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REZUMAT 

 

 Animalele domestice și sălbatice au fost întotdeauna considerate importante ca și 

rezervor ai unor agenți infecțiosi pentru om.  

 Fazanul (Phasianus colchicus) și iepurele sălbatic (Lepus europaeus) reprezintă specii 

de vânat de o importanță majoră la noi în țară, fiind vânate pentru carnea lor ce deține calități 

dietetice indiscutabile. 

 Iepurele de câmp poate fi rezervorul sau purtătorul unor boli cu potențial zoonotic. Pe 

lângă boli ca stafilococia, pasteureloza, pseudotuberculoza și bruceloza, iepurele de câmp 

poate fi purtătorul altor boli cu potențial zoonotic, dintre care tularemia, listerioza, 

toxoplasmoza, leptospiroza și borelioza sunt cele mai periculoase în condițiile manipulării 

neglijente a animalelor purtătoare (Bourque și col., 1984;  Pikula, 2007). 

 Rolul important pe care îl are în ecosistemele în care trăiește,  precum și datorită 

faptului că nu se îndepărtează mult de locul unde trăiește, fac din iepurele câmp un 

bioindicator al factorilor din mediu acestuia de viață. Datorită contactelor directe sau 

indirecte pe care le are cu diferite specii, inclusiv cu omul, cunoașterea florei bacteriene de 

portaj și mai ales a speciilor bacteriene cu potențial zoonotic, este foarte importantă mai ales 

din punct de vedere  epizootologic dar și sanitar veterinar. 

De asemenea, creșterea iepurilor pentru carne sau blană capată o tot mai mare 

importanță pe plan  mondial (Combe și col., 2005; Xiccato, 1999).  

Iepurii au fost folosiți în toată lumea drept sursă de hrană și blană 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Rabbit). 

O comparație între iepurii sălbatici și cei domestici, respectiv fazanii de vânătoare și 

cei de crescătorie, în ceea ce privește flora microbiană de portaj, este oportună deorece este 

important de cunoscut diferențele existente și mai ales este important de analizat implicația 

factorilor de mediu aupra evoluției profilului microbian. Datorită diferențelor dintre mediul 

de viață silvatic și domestic se pot contura diferențe și în ceea ce privește răspunsul imun al 

celor două categorii de animale, tradus printr-o rezistență mai mare sau mai mică la boli cu 

care aceste animale se confruntă. De asemenea datorită condițiilor  „‟artificiale‟‟ de creștere, 

animalele din aceste medii sunt mai protejate de anumiți agenți patogeni comparativ cu cele 

sălbatice.  

 Monitorizarea microbiologică a speciilor de vânat din terenurile de vânătoare este o 

operațiune care ar trebui să se desfășoare continuu deoarece modificările climatice şi 

condiţiile sezoniere pot afecta evoluția bolilor în ceea ce privește întinderea și difuzarea 

acestora,  apariția și persistența lor în noile habitate. Invazia agentului patogen poate duce la 

apariţia unor noi boli complexe, prezentând provocări majore pentru durabilitatea viitorului 

animalelor și a agriculturii la nivel global (de La Rocque și col., 2008) 

De asemenea, un studiu privind influența poziției filogenetice (Aves și Mammalia) asupra 

microflorei de portaj și corelarea acestora cu sistemul imun al speciilor studiate nu a fost 

efectuat până în prezent. 

Studiile cuprinse în lucrarea de față au fost efectuate între anii 2009-2013, și au avut ca 

obiective principale verificarea următoarelor ipoteze: 

 Portajul microbian la animalele din crescătorii, indiferent dacă vorbim despre 

fazan sau iepuri este limitat comparativ cu cel de la animalele sălbatice; 

 Flora microbiană prezentă într-un mediu de viaţă relativ restrâns, după cum se 

întâmplă în cazul animalelor crescute de om în sisteme închise (ferme, gospodării) este 

controlată prin intervenţia omului (dezinfecţii, supravegerea mişcării efectivelor, creşterea 

animalelor în circuit închis, etc) de aceea am presupus că într-un astfel de mediu încărcătura 

cu bacterii va fi mai mică, atât ca număr total, cât şi ca varietate de specii. Pe de altă parte, în 

mediul silvatic unde se regăsesc speciile de vânat studiate, circulaţia, deci riscul de 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rabbit
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contaminare, sunt mai restrânse, este prezentă capacitatea de autoepurare la nivelul unor 

segmente (de exemplu, ape curgătoare). Evaluarea comparativă a contaminanţilor microbieni 

din cele două habitate în corelaţie cu flora de portaj vor permite confirmarea sau infirmarea 

ipotezei emise. 

 Diferenţele de structură şi funcţionalitate a sistemului imun la cele două clase 

studiate ar putea determina diferenţe între microflora de portaj şi patogenitatea 

acesteia pentru indivizii în cauză precum şi pentru contacţi; 

           Clasa Aves respectiv clasa Mammalia, prin evoluţia în timp şi-au dobândit structuri şi 

competenţe imunologice condiţionate de mediul de viaţă, de comportamentul de căutare al 

hranei, cel de reproducere, etc. Au apărut în acest mod structuri cu roluri sofisticate, capabile 

de a reacţiona la multiplele agresiuni din mediu dar şi la cele venite din interior. După unii 

autori, sistemul imun la păsări este chiar mai complex decât la mamifere, acest fapt fiind 

motivat prin prezenţa unor structuri bine delimitate, capabile de a asigura singure, de ex., 

instruirea limfocitelor B (bursa lui Fabricius) sau protecţia complexă la nivelul unui organ 

(glanda Harder). Cu toate acestea se consideră că, în cazul mamiferelor, căile de răspuns 

antiagresional sunt mai elaborate, reacţia fiind mai promptă, indiferent de agresor.  

 Rezistența la antibiotice este mai mare la speciile bacteriene de interes medical 

provenite de la animalele domestice comparativ cu cele de la animalele sălbatice. 
 Animalele menţinute în scop economic sunt exploatate în condiţii „nenaturale”, 

mediul de viaţă fiind artificializat şi controlat. În încercarea de a evita influenţele externe 

nocive, în acest sens şi agresiunea microbiană, s-a încetăţenit practica de a fi utilizaţi agenţi 

antimicrobieni, printre care şi antibiotice, nu rareori nediscriminatoriu. Într-un astfel de 

context, este foarte uşor de înţeles că se poate instala rezistenţa florei de portaj la antibiotice, 

mai ales la cele uzuale. S-a presupus că animalele „domestice” studiate, fiind expuse mai 

frecvent antibioticoterapiei, vor fi purtătoare de specii microbiene rezistente sau chiar 

multirezistente la antibiotice.  

 Lucrarea de față este structurată în două părți, prima parte intitulată  “Studiu 

bibliografic” ce conține 50 de pagini și partea a doua cuprinzând 135 de pagini este intitulată 

“ Cercetări proprii”. 

  În acest studiu sunt cuprinse 35 de figuri foto, 17 grafice și 30 de tabele. Prima parte a 

tezei, Studiu bibliografic, redă stadiul actual al cunoșterii și se extinde pe 6 capitole. 

 În Introducere este descrisă importanța speciilor studiate și un scurt istoric al bolilor 

cele mai frecvent întâlnite la aceste specii de animale, respectiv evaluarea pierderilor datorate 

acestora și a riscurilor pentru om. 

 În al doilea capitol sunt descrise pe scurt speciile de fazani și iepuri, de asemenea fiind 

efectuate clasificările științifice, descrierea răspândirii, a habitatului și a comportamentului 

acestora. 

 În capitolul trei al primei părți, este descris habitatul speciilor, habitatul fazanului de 

vânătoare și al fazanului de crescătorie, respectiv habitatul iepurelui sălbatic și al iepurelui 

domestic. Cel de-al patrulea capitol descrie flora microbiană de portaj la fazani și iepuri, 

această floră fiind clasificată în funcție de categoria de animale, specifică animalelor  

sălbatice/domestice, respectiv, comună celor două specii și în funcție de importanța 

germenilor pentru sănătatea animalelor și oamenilor. 

 În capitolul cinci este descrisă flora bacterienă frecvent izolată din mediile de viață ale 

speciilor studiate, respectiv din mediul de viață silvatic și domestic. Capitolul șase cuprinde 

aspecte legate de sistemul imun la mamifere și păsări, al modului de evoluție al acestuia și al 

modului de „intervenție” în cazul producerii unei infecții. 

 Partea a doua a tezei este destinată cercetărilor proprii și cuprinde șapte capitole. În 

această parte sunt descrise obiectivele tezei, materialele și metodele utilizate în vederea 

obținerii unor rezultate ce vor confirma sau infirma ipotezele emise. Prezentarea părții 
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experimentale este urmată de enunțarea unor concluzii generale, recomandări și literatura 

citată.  În studiul de față au fost citate 273 titluri bibliografice. 

 Capitolul II.I. este destinat  descrierii habitatului speciilor studiate astfel încât aici sunt 

descrise fondurile de vânătoare din care provin animalele de la care au fost prelevate probele. 

Fondurile de vânătoare au fost descrise cu ajutorul datelor publice de pe site-ul Ministerului 

Mediului și Pădurilor, atenție acordându-se limitelor fondurilor, furajelor disponibile pentru 

populația de vânat și efectivelor de vânat din aceste fonduri. Au fost descrise fondurile de pe 

raza a 4 județe, pentru o mai bună înțelegere a localizării și a conținutului acestora au fost 

atașate figuri resprezentând schițele tehnice ale fondurilor de vânătoare. Au fost descrise 

fondurile de vânătoare: VIȘTEA (Cluj), CHIEJD (Sălaj), SÂNMIHAIU ALMAŞ (Sălaj), 

SÂNTIMREU (Bihor), ŞIMIAN (Bihor), GRINDENI (Mureș). 

După descrierea fondurilor de vânătoare au fost descrise pe scurt crescătoriile iepurilor 

domestici și crescătoriile de fazani de la care au fost prelevate probele. S-a avut în vedere 

descrierea condițiilor de întreținere a animalelor respective, făcând specificații asupra 

regimului alimentar, al eventualelor tratamente la care au fost supuse animalele, s-a descris 

modul de confecționare al boxelor, respectiv al volierelor astfel încât să se aibă o imagine 

clară asupra modului în care condițiile din mediul de viață artificializat al categoriilor de 

animale studiate ar putea să influențeze microflora de portaj și imunitatea acestora. 

 În capitolul II.II. au fost descrise materialele si metodele de lucru  utilizate în vederea 

identificării florei microbiene de portaj de la fazani şi iepuri.  

 Au fost prelucrate un număr de 246 de probe (tampoane faringiene și cloacale) 

provenind de la fazanii de vânătoare și 46 probe de la fazanii de crescătorie.  Probele 

prelevate au fost prelucrate după tehnicile microbiologice clasice iar identificarea speciilor 

bacterine s-a efectuat cu ajutorul testelor API. 

În urma realizării testelor API pentru tulpinile bacteriene izolate de la fazanii de 

vânătoare au fost identificate următoarele tulpini bacteriene: Enterobacter aerogenes 

(5,22%), Staphylococcus spp. (12,95%), Pseudomonas aeruginosa (3,63%), E. coli (28,86%), 

Enterobacter cloacae (15,22%), Serratia marcescens (5,22%), Corynebacterium spp. 

(2,27%), Streptococcus spp. (2,5%), Micrococcus spp. (1,59%), Clostridium spp. (3,63%), 

Enterobacter sakazakii (4,09%), Rahnella aquatillis (1,59%), Serratia liquefaciens (2,04%), 

Chryseomonas luteola (0,22%), Pantoea spp. (1,59%), Serratia rubidaea (0,68%), Proteus 

spp. (2,04%), Citrobacter braakii (0,22%), Aerococcus viridans (2,27%), Ewingella 

americana (1,13%), Enterobacter amnigenus (1,81%), Citrobacter freundii (0,45%), 

Enterobacter cancerogenus (0,22%), Salmonella arizonae (0,45%). 

Efectuând o comparație între tulpinile bacteriene izolate din faringele și cloaca 

fazanilor de vânătoare s-a putut observa că există diferență semnificativ statistic în ceea ce 

privește prevalența lui Enterobacter aerogenes, izolat cu o frecvenţă semnificativ mai mare 

din faringe  (p = 0.008). 

De la fazanii de crescătorie au fost identificate următoarele specii bacteriene: 

Enterobacter cloacae (38,8%), E. coli (9,25%), Klebsiella terrigena (5,55%), Enterobacter 

aerogenes (7,40%), Staphylocccus spp. (9,25%), Clostridium spp. (18,51%), Escherichia 

fergusonii (1,85%), Butiauxella agrestis (3,7%), Streptococcus spp. (3,70%), Serratia 

fonticola (1,85%). 

 Diferențele în ceea ce privește izolarea tulpinilor bacteriene din faringele și cloaca 

fazanilor de crescătorie nu sunt semnificative din punct de vedere statistic.  

În ceea ce privește prevalenţa diferitelor tulpini bacteriene la fazanii de vânătoare și cei de 

crescătorie, s-au putut constata diferențe semnificative statistic numai pentru Enterobacter 

cloacae (p = 0.020), Klebsiella terrigena (p = 0.021), Clostridium spp (p = 0.002) și 

Butiauxella agrestis (p = 0.021).  

De la iepurii sălbatici au fost izolate din 162 de probe, 280 de tulpini bacteriene, 157 

dintre acestea de la nivel faringian și 123 de tulpini de la nivel rectal. 
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Tulpinile izolate de la iepurii sălbatici au fost identificate prin testele API fiind 

identificate următoarele specii bacteriene: E. coli (28,57%), Enterobacter sakazakii (12,5%), 

Enterobacter cloacae (9,64%), Clostridium spp. (6,42%), Corynebacterium spp. (5%), 

Micrococcus spp. (3,21%), Serratia liquefaciens (6,07%), Serratia marcescens (1,78), 

Staphylocccus spp. (9,28%), Pseudomonas aeruginosa (3,92%), Rahnella aquatillis (4,28%), 

Streptococcus spp. (2,85%), Citrobacter freundii (2,14%), Enterobacter aerogenes (2,85%), 

Pantoea spp. (1,42%). 

În ceea ce priveşte tulpinile izolate din faringele și rectul iepurilor sălbatici, s-a 

observat că există diferențe semnificativ statistice în cazul prevalenței următoarelor tulpini: 

E. coli (p = 0.014), Staphylocccus spp. (p = 0.024), Streptococcus spp.(p = 0.012), 

Enterobacter aerogenes (p = 0.007) și Citrobacter freundii (p = 0.039); pentru celelalte 

tulpini izolate nu au fost diferențe semnificative statistic. 

 De la iepurii domestici au fost izolate din 140 de probe, de la nivel faringian 98 de 

tulpini iar de la nivel rectal 109 tulpini bacteriene. 

 Tulpinile bacteriene izolate de la iepurii domestici au fost testate prin testele API fiind 

identificate următoarele specii bacteriene: E. coli (16,90%), Enterobacter cloacae (14%), 

Staphylocccus spp. (6,28%), Micrococcus spp. (7,72%), Aerococcus viridans (3,38%), 

Lactococcus lactis (2,41%), Klebsiella ornithinolitica (3,38%), Klebsiella pneumoniae 

(1,44%), Enterobacter aerogenes (6,76%), Proteus mirabilis (3,38%), Serratia odorifera 

(2,41%), Klebsiella planticola (4,34%), Rahnella aquatillis (1,93%), Pantoea spp. (3,86%), 

Celullomonas spp. (6,76%), Clostridium spp. (11,11%), Citrobacter freundii (3,86%). 

 În ceea ce privește distribuția tulpinilor bacteriene izolate din faringele și rectul 

iepurilor domestici, rezultate semnificative din punct de vedere statistic s-au observat în cazul 

tulpinilor bacteriene de Enterobacter cloacae (p = 0.001), Staphylocccus spp. (p = 0.000), 

Aerococcus viridans (p = 0.021), Klebsiella ornithinolytica (p = 0.021), Enterobacter 

aerogenes (p < 0.001), Proteus mirabilis (p = 0.021), Klebsiella planticola (p = 0.006), 

Pantoea spp. (p = 0.012), Citrobacter freundii (p = 0.007), Celullomonas spp. (p < 0.001).  

 Analizând statistic diferențele între tulpinile bacteriene izolate de la iepurii sălbatici și 

cei domestici se pot constata diferențe semnificative pentru tulpinile de Corynebacterium spp 

(p = 0.001), Serratia liquefaciens (p < 0.001), Pseudomonas aeruginosa (p = 0.004), 

Streptococcus spp. (p = 0.021), Celullomonas spp. (p = 0.000), Aerococcus viridans (p = 

0.012), Lactococcus lactis (p = 0.048), Klebsiella ornithinolytica (p = 0.012), Proteus 

mirabilis (p = 0.012), Serratia odorifera (p = 0.048), Klebsiella planticola (p = 0.003).  

 Specia majoritară izolată de la speciile studiate a fost E. coli al cărei potențial patogen 

crescut este cunoscut și relatat frecvent la animale, provocând pierderi economice majore 

(Owen, 1992; Davies, 2006). 

Deși unele specii bacteriene dintre cele identificate (Celullomonas spp., Aerococcus 

viridans, Serratia spp., Enterobacter spp., Erwinia spp., Klebsiella terrigena) sunt 

condiționat patogene, izolarea acestora de la fazani și iepuri reprezintă risc de îmbolnăvire, 

fiind cunoscut faptul că flora bacteriană fiziologică, în anumite condiții, poate deveni 

patogenă (Krupaci și col., 2011). 

Speciile bacteriene izolate de la fazani și iepuri prezintă potențial patogen, fără nici o 

excepție, existând date în literatura de specialitate despre infecții cauzate de acestea la 

animale sau la oameni. 

În concluzie de la speciile sălbatice studiate au fost izolați germeni cu risc zoonotic în 

număr mai mare comparativ cu speciile din crescătorii, ceea ce denotă că într-un mediu 

silvatic, neprotejat, agenții patogeni sunt în număr mai mare comparativ cu un mediu 

controlat. 

 În capitolul II.III. a fost identificată flora microbiană din mediul de viaţă al speciilor 

studiate, respectiv, din mediul de viaţă al fazanilor de vânătoare şi al iepurilor sălbatici au 
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fost identificați următorii agenți bacterieni: Micrococcus spp., Staphylococcus spp., 

Corynebacterium spp., E. coli, Serratia rubidaea, Enterobacter sakazakii. 

S-a putut observa că apele din terenurile de vânătoare sunt mai contaminate decât 

solul, dat fiind faptul că din apă au fost izolate mai multe specii bacteriene al căror potențial 

patogen nu ar trebui neglijat. 

Din mediul de viaţă al fazanilor de crescătorie au fost identificate următoarele specii 

bacteriene: Corynebacterium spp., Erwinia spp., Serratia rubidaea, Vibrio fluvialis, 

Enterobacter cloacae, Staphylococcus spp., Clostridium spp.. 

Din mediul de viaţă al iepurilor domestici au fost identificate următoarele specii 

bacteriene: Micrococcus spp., Erwinia spp., Corynebacterium spp., Enterobacter cloacae, 

Clostridium spp., Klebsiella terrigena, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus spp.. 

Majoritatea speciilor bacteriene izolate din mediile de viață ale fazanilor și iepurilor au 

fost izolate și din probele provenite de la aceste specii de animale. Cu toate acestea, existând 

și specii bacteriene izolate din mediile de viață care nu au fost izolate pe parcursul studiului 

din probele provenite de la nivel faringian sau cloacal/rectal. Speciile bacteriene respective 

sunt reprezentate de Vibrio fluvialis, bacterie cu rol patogen pentru om și animale și Erwinia 

spp. care nu deține potențial patogen. 

În concluzie, deși în ambele tipuri de medii de viață, silvatic și domestic, au fost 

identificate bacterii cu potențial patogen și zoonotic, riscul de îmbolnăvire este mai crescut în 

mediul domestic, întrucât de la acest nivel au fost izolate specii bacteriene patogene precum 

Vibrio fluvialis. 

Capitolul  II.IV.  a fost destinat evaluării nivelului antibioticorezistenței tulpinilor 

bacteriene izolate de la iepuri și fazani, astfel încât au fost testate privind sensibilitatea la 

antibiotice tulpini de E. coli și Staphylococcus spp., specii bacteriene citate adesea în 

literatura de specialitate datorită antibioticorezistenței.  

Pentru testarea sensibilității germenilor la antibiotice s-a utilizat metoda difuzimetrică 

Kirby-Bauer. Realizarea antibiogramelor s-a realizat conform standardului CLSI (Clinical 

and Laboratory Standards Institute). Au fost testate 10 tulpini de E. coli și 10 tulpini de 

Staphylococccus spp. de la fazanii de vânătoare, iar de la fazanii de crescătorie au fost testate  

5 tulpini de E. coli și 4 tulpini de Staphylococcus spp. 

După măsurarea diametrelor zonelor de inhibiție din jurul fiecărui comprimat, tulpinile 

bacteriene testate au fost interpretate ca sensibile, rezistente sau intermediar sensibile la 

acțiunea antibioticelor după standardul CLSI 2011.  

În urma testării sensibilității tulpinilor de E. coli izolate de la fazanii de vânătoare  s-a 

observat că antibioticul cu eficiența cea mai mare a fost cloramfenicolul, 90% dintre tulpinile 

testate fiind sensibile la acțiunea acestuia. Eficient, față de aceleași tulpini a fost și 

gentamicina, încât 50% dintre tulpinile testate au fost sensibile la acțiunea acestui antibiotic 

iar restul de 50% au fost intermediar sensibile. Următorul antibiotic eficient față de tulpinile 

testate a fost ciprofloxacina în cazul acestuia observându-se și existența a două tulpini 

rezistente. 50% dintre tulpinile testate au fost sensibile la acțiunea polimixinei B iar 50% au 

fost rezistente. Trimetoprimul sulfametoxazole a fost ineficient față de tulpinile testate în 

acest studiu, toate acestea fiind rezistente la acțiunea antibioticului. În cazul tetraciclinei, 

niciuna dintre tulpinile bacteriene testate nu a fost sensibilă la acțiunea acestui antibiotic. 

Față de tulpinile de E. coli izolate de la fazanii de crescătorie, s-a putut observa că 

singurele antibiotice cu eficacitate corespunzătoare in vitro au fost gentamicina (sensibilitate 

100%) și ciprofloxacina (sensibilitate 80%). La acțiunea acidului nalidixic și tetraciclinei  

toate tulpinile au fost rezistente. 

 În concluzie, tulpinile de E. coli izolate de la păsările de vânătoare prezintă 

sensibilitate mai crescută la antibiotice comparativ cu tulpinile izolate de la păsările de 

crescătorie.  
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În ultimii ani s-a pus accentul pe apariția MRSA (Staphylococcus aureus meticilino 

rezistent) și MRCNS (Stafilococi coagulazo-negativi meticilino-rezistenți) (Mártonová și 

col., 2008) astfel încât este explicabilă testarea sensibilității la antibiotice a unor tulpini de 

stafilococi izolate de la fazanii destinați consumului uman. 

 În urma testării sensibilității la antibiotice a tulpinilor de Staphylococcus spp. izolate 

de la fazanii de vânătoare, reiese că toate tulpinile de Staphylococcus spp. au fost sensibile la 

acțiunea enrofloxacinei, amoxicilinei + acid clavulanic și tetraciclinei, iar restul antibioticelor 

fiind ineficiente față de toate tulpinile testate (100% rezistență antibacteriană). 

În cazul testării susceptibilității la antibiotice a tulpinilor de Staphylococcus spp. 

izolate de la fazanii de crescătorie, s-a constatat că la acțiunea a 3 antibiotice (trimetoprim 

sulfametoxazole, ampicilină și penicilină) acestea au manifestat 100% rezistență. 

Tetraciclina a fost cel mai eficient antibiotic față de toate tulpinile testate de la această 

specie (100% sensibilitate). Față de enrofloxacină, tulpinile testate au fost sensibile 50% și 

50% intermediar sensibile iar la acțiunea amoxicilinei + acid clavulanic, 75% dintre tulpini 

au fost sensibile, restul prezentând rezistență. 

De la iepurii sălbatici au fost testate 15 tulpini de E. coli și 10 tulpini de 

Staphylococcus spp. iar de la iepurii domestici, 15 tulpini de E. coli și 10 tulpini de 

Staphylococcus spp. 

În cazul tulpinilor de E. coli izolate de la iepurii sălbatici s-a putut observa că 

antibioticele cele mai eficiente au fost ciprofloxacina și gentamicina, mai mult de jumătate 

din tulpinile testate au prezentat rezistență la acțiunea trimetoprimului sulfametoxazole iar cel 

mai ineficient antibiotic testat a fost tetraciclina.  

Cel mai eficient antibiotic față de tulpinile de E. coli izolate de la iepurii domestici a 

fost gentamicina, fiind urmat de ciprofloxacină și cloramfenicol. Cel mai ineficient antibiotic 

față de tulpinile de E. coli izolate de la iepurii domestici a fost tetraciclina, la acțiunea acestui 

antibiotic niciuna dintre tulpinile testate nu a prezentat sensibilitate. 

S-a putut observa că există diferențe între tulpinile bacteriene izolate de la iepurii 

sălbatici și domestici în ceea ce privește sensibilitatea la antibiotice, astfel de diferențe au fost 

descrise și de către  Pissoni și col., 2004 care au observat de asemenea că un biotip de E. coli 

izolat de două ori din aceeași crescătorie de iepuri are de obicei același comportament la 

antibiotice, însă susceptibilitatea la antibiotice se schimbă ușor când același biotip este izolat 

din altă crescătorie de iepuri. Astfel de diferențe au fost constatate și între tulpinile de E. coli 

de natură sălbatică, respectiv între tulpinile de E. coli de natură domestică, profilul 

antimicrobian al tulpinilor fiind în cazul câtorva dintre acestea diferit. 

Diferențe privind rezistența la antibiotice a tulpinilor de E. coli izolate de la nivelul 

tractului digestiv al iepurilor sălbatici și domestici au fost constatate și de Krupaci și col., 

2012, în sensul unei sensibilități mai crescute la antibiotice în cazul tulpinilor de origine 

sălbatică față de cele de origine leporină domestică. 

Unele bacterii au dezvoltat rezistență față de toate clasele de antibiotice descoperite 

până acum, iar cel mai frecvent tip de rezistență este dobândit și transmis pe cale orizontală 

prin intermediul unor elemente genetice mobile, precum plasmide, transposomi și integroni 

(Tiemersma și col., 2004). Infecțiile stafilococice sunt tratate frecvent cu antibiotice și 

consecutiv apare fenomenul de antibioticorezistență dobândită (Normand și col., 2000). 

În cazul testării sensibilității la antibiotice a tulpinilor de stafilococi izolate de la 

iepurii sălbatici s-a putut observa, că antibioticele cele mai eficiente față de toate tulpinile au 

fost amoxicilina + acidul clavulanic și enrofloxacina. În cazul utilizării acestor două 

antibiotice nu a fost constatată nici o tulpină din cele testate care să prezinte rezistență. Cele 

mai ineficiente antibiotice folosite au fost ampicilina și penicilina G, în cazul acestora 80%, 

respectiv 90% dintre tulpinile testate au prezentat rezistență. 
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Față de  tulpinile de stafilococi izolate de la iepurii domestici, antibioticul cel mai 

eficient față de toate tulpinile testate a fost enrofloxacina (90% dintre tulpini au prezentat 

sensibilitate) în cazul amoxicilinei + acid clavulanic 70% dintre tulpini au fost sensibile. 

Antibioticul la acțiunea căruia au fost constatate cele mai multe tulpini de Staphylococcus 

spp. rezistente a fost ampicilina. 

S-a presupus că animalele „domestice” studiate, fiind expuse mai frecvent 

antibioticoterapiei, vor fi purtătoare de specii microbiene rezistente sau chiar multirezistente 

la antibiotice. Această ipoteză s-a dovedit validă, observându-se mai frecvent fenomenul de 

antibioticorezistență a tulpinilor de E. coli de origine domestică în comparație cu cele de 

origine sălbatică. De asemenea chiar și în cazul antibioticelor care au avut activitate 

antimicrobiană față de tulpinile de ambele origini, se poate observa că diametrele zonelor de 

inhibiție bacteriană sunt mai reduse în cazul tulpinilor provenite de la iepurii domestici. 

 Capitolul II.V. intitulat EVALUAREA ACTIVITǍŢII BACTERICIDE TOTALE 

A SERULUI ÎN FUNCŢIE DE MICROFLORA DE PORTAJ cuprinde informații despre 

acest parametru al imunității înnăscute.  

 Capacitatea serului de a inhiba creşterea bacteriană este evaluată prin prezenţa 

componentelor complementului care pot modula concentraţia anticorpilor naturali împotriva 

altor agenţi ubicvitari din mediu, în special enterobacterii (Moscati şi col., 2008). 

 Pe lângă testarea imunității organismelor studiate, prin evaluarea capacității 

bactericide a serului se poate evalua și nivelul de patogenitate al bacteriilor testate astfel 

încât, proprietatea de rezistență la ser a  bacteriilor invazive este un aspect important al 

patogenității acestora (Moll și col., 1980). 

 Au fost incluse în studiu 36 de probe de ser de la iepuri domestici, provenind din 4 

gospodării diferite și 15 probe de ser de la fazanii de crescătorie. S-a testat capacitatea 

bactericidă a serului de iepure față de două tulpini de E. coli, una de referință (E. coli ATCC 

10536)  iar cealaltă provenită de la iepurii domestici. Serurile de iepure au fost testate numai 

față de tulpina de referință. Potenţialul bactericid al serurilor a fost evaluat in vitro prin 

intermediul tehnicii de microdiluţii în placă. În acest scop s-au realizat diluţii seriate în bulion 

ale probelor de ser efectuând 5 diluții (1/10, 1/20, 1/40, 1/80 şi 1/160). Consecutiv obţinerii 

diluţiilor seriate pentru fiecare probă de ser, fiecare godeu a fost însămânţat cu 3 μl inocul din 

tulpina de referinţă E. coli ATCC 10536, respectiv tulpina de E. coli de la iepurii domestici. 

Serurile de iepure testate au avut activitate bactericidă asupra tulpinii de E. coli ATCC 

10536 dependentă de diluție. 

În urma efectuării testului ANOVA unimodal și testului post-hoc Tukey au fost 

constatate diferențe semnificative statistic (p = 0,036) între loturile 1 și 2 de iepuri în ceea ce 

privește activitatea bactericidă a serului la diluția 1/80 față de tulpina de referință de E. coli. 

Între celelalte loturi, la niciuna dintre diluții nu au fost constatate diferențe semnificative din 

punct de vedere statistic. 

Serurile iepurilor din lotul 1 au avut eficiență maximă față de tulpina de E. coli ATCC 

10536 la diluția  a doua (1/20), în cazul iepurilor din loturile 2 și 3 observându-se că la diluții 

mai mari ale serurilor (1/40, 1/80) capacitatea bactericidă a acestora crește. În cazul iepurilor 

din lotul 4, la concentrația maximă a serului (1/10) se observă efect minim tradus prin cea 

mai mare turbiditate bacteriană (grafic 1). 
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Grafic 1. Potențialul bactericid al serurilor de iepure față de tulpina de referință 

E. coli ATCC 10536  

Analizând statistic rezultatele obținute în cazul testării efectului bactericid al serurilor 

de fazan față de efectul acelora de iepure au fost constatate diferențe semnificative statistic la 

4 din cele 5 diluții testate, astfel:  la diluția 1/10 a serului s-au constatat diferențe 

semnificative statistic între lotul de fazani și lotul 2 de iepuri (F(4,46) = 5,332, p = 0,001), la 

diluția 1/20 s-au constatat diferențe semnificative statistic între lotul de fazani și lotul 1 de 

iepuri 1/40 (F(4,46) = 4,516, p = 0,001), la diluția 1/80 (F(4,46) = 5,871) iar la diluția 1/160 

s-au constatat diferențe semnificative statistic între lotul 1 de iepuri și lotul de fazani (F(4,46) 

= 4.289, p = 0.002). 

Serul de fazan a avut eficiență maximă în ceea ce privește inhibarea creșterii 

bacteriene a tulpinii de E. coli de referință la diluția 1/20, observându-se conform 

graficului 16 că la diluții mai mari ale serului dezvoltarea bacteriană este mai intensă. 

 

 
Grafic 2. Potențialul bactericid al serurilor de fazan față de tulpina de referință E. 

coli ATCC 10536. Barele de eroare reprezintă o deviație standard. /  
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 Serul iepurilor din lotul I a prezentat efect negativ asupra lui E. coli de la iepurii 

domestici  pentru concentrația maximă a factorilor serici (diluția 1/10); pe măsură ce rata 

diluțiilor a crescut se observă și o creștere a turbidității godeurilor ceea ce corespunde unei 

creșteri bacteriene mai intense în absența factorilor serici. 

 De asemenea, în urma testării comparative a activității serurilor de iepure asupra 

tulpinii de E. coli de referință și de origine leporină, acestea au fost mai eficiente față de 

tulpina de origine leporină, observându-se și o uniformitate a rezultatelor (Grafic 17). 

 Analizând capacitatea bactericidă a serului de fazan asupra tulpinii de E. coli de 

referință se poate observa că la diluția 1/20 (1/20 = 0,249 UDO) serul are efect maxim, pe 

măsură ce rata diluțiilor crește turbiditatea fiind mai intensă (1/160 = 0,256 UDO). 

 
Grafic3.

 
Potențialul bactericid al serurilor de iepure față de tulpina de E. coli 

izolată de la iepurii domestici. Barele de eroare reprezintă o deviație standard 

 

 În concluzie, activitatea bactericidă satisfăcătoare a serului chiar și la diluții crescute, atât la 

iepure cât și la fazan,asupra tulpinilor testate denotă o concentrație suficientă de factori serici cu 

potențial bactericid. 

 În capitolul II.VI. s-a efectuat DOZAREA GAMAGLOBULINELOR TOTALE, test 

foarte important pentru a aprecia starea de funcționare a sistemului imun al speciilor studiate. 

 Dozarea anticorpilor circulanţi prin metode de laborator creează posibilitatea estimării 

potenţialului de protecţie antiinfecţioasă umorală respectiv permite diagnosticarea unor boli. 

Drept urmare, determinarea concentraţiei imunoglobulinelor circulante, poate furniza indicii 

asupra stadiului sau nivelului de protecţie.
 

 Urmărind rezultatele obţinute se constată că imunoglobulinele totale au prezentat 

variaţii între loturile de iepuri studiate. 

 În scopul stabilirii diferențelor dintre cele 6 loturi de iepuri s-a utilizat testul statistic 

ANOVA unimodal folosind programul R for Windows. S-a constatat că între diferitele loturi 

există diferențe semnificative statistic, F (5,63) = 2,38, p = 0,048. 

Folosind testul post-hoc Tukey s-a constatat că media valorilor gammaglobulinelor totale la 

lotul 6 de iepuri este semnificativ mai mare comparativ cu lotul 4 (p = 0,035). 
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Tabel. 1. Analiza statistică a rezultatelor obţinute pentru imunoglobuline 

totale 

 

 

Specia 

Specie 
 

 

 

 

n 

 

 

Media ± DS 

Average±SD 

 

Iepuri 

 

69 

0,0338±0,0891 UDO 

3,38±8,91grade Vernes 

 

Fazani 

 

15 

0,0226±0,0132 UDO 

2,26±1,32 grade Vernes 

 

3,25±2,30 grade Vernes  

 Valorile imunoglobulinelor semnificativ mai crescute în cazul iepurilor din lotul 4 față 

de celelalte loturi poate indica un răspuns mai eficient din partea sistemului imun la diferiți 

agenți patogeni. 

 Corelaţia dintre existenţa speciilor bacteriene cu potenţial patogen la speciile de 

animale studiate şi starea de sănătate a acestora indică un potenţial de protecţie 

antiinfecţioasă ridicat şi permite în acelaşi timp încadrarea rezultatelor obţinute la dozarea 

imunoglobulinelor în categoria valorilor fiziologice pentru aceste specii. 

 În ultimul capitol al acestei teze, capitolul II. VII. au fost dozate complexele imune 

circulante, care se formează în urma cuplării unei imunoglobuline specifice cu moleculele de 

antigen agresant. 

 Aceste elemente circulante ne oferă informații legate de aspecte cum ar fi gradul de 

invazie sau agresiune virală a organismului sau capacitatea de răspuns al organismului atacat 

prin gradul formare a anticorpilor. Complexele imune circulante având dimensiuni mari, 

chiar în concentații mici,  pot fi precipitate prin polimeri cu greutate moleculară ridicată, cum 

este polietilenglicolul (PEG). 

Pentru dozarea complexelor imune circulante la fazani și iepuri a fost folosită metoda 

precipitării cu PEG (Haskova). 

 Rezultatele au fost exprimate în unităţi de densitate optică (UDO). Testul de lucru 

aplicat a fost cel de precipitare cu PEG 4,2%, pentru estimarea nivelelor complexelor imune 

circulante (CIC). Această tehnică a fost aplicată printr-o modificare a variantei originale la 

micrometodă. 

 Au fost eliminate de la testare probele hemolizate, considerate improprii. Probele au 

fost păstrate la temperatura camerei 60 minute, după care s-a făcut citirea extincţiei la 

spectrofotometru SUMAL PE2 (Carl Zeiss) faţă de apa distilată la o lungime de undă de 450 

nm în plăci cu 96 godeuri. 

  Rezultatele se exprimă în unităţi: 

(U) CIC = (extincţia probei - extincţia martorului) x 1000 

 Sunt considerate pozitive valorile care depăşesc 100 U şi negative cele aflate sub 

această limită. 

 Valorile individuale ale complexelor imune circulante (rezultate exprimate în U = 

unităţi) la iepuri au variat ca limite între 0 - 253 având o valoare medie de 16,34, iar la fazani 

s-au situat ca limite între 2 - 40, având valoarea medie de 12,6. 
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 În scopul stabilirii diferențelor dintre cele 6 loturi de iepuri s-a utilizat testul statistic 

ANOVA unimodal folosind programul R for Windows. S-a constatat că între diferitele loturi 

există diferențe semnificative statistic, F (5,63) = 3,38, p = 0,009. 

 Folosind testul post-hoc Tukey s-a constatat că media valorilor complexelor imune 

circulante la lotul 4 de iepuri este semnificativ mai mare comparativ cu lotul 2 (p = 0,002), 

lotul 5 (p = 0,03) și lotul 6 (p = 0,006). 

 Se consideră că o mare varietate de boli cronice debilitante sunt cauzate de complexe 

imune circulante. Complexele antigen anticorp sunt depozitate în vasele de sânge ale 

organele afectate și inițiază leziunile prin activarea sistemului complement, provocând un 

răspuns inflamator (Levinsky, 1978). 

 Cu excepția a două valori ale complexelor imune circulante identificate în lotul 4 de 

iepuri care depășesc cele 100 de unități convenționale, toate valorile complexelor imune 

circulante atât la iepuri cât și la fazani se consideră a fi normale. 
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