s-ar putea să nu aibe loc pentru că nu este suficient de 
competitivă pentru substratul dat, comparativ cu bacteriile indigene deja stabilite. Studiile de 
literatură arată că o tulpină poate fi mai uşor “implantată” într-un ecosistem atunci când 
respectivul ecosistem este dezechilibrat. În cazul tratamentului cu antibiotice se produce 
suprimarea unei părţi a florei indigene şi pe fondul acestui dezechilibru, tulpina probiotică 
ocupă pentru un timp respectiva suşă ecologică. 
 
5.1. Metode şi tehnici utilizate în studiile farmacologice 
 
 În experimente s-au utilizat iepuri albi cu greutate 2200g ± 150g, aclimatizaţi timp de 
3 zile la condiţiile de vivariu, selecţionaţi în prealabil prin eliminarea exemplarelor cu 
tulburări gastro – intestinale. 
 Animalele au fost repartizate în 4 loturi a câte 5 animale numerotate după cum 
urmează: Lotul 1 – martor alb, Lotul 2 – martor – la care s-au administrat antibiotice, Lotul 3 
– tratat cu probiotic, Lotul 4 – tratat cu Enterol. 
 La Lotul 1 s-a administrat apă distilată. în volum de 2,5 ml/kg animal. Loturile 2, 3 şi 
4 au primit o dată pe zi, un amestec format din următoarele antibiotice: ampicilină 25 
mg/kg/zi, neomicină 50 mg/kg/zi şi metronidazol 15 mg/kg/zi. Antibioticele au fost alese pe 
baza datelor de literatură, în dozele cunoscute pentru a produce un dismicrobism intestinal 
(doze maxime terapeutice) şi au fost administrate în soluţie apoasă, prin gavaj, în volum de 
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2,5 ml/kg animal. Durata administrării a fost de 5 zile după care o parte din animalele lotului 
1 şi 2 au fost sacrificate, pentru evidenţierea florei microbiene şi s-au prelevat probe din 
principalele organe interne pentru examen anatomopatologic. 
 La lotul 3, după cele 5 zile de antibioterapie, a fost administrat preparatul liofilizat 
probiotic pe bază de biomasă de Saccharomyces cerevisiae, în priză unică/24h, p.o. sub formă 
de suspensie microbiană realizată în apă distilată sterilă, cu o concentraţie de 4,32×109 
U.F.C./volum 2 ml/animal. Durata tratamentului a fost de 4 zile. 
 Lotul 4 a primit corespunzător, timp de 5 zile, preparatul – probiotic Enterol – 
conţinând liofilizat de Saccharomyces boulardii, p.o., într-o singură priză/24h, sub formă de 
suspensie microbiană realizată în apă distilată sterilă, cu o concentraţie de 4×109 
U.F.C./volum 4 ml/animal. 
 Au fost urmărite zilnic: apetitul, greutatea şi semnele de diaree. 
 După perioada de tratament animalele au fost sacrificate pentru evidenţierea florei 
microbiene şi în vederea examenului anatomopatologic. 
 Pentru evidenţierea florei microbiene intestinale au fost recoltate de la fiecare animal, 
fragmente de tub digestiv conţinând joncţiunea ileo – cecală de dimensiuni aproximativ egale. 
Prelevatele de conţinut intestinal au fost fragmentate, suspendate în apă distilată sterilă şi 
agitate timp de 5 – 10 minute pentru omogenizare. S-au realizat plecând de la aceste suspensii 
omogene diluţii zecimale care să permită numărarea coloniilor pe mediile de cultură agarizate. 
Ca medii de cultură s-au folosit: 
- geloză cu pH 7 – 7,2 pentru evidenţierea florei aerobe; 
- geloză suplimentată cu acid tioglicocolic 0,06% (incubare în condiţii special create de 

anaerobioză) pentru evidenţierea florei anaerobe; 
- mediu Istrate – Meittert pentru evidenţierea Enterobacteriaceelor (E. coli, Proteus, 

Shigella); 
- mediu Chapman pentru evidenţierea stafilococilor; 
- mediu Rogoza (MRS) pentru evidenţierea florei lactice. 

În stabilirea protocolul de lucru s-a ţinut cont de datele de literatură  privind 
alegerea antibioticelor, asocierea lor, doza şi calea de administrare, durata administrării. 
 Aceste date de literatură ne-au condus la alegerea unui cocktail de antibiotice care să 
cuprindă neomicina, ampicilina şi agentul chimioterapic metronidazol. S-a urmărit provocarea 
experimentală a unui dezechilibru al florei microbiene intestinale după cum urmează: 
- perturbarea raportului floră aerobă – floră anaerobă; 
- diminuarea florei lactice, a stafilococilor; 
- depresia selectivă a familiei enterobacteriaceelor. 
 
5.2. Analiza cantitativă şi calitativă a florei patogene după tratamentul cu antibiotice şi 

cu produsul probiotic 
 
 În Tabelul 8 este prezentată analiza cantitativă şi calitativă a florei microbiene după 
antibioterapie. 
 În urma terapiei intensive cu antibiotice se evidenţiază următoarele aspecte: 
- raportul dintre flora aerobă – flora anaerobă este perturbat prin reducerea considerabilă a 

florei anaerobe la animalele tratate, faţă de martor, ca urmare în special a acţiunii 
metronidazolului; 

- depresia selectivă a florei intestinale în sensul diminuării florei lactice cu aproape 2 log. şi 
scăderea uşoară a numărului de coci Gram pozitivi (stafilococi); 

- dezechilibru în sânul familiei Enterobacteriaceae unde se constată o diminuare numerică 
cu aproape 1 log., dar mai ales o schimbare a spectrului microbian. La lotul martor, se 
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constată o floră microbiană dominată de E. coli, iar la lotul supus antibioterapiei se 
evidenţiază o scădere semnificativă a acestei tulpini, cu creşterea excesivă a florei de 
putrefacţie dominată de tulpina Proteus. 

 
Tabelul 8. Analiza cantitativă şi calitativă a florei microbiene după antibioterapie. 

 
Floră microbiană Lot martor Lot antibioterapie 

Floră aerobă 3,1×107 8×106

Floră anaerobă 1×107 5×105

Floră lactică (lactobacili) 1,32×107 5×105

Coci Gram+ (stafilococi) 8,3×104 2,4×104

Enterobacteriaceae 1×106* 5×105**

* +++ E. coli, ++ Proteus, **+++ Proteus    

 La loturile 2, 3 şi 4 după 48 ore de la începerea administrării antibioticelor s-a 
constatat scăderea apetitului (obiectivat prin diminuarea aportului alimentar) şi apariţia 
scaunelor decolorate. De asemenea, s-a constatat o scădere în greutate la aceste loturi în 
medie cu 2,1% ± 0,4% în a 5 – a zi de antibioterapie, faţă de lotul martor alb, la care greutatea 
corporală a crescut în medie cu 1,8% ± 0,2% în aceeaşi perioadă. 
 La 24 ore de la instaurarea tratamentului cu probiotic bazat pe biomasă de 
Saccharomyces cerevisiae şi respectiv Enterol, s-au observat: redobândirea apetitului, 
normalizarea scaunelor şi o creştere în greutate. Greutatea a crescut în medie cu 0,44 ± 0,17% 
pe zi la lotul tratat cu probiotic şi cu 0,37 ± 0,12% pe zi, la cel tratat cu Enterol. 
 Examenul anatomopatologic, macroscopic a evidenţiat la lotul 2 – cu administrare de 
antibiotice, o marcată aerocolie, limfangită mezenterică şi materii fecale semilichide, 
decolorate. În cazul loturilor tratate cu probiotic bazat pe biomasă de S. cerevisiae şi respectiv 
Enterol, s-a constatat o aerocolie localizată în regiunea ileocecală şi o discretă limfangită 
mezenterică, neexistând diferenţe semnificative între cele două loturi. 
 În Tabelul 9 este prezentată analiza cantitativă şi calitativă a florei microbiene în urma 
administrării de probiotice, respectiv probiotic bazat pe biomasă de S. cerevisiae şi probiotic 
Enterol, după antibioterapie. 
 

Tabelul 9. Analiza cantitativă şi calitativă a florei microbiene după tratament cu tulpini 
probiotice. 

 
Floră microbiană Lot 

martor 
Lot tratat cu probiotic bazat 
pe biomasă de S. cerevisiae 

Lot tratat cu 
probiotic Enterol 

Floră lactică 
(lactobacili) 

3,84×10
7

1,5×107 8×106

Coci Gram + 2×105 7,4×104 2,2×104

Enterobacteriaceae 4×106* 3,4×106** < 1×106***

* +++ E. coli, + Proteus,  **  +++ E. coli, + Proteus,  *** ++ E. coli, +++ Proteus     

 La loturile tratate cu probiotice postantibioterapie, se observă o normalizare a florei 
microbiene, atât cantitativ cât şi calitativ. 
 La lotul tratat cu probiotic bazat pe biomasă de S. cerevisiae analiza cantitativă şi 
calitativă a florei microbiene intestinale, a evidenţiat următoarele aspecte: 
- recuperarea florei anaerobe la valoarea martorului; 
- repararea florei lactice; 
- revenirea la normal, atât numeric cât şi ca spectru a enterobacteriaceelor; 
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La lotul tratat cu probiotic Enterol, se constată o redresare a florei microbiene fără 
a se atinge valorile normale (ale martorului), după o perioadă de tratament de 4 zile. 
 

6. Concluzii 
 

 Probioticele pot fi definite ca microorganisme viabile, care ingerate, au efecte benefice 
asupra gazdei prin îmbunătăţirea echilibrului bacteriilor la nivelul colonului. 
 Pe piaţa farmaceutică, microorganismele probiotice au fost folosite ca un adjuvant 
terapeutic, în aşa numita metodă terapeutică aliment – medicament. Astfel, ele au fost utilizate 
pentru îmbunătăţirea stării de sănătate a animalelor, prin preparate de genul Ultra Active 
Yeast, Pretexin sau Bactosan, dar şi în terapia umană pentru reechilibrarea florei intestinale 
după antibioterapie, prin preparate ca Ultra Levure, Enterol şi Bactisubtil. 
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