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INTRODUCERE 
Angajamentul albinelor față de proximitatea lor, tradusă prin hărnicie, 

organizare și calitatea produselor dăruite, ne fac părtinitori la însemnate "taine" 

curative regăsite în produsele și preparatele apicole.  

Rutina din viața de zi cu zi conduce la stresul oxidativ formându-se în timpul 

proceselor metabolice normale radicali liberi în organismul uman împotriva cărora 

acționează mecanisemele de apărare internă. Polenul recoltat de albine este extrem de 

cunoscut ca sursă valoroasă de antioxidanți, datorită substanțelor biologic active pe 

care acesta le conține, fiind un produs vegetal colectat și prelucrat parțial de către 

albine. 

Propolisul este cea mai importantă "arma chimică" utilizată de albine 

împotriva microorganismelor patogene și virusurilor (Mărghitaș și colab., 2013), cu 

proprietăți farmacologice, cum ar fi antimicrobiană, antioxidantă, antihepatotoxică, 

antitumorală, antiinflamatore, anti-HIV, antineurodegenerativă, antituberculoasă, 

antifungică, antivirală, hepatoprotectore (Falcão și colab., 2013). 

În altă ordine de idei, nu putem omite sursele vegetale reprezentate de 

plantele medicinale și nu numai, în aplicabilitatea profilaxiilor maladiilor din umbră 

(ADHD, diabet, cancer), plante care pun la dispoziție efecte puternice antioxidante și 

antimicrobiane. Astfel, natura prin potențialul ei oferă o paletă diversificată de 

compuși biologic activi, atent selecționați din plante și care converg și în unele produse 

apicole conducând la formarea lanțului biologico-trofic. 

Incidenţa infecţiilor mamare la bovine este ridicată în toate ţările cu zootehnie 

avansată, fiind maximă în timpul perioadei de repaus mamar la vacă şi înainte de 

fătare; ca urmare, procentul de sferturi infectate este mare în momentul fătării 

(Thompson-Crispi şi col. 2012). Conform studiilor elaborate de Orla M. Keane și colab. 

(2013), costurile cu acest tip de infecții includ taxe cu medicul veterinar, tratament 

medicamentos, laptele aruncat, pierderi de cantitate cauzate de producția redusă de 

lapte și prețul scăzut al acestuia, iar în același timp crește rata de sacrificare a 

animalelor și nivelul de mortalitate al acestora. 

Lucrarea de față stă la baza găsirii unor matrici corecte și accesibile în tratarea 

acestor infecții mamare la vaci, prin api-fito-terapie, având rolul de a elimina reziduuri 

și contaminanți din laptele de consum, înlocuind astfel antibioticele uzuale. Însumând 

cele două mari categorii de surse biologic active, respectiv produse apicole și 

extractele vegetale, în această lucrare s-au demonstrat variante optime de produse 

naturale canalizate pe tratarea sau prevenirea mamitelor la vaci, și utilizarea materiei 

prime, laptele, și după aplicarea acestor produse bioterapeutice. 
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Partea experimentală s-a efectuat în laboratorul de Controlul Calității 

Produselor Apicole și laboratorul de microbiologie din cadrul U.S.A.M.V. Cluj-Napoca, 

cât și în ferme zootehnice de profil (Ferma de la Cojocna, SC. BASTOS. SRL, SC. AGRO 

TURDEAN IMPEX. SRL ). 

 

 
SCOPUL ȘI OBIECTIVELE TEZEI 

 

SCOPUL TEZEI 

 
Scopul principal al cercetărilor efectuate în cadrul acestei teze este utilizarea 

compușilor biologic activi din unele produse apicole și plante medicinale pentru 

dezvoltarea și optimizarea unor variante de produs inovativ cu maximă eficiență în 

combaterea mamitelor, având la bază eliminarea reziduurilor și contaminanților din 

laptele de consum. 

 
În vederea realizării scopului principal s-a stabilit următorul protocol de lucru, 

astfel: 

- obţinerea materialului biologic; 

- obţinerea, condiţionarea şi depozitarea materialului vegetal; 

- realizarea de extracte și uleiuri esențiale; 

- efectuarea analizelor specifice și testarea lor individuală pe bacterii 

izolate din lapte normal, lapte mamitic și tulpini de colecție a F.M.V.; 

- identificarea prin metode de biologie moleculară a agenților patogeni 

izolați din mamite; 

- efectuarea analizelor specifice fiecărui agent patogen; 

- stabilirea impactului extractelor din plante, a uleiurilor esențiale și a 

extractelor din polen și propolis utilizate asupra microorganizmelor 

cauzatoare de mamită; 

- dezvoltarea și optimizarea unor baze de gel biologic și chimic care 

înglobează principiile active din plante și produse apicole, utilizate în 

tratamentul mamitelor la bovine; 

- formularea unor modele experimentale de produs inovativ și testarea 

acestora pe tulpini provenite din lapte mamitic; 

- testarea produselor inovative în fermele de bovine; 
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- realizarea unor scheme de tratament pentru aplicarea produsului 

inovativ în ferme; studierea condiţiilor de mediu diferite din ferme şi 

apariţia mamitelor; 

- stabilirea unei formule optime de produs inovativ și brevetarea 

acestuia. 

 

  

STRUCTURA TEZEI 
 

Prezenta teză este structurată în două părți principale, prima parte include 

studiul de literatură, iar a doua parte este intitulată contribuții proprii. 

 

PARTEA ÎNTÂI: STUDIUL DE LITERATURĂ are în cuprinsul ei patru capitole: 

Capitolul 1. Biologia glandei mamare structurată în trei subcapitole ce definesc 

mecanismul dezvoltării acesteia, structura anatomică și activitatea secretorie a glandei 

mamare. 

Capitolul 2. Noțiuni generale privind mamitele la vaci, ce cuprinde cinci subcapitole 

care vizează mamita clinică și subclinică, laptele normal versus laptele mamitic, 

aspecte privind incidența mamitelor la animalele de fermă, bacterii responsabile de 

producerea mamitelor și tratamentul mamitelor clinice. 

Capitolul 3. Particularități ale unor markeri de calitate la plante cuprinde patru 

subcapitole despre surse valoroase de molecule bioactive provenite de la: plantele 

medicinale, legumele perene și condimentare, hamei și lichen de prun. 

Capitolul 4. Particularități biologice ale produselor apicole cuprinde două subcapitole 

ce vizează polenul recoltat de albine și propolisul. 

 

PARTEA A DOUA: CONTRIBUȚII PROPRII cuprinde cinci capitole: 

Capitolul 5. Scop, obiective și model experimental, include trei subcapitole cu referire 

la protocolul de lucru exprimat în scopul și obiectivele propuse și materialul biologic. 

Capitolul 6. Sunt prezentate metodele de obținere a extractelor și uleiurilor esențiale 

din plante și produse apicole; metodele pentru efectuarea analizelor fizico-chimice la 

plante și produse apicole descrise în 11 subcapitole; protocolul de obținere al 

tulpinilor bacterine, de izolare şi identificarea agenților patogeni, precum și alte 

metode pentru efectuarea analizelor microbiologice descrise în 6 subcapitole. 

Capitolul 7. intitulat „Rezultate și discuții” cuprinde patru subcapitole, în care sunt 

prezentate toate rezultatele cercetării. 

Capitolul 8. cuprinde concluzii și recomandările care s-au desprins din rezultatele 

cercetării. 
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În final sunt enunțate elementele de originalitate ale tezei. 

  

 

CONTRIBUȚII PERSONALE 

Materialul biologic și modelul experimental: 

6.1. Materialul biologic  
 Organizarea cercetărilor: analiza calitativă și cantitativă a 

probelor de lapte de la animale 
Pentru realizarea unei scanări a stării de sănătate a vacilor din ferme, în cadrul 

Programului PN II nr. 148/2014 s-a realizat o acţiune de recoltare a probelor de lapte 

de la trei loturi a câte 100 de vaci în lactație, din cele trei ferme zootehnice (Ferma de 

la Cojocna, SC. BASTOS. SRL, SC. AGRO TURDEAN IMPEX. SRL) în vederea efectuării 

testelor de depistare a mamitelor din fermă, diagnosticându-se astfel 24 de vaci cu 

mamită. 

 

 Obținerea, condiționarea și depozitarea materialului vegetal 

Pentru experimentul din laborator, s-a luat în studiu 26 plante medicinale şi 

aromatice - P1: Brusture (Arctium lappa), P2: Muguri de plop (Populus nigra), P3: 

Nalbă mică (Althaea officinalis), P4: Coada șoricelului (Achillea millefolium), P5: Mentă 

(Mentha pulegium), P6: Salvie (Salvia officinalis), P7: Pătlăgină (Plantago lanceolata), 

P8: Tătăneasă (Symphytum officinale), P9: Mușetel (Matricaria chamomilla), P10: 

Cimbru (Thymus vulgaris), P11: Crețișoară (Alchemilla xanthochlora), P12: Rostopască 

(Chelidonium majus), P13: Gălbenele (Calendula officinalis), P14: Oregano (Origanum 

vulgare), P15: Echinaceea (Echinaceea angustifolia), P16: Busuioc (Ocimum basilicum), 

P17: Lichen de prun (Evernia prunastri), P18: Rozmarin (Rosmarinus officinalis), P19: 

Lavandă (Lavandula angustifolia), P20: Cătușnică (Nepeta cataria), P21: Roiniță 

(Melissa officinalis), P22: Urzica parfumată (Agastache foeniculum), P23: Hamei 

Brewers gold (Humulus lupus, varietatea Brewers Gold), P24: Hamei Perle (Humulus 

lupus, varietatea Perle), P25: Sunătoare (Hypericum perforatum), P26: Pelin (Artemisia 

absinthium) prelevate din flora spontană (Câmpurile experimentale din cadrul 

U.S.A.M.V. Cluj-Napoca), iar o parte fiind achiziționate de la Plafar Cluj-Napoca. 

Conurile uscate de hamei au fost procurate de la Asociația de Producție a 

hameiului din România. 

Plantele s-au recoltat la maturitatea tehnologică, când nivelul principiilor 

bioactive este maxim. S-a realizat o prealabilă uscare a materialului vegetal la umbră, 

în locuri aerisite și controlate periodic, urmând mai apoi etapa de mărunțire sub formă 
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de pulbere fină și ambalate în pungi de hârtie, iar la final depozitate la temperaturi de 

24°C, până în momentul utilizării lor. 

Produsele apicole utilizate, în număr de 16 probe polen și 3 probe propolis, 

provin din stupina Disciplinei de Tehnologia Producțiilor Apicole și Sericicole, din 

cadrul U.SA.M.V Cluj-Napoca și Apiland România. Probele apicole au fost depozitate la 

temperaturi scăzute de -18°C, până în momentul utilizării lor. 

6.2.Model experimental 

Cercetările s-au efectuat la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină 

Veterinară din Cluj-Napoca și în ferme de bovine după cum urmează: 

- fundamentarea ştiinţifică privind plantele medicinale şi produsele apicole 

utilizate în tratamentul bolilor bacteriene; 

- determinarea compuşilor bioactivi şi testarea activității antibacteriane pe 

tuplini standard şi tulpini izolate de la animalele de fermă; 

- experimentele în vitro s-au realizat în cadrul Disciplinei de Tehnologia 

Produselor Apicole şi Sericicole din cadrul Facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii și a 

Disciplinei de Microbiologie din cadrul Facultății de Medicină Veterinară; 

- experimentele în vivo s-au realizat în trei ferme de profil zootehnic: Ferma de 

la Cojocna, SC. BASTOS. SRL și SC. AGRO TURDEAN IMPEX. SRL. 

- obținerea extractelor și a uleiurilor esențiale, respectiv, analizele fizico-

chimice ale acestora s-au efectuat în cadrul Laboratorului de Controlul Calităţii 

Produselor Apicole (APHIS) al Disciplinei de Tehnologia Produselor Apicole şi 

Sericicole din cadrul U.S.A.M.V Cluj-Napoca ; 

- activitatea antimicrobiană a produselor utilizate s-a efectuat în Laboratorul 

de Microbiologie al Facultății de Medicină Veterinară al U.S.A.M.V Cluj-Napoca; 

 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

7.1.Analize fizico-chimice la plante  

Datorită faptului că miza efectuării acestor determinări a fost identificarea 

plantelor cu potențial de compuși biologic activi, această clasă de analize s-a realizat pe 

loturi de plante diferite. 

7.1.1. Variația conținutului de polifenoli totali din plante  
Conținutul de polifenoli totali al speciilor de plante luate în studiu variază 

între 2.16 – 79.22 mg/g DW, la extractele alcoolice și 4.67 – 59.70 mg/g DW, la 

extractele apoase. Cea mai mare cantitate de compuși fenolici (79.22 mg/g DW) a fost 
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identificată la P21. Cea mai mică concentrație de polifenoli totali se înregistrează la 

extractele alcoolice: P8 (2.16 mg/g DW) și P3 (2.39 mg/g DW).      

7.1.2.Variația conținutului de flavone din plante  
Cel mai ridicat conținut de polifenoli totali la plante a fost înregistrat la P21 și 

P14, iar în cazul flavonelor ordinea este ușor schimbată. Astfel, flavonele se găsesc în 

cea mai mare concentrație (figura 7.2.), la extractul alcoolic: P2 (150.60±0.016 mg/g 

DW) și la extractul apos: P23 (90.04±0.47 mg/g DW).                                    

7.1.3.Evaluarea capacitățiii antioxidante la plante  
Metoda DPPH (2,2-difenil-1-picril-hidrazil) este una dintre cele mai comune 

metode de determinare în vitro, a capacității antioxidante, din matrici vegetale. 

Rezultatele capacității antioxidante variază între 0.36 (P15) – 1.89 (P20) 

mmoli Trolox/g probă (pentru extractele alcoolice) și 0.54 (P14) – 1.30 (P23) mmoli 

Trolox/g probă (pentru extractele apoase). 

7.1.4.Variația conținutului de elemente minerale în probele de plante  
Analizând potențialul mineral din cele 23 de probe de plante (P1-P23) s-a 

constatat o variație semnificativă a conținutului de Ca (P15: 11255.83±22.92 µg /kg – 

P19: 2027.21±12.35 µg /kg).  

Valori necorespunzătoare în cazul contaminanților s-au obținut în cazul 

conținutului de Cd: 348.73±12.69 (P4), 90.44±2.72 (P5), 63.70±12.69 (P8), 64.60±7.30 

(P10) și 113.89±14.81 (P12). 

7.1.5.Conținutul de aminoacizi liberi din plante 
Proba de hamei varietatea Brewers gold a înregistrat concentrații 

semnificative (908.0 mg/100g S.U.) ale aminoacizilor liberi studiați, urmată de hamei 

varietatea Perle (361.1 mg/100g S.U.) și Achillea millefolium (277.4 mg/100g S.U.). 

Din totalul aminoacizilor liberi: glutamina (GLN), 1-metil-histidina (1 MHIS), 

3-metil-histidina (3 MHIS), 4 hidroxiprolina (HYP) și acidul alfaaminobutiric (ABA) au 

fost nedetectați la marea majoritate a plantelor studiate, în timp ce prolina (PRO) și 

asparagina (ASN) au înregistrat concentrații de peste 22.52 mg/100g S.U. 

7.1.6.Conținutul de acizi organici 
Analiza acizilor organici din primele probe de plante (P1-P15) a evidențiat 

faptul că P1 și P3 au prezentat cantități mai ridicate de acid gluconic (81.99 g/100g și 

86.98 g/100g) și acid malic (4.17 g/100g și 19.69 g/100g) decât celelalte probe.  
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7.2.Analize fizico-chimice la produsele apicole.  

7.2.1.Analiza palinologică  
Șase familii de plante au fost identificate în cele 16 probe de polen ca elemente 

de polen predominant (> 45% din conținutul total): Rosaceae (Crataegus monogyna, 

Prunus sp., Rosa canina), Fabaceae (Amorpha fruticosa, Onobrychis viciifolia), 

Asteraceae (Taraxacum officinale), Tiliaceae (Tilia sp.), Brassicaceae (Brassica sp.) și 

Salicaceae (Salix sp.). Polenul secundar din probele luate în studiu este determinat de 

4 familii:  Rosaceae (Rubus sp., Prunus sp.), Salicaceae (Salix sp.), Fagaceae (Castanea 

sativa, Quecus sp.) și Fabaceae (Medicago sativa). Polenul minor (<3%) din probele 

studiate este inclus în 7 familii: Asteraceae (Taraxacum sp., Matricaria sp., Artemisia 

absinthium), Brassicaceae (Brassica sp.), Salicaceae (Salix sp.), Fagaceae (Quercus sp.), 

Rosaceae (Prunus sp.), Gramineae (Alopecurus pratensis) și Lamiaceae (Salvia sp.). 

7.2.2.Parametrii calitativi ai polenului 
Analiza profilului aminoacizilor liberi a confirmat celelalte analize în vederea 

stabilirii indicilor calitativi ai polenurilor analizate. Se știe că treonina, metionina, 

lizina, histidina, valina, triptofanul, leucina și fenilalanina fac parte din clasa 

aminoacizilor esențiali. Prezența histidinei în cantitățile cele mai ridicate la marea 

majoritate a polenurilor studiate (173.2 mg/100g polen păpădie), arată că aceasta 

poate fi utilizată în sinteza unor substanțe biologice importante în organismul uman. 

7.2.3.Variația conținutului de elemente minerale în probele de propolis 
Rezultatele comparative ale utilizării propolisului sub diferite forme, cu scopul 

identificării elementelor minerale ale celor 3 probe: P1: propolis brut, P2: extract 

alcoolic de propolis 30%, P3: extract apos de propolis 30% sunt relatate în tabelele 7.6 

și 7.7. Propolisul brut prezintă un conținut ridicat de macroelemente comparativ cu 

celelalte probe analizate.  

7.2.4.Variația conținutului de polifenoli totali din propolis  
Realizând o paralelă între extractele alcoolice din propolis și cele din plante, se 

poate concluziona că media concentrației polifenolilor totali din extractele alcoolice 

din propolis este 48.39±1.25 mg GAE/g DW, în timp ce la extractele alcoolice din plante 

este de 14.84±0.15 mg GAE/g DW.  

7.2.5.Evaluarea capacității antioxidante la propolis 
Pentru a putea stabili activitatea antioxidantă a probelor de propolis s-a 

utilizat o curbă de regresie pentru Trolox - compusul standard de referință utilizat 

(acid 6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilchroman-2-carboxilic): y=629.83x+3.1957, R2 

=0.9945, urmând ca apoi să se evalueze procentul de inhibiție care variază de la  

80.78±0.06 - 83.14±0.05 % . 



Utilizarea compușilor biologic activi din unele produse apicole și extracte vegetale în combaterea 

mamitelor la vacile de lapte 

 

X 

 

7.3.Analize microbiologice 

Studiul sensibilității tulpinilor bacteriene s-a realizat pe diferite bacterii Gram 

pozitive şi Gram negative provenite din lapte normal (T1-T14), lapte mamitic (14-22) 

și din colecția laboratorului de Microbiologie (T23-T26; T28,T30-T34). 

Ca și martor pozitiv, s-au ales șase antibiotice din clase diferite: gentamicină, 

ceftriaxone,  oxitetraciclină, penicilină, florfenicol și enrofloxacină. 

7.3.1. Identificarea tulpinilor izolate din probele de lapte prin teste 

fenotipice 

În urma efectuării testelor de depistare a mamitelor prin California mastitis 

test şi testul de conductibilitate electrică la probele de lapte, din cele trei ferme 

zootehnice, au fost diagnosticate 24 vaci cu mamită (5-Femă Cojocna;7-

SC.BASTOS.SRL ; 12-SC.AGRO TURDEAN IMPEX.SRL).  

Ca urmare a identificării prin teste morfologice, culturale şi de stabilire a 

profilului biochimic prin teste fenotipice s-au identificat următoarele microorganisme 

cu codurile de identificare prezentate în tabelul 7.10. 

 

Tabelul 7.10. Germeni patogeni identificaţi din lapte normal și lapte de 

la vaci cu mamită 

Nr.crt 
Sample 

Nr. 

Microorganism identificat 
Identified microorganism 

Gram 
Gram 

+/- 

Tipul de Kit 
Kit type 

Cod 
profil/Bionumar 

Code 
profile/Bionumber 

1.  Staphylococcus xylosus G+ API Staph 6 7 3 2 4 5 2 
2.  Serratia liquefaciens G- API 20 E 7 1 0 6 1 6 2 
3.  Vibrio fluvialis G- API 20 E 6 1 0 6 1 2 0 
4.  Vibrio fluvialis G- API 20 E 6 1 0 6 1 2 0 
5.  Serratia liquefaciens G- API 20 E 6 1 0 6 1 6 1 
6.  Vibrio fluvialis G- API 20NE 7116122 
7.  Vibrio fluvialis G- API 20NE 7116122 
8.  Vibrio fluvialis G- API 20NE 7116122 
9.  Vibrio fluvialis G- API 20NE 7 1 0 6 1 7 7 
10.  Aeromonas 

hydrophila/caviae 
G- API 20NE 5 4 7 7 7 4 4 

11.  Staphylococcus chromogenes G+ API Staph 6712052 
12.  Staphylococcus xylosus G+ API Staph 6 7 3 6 4 5 2 
13.  Yersinia ruckeri G- API 20 E 6 1 0 4 1 2 0 
14.  Staphylococcus xylosus G+ API Staph 6 7 3 2 4 5 2 
15.  Staphylococcus xylosus G+ API Staph 6 7 7 3 1 5 1 
16.  Kytococcus sedentarius G+ API Staph 0 0 1 0 0 0 0 
17.  Kytococcus sedentarius   G+ API Staph 0 0 1 0 0 0 0 
18.  Bacillus cereus G+ API 50 CHB 7212 
19.  Staphylococcus xylosus G+ API Staph 6 7 7 3 1 5 1 
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20.  Enterobacter intermedius G- API 20 E 1 1 0 4 5 7 2 
21.  Escherichia coli  G- API 20 E 7104572 
22.  Escherichia coli  G- API 20 E 7104572 
23.  Staphylococcus aureus G+ API Staph ATCC 6538P 
24.  Staphylococcus xylosus G+ API Staph 6 7 3 2 5 5 3 
25.  Vibrio fluvialis G- API 20 NE 7 5 7 2 7 4 4 
26.  Staph.intermedius G+ API Staph 6 7 3 0 1 5 1 
27.  Staphylococcus sciuri G+ API Staph 6 7 3 2 0 1 0 
28.  Staph.intermedius G+ API Staph 6 7 3 2 1 5 3 
29.  Staphylococcus hominis G+ API Staph 6 7 3 2 1 1 2 
30.  Staph.intermedius G+ API Staph 6 7 3 0 1 5 3 
31.  Staphylococcus xylosus G+ API Staph 6 7 3 2 4 5 2 
32.  Staphylococcus hyicus G+ API Staph 6 5 1 2 0 5 1 
33.  Staph.intermedius G+ API Staph 6 7 3 0 1 5 1 
34.  Lactococcus lactis ssp lactis G+ API 20 STREP 7 0 0 5 5 1 1 
35.  Aerococcus viridans G+ Identificare VITEK 0625703821500211 
36.  Aerococcus viridans  G+ Identificare VITEK 0625707930700413 
37.  Staphylococcus aureus G+ Identificare VITEK 0209610546712053 
38.  Escherichia coli  G- Identificare VITEK 0407610544567210 
39.  Escherichia coli  G- Identificare VITEK 0407610540567210 
40.  Citrobacter freundii G- Identificare VITEK 4407611554521210 
41.  Escherichia coli G- Identificare VITEK 0405610454006610 
42.  Escherichia coli G- Identificare VITEK 0405610554526611 
43.  Aeromonas 

hydrophila/caviae 
G- Identificare VITEK 0625703050500211 

44.  Escherichia coli G- Identificare VITEK 0405610554506610 
45.  Escherichia coli G- Identificare VITEK 0405610554526210 
46.  Citrobacter freundii G- Identificare VITEK 4607411555520002 
47.  Citrobacter freundii G- Identificare VITEK 4407611554421210 
48.  Escherichia coli G- Identificare VITEK 0405610454006610 
49.  Streptococcus agalactiae G- Identificare VITEK 0205610554226611 
50.  Vibrio fluvialis G- Identificare VITEK 0405230554526601 

 

7.3.2.Identificarea tulpinilor izolate din probele de lapte prin teste 
moderne de biologie moleculară  

Staphilococcus xilosus a fost identificat ȋn două din cele 16 culturi incluse ȋn 
studiu cu o prevalenţă de 12.5% (I.C. 95%: 1.55-38.35), ȋn timp ce Staphilococcus 
aureus a fost detectat ȋn 5 din 16 cazuri cu o prevalenţă de 31.25% (I.C. 95%: 11.02-
58.66) şi respectiv tulpina de referinţă. S. chromogenes, S. sciuri şi S. hicus nu au fost 
identificate. 

7.3.3.Testul de determinare a sensibilităţii tulpinilor bacteriene la 
extractele din plante  

În urma prelucrării datelor se poate observa că există diferențe semnificative 

din punct de vedere statistic, p≤0.05, între extractele alcoolice și extractele apoase, 
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respectiv, extractele alcoolice și extractele uleioase. Diferențe nesemnificative din 

punct de vedere statistic p≥0.05 au fost înregistrate între extractele apoase și uleioase 

(Achillea millefolium p=0.108; Populus Nigra p=0.583; Menta pulegium p=0.517; 

Arctium lappa p=0.181; Athaea officinalis p=0.305; Oreganum vulgare p=0.153) și față 

de martorul pozitiv (p=1). 

Zonele de inhibiţie cele mai mari au fost obţinute la extractele alcoolice de 

Populus nigra, Salvia officinalis, Evernia prunastri, Lavandula angustifolia, Rozmarinus 

officinalis, Artemisia absinthium, Humulus lupulus Brewers Gold cu o medie cuprinsă 

între 10.03 şi 14.44 mm.  

7.3.4.Testul de determinare a sensibilităţii tulpinilor bacteriene la 
uleiurile esențiale din plante 

În continuare, s-au realizat cinci uleiuri esențiale (U.E. oregano, U.E. lavandă, 

U.E. rozmarin, U.E. hamei perle, U.E. hamei brewers gold) din plante a căror extracte au 

avut o sensibilitate ridicată asupra tulpinilor testate. 

În urma analizei statistice realizate s-a constatat că uleiul esențial de lavandă 

(E.O. Lavandula angustifolia) prezintă cele mai mari zone de inhibiție cu o medie de 

17.55±7.83 mm și o semnificație statistică p=0.017, față de celelalte uleiuri și față de 

martorul pozitiv (ceftriaxone p=0.44; gentamicină p=0.04; penicilină=0.03 și enroxil p= 

0.34. 

7.3.5.Testul de determinare a sensibilităţii tulpinilor bacteriene la 
extractele de polen 

Polenul P16 prezintă cea mai mare medie a zonelor de inhibiție: 11.37±2.34 
mm și o acțiune antibacteriană semnificativă față de tulpinile studiate p=0.026, dar și 
față de martor (N.C. p=0.0004 și P.C.). Polenurile P12 (p=0.0002) și P13 (p=0.004) 
prezintă un efect antibacterian foarte semnificativ în detrimental martorului pozitiv 
(ceftriaxone, gentamicină, penicilină și enroxil).  

7.3.6.Testul de determinare a sensibilităţii tulpinilor bacteriene la 
extractele de propolis 

Extractul etanolic de propolis 30% este cel mai semnificativ din punct de 
vedere statistic p=0.002, foarte semnificativ față de martorul negativ M.N.Et 96° 
(p=0.29) și față de ceftriaxone, gentamicină, penicilină, enroxil și valori similare din 
punct de vedere statistic cu  oxitetraciclină . 

7.3.7.Evaluarea sensibilităţii tulpinilor bacteriene la amestecuri   
Rezultatele obținute în urma evaluării sensibilității celor patru amestecuri pe 

tulpini provenite din lapte normal, din lapte mamitic și din colecția laboratorului de 

Microbiologie reliefează sensibilitatea tulpinilor bacteriene T1 (26 mm) > T3 (24.87 

mm) > T22 (17.00 mm). 



Utilizarea compușilor biologic activi din unele produse apicole și extracte vegetale în combaterea 

mamitelor la vacile de lapte 

 

XIII 

 

7.3.8. Evaluarea diluțiilor successive (C.M.I.) 

Rezultatele obținute în tabelul 7.17 evidențiază sensibilitatea tulpinii T12 

(0.32 mg/ml) provenită din lapte normal și T29 (1.17 mg/ml), T36 (1.17 mg/ml) 

provenite din lapte mamitic față de extractele etanolice din plante, în timp ce tulpina 

T45 (5.02 mg/ml) provenită din lapte mamitic prezintă o rezistență sporită la aceste 

extracte. 

Atât martorul negativ (Et. 70°, Et. 96°), cât și martorul pozitiv (enrofloxacină) 

prezintă un efect inhibitor scăzut asupra  tulpinile identificate (T1-T50) pentru 

concentrații cuprinse între: 5.15 (martor pozitiv) - 8.63 (martor negativ) mg/ml, 

acestea devenind rezistente.  

7.3.9.Evaluarea concentraţiei minime bactericide (C.M.B.) 

Concentrații minime bactericide au fost înregistrate la uleiul esențial de 

Origanum vulgare (0.09 mg/ml), la extractul etanolic de Humulus lupus B.G (10.73 

mg/ml) și amestecul 1 (1.57 mg/ml).  

7.3.10. Evaluarea sensibilității tulpinilor din lapte mamitic la plantele 
înglobate într-o bază de gel 
 

Testarea în laborator a plantelor înglobate într-o bază de gel s-a realizat pe 

culturi bacteriene izolate din lapte mamitic (tabel 7.10). Astfel, s-au selecționat 11 

tulpini bacteriene (trei tulpini de Staphylococcus xylosus, o tulpină de Staphylococcus 

chromogenes, două tulpini de Serratia liquefaciens, trei tulpini de Vibrio fluvialis, una de 

Aeromonas caviae şi una de Yersinia ruckeri) după frecvența cu care au fost izolate din 

probele de lapte.  

Uleiul esențial de Origanum vulgare înglogat în trei concentrații diferite într-o 

bază de gel biologic și chimic prezintă cele mai semnificative rezultate, cu zone de 

inhibiție de 40 mm la tulpina S.xylosus și 30 mm la tulpina V.fluvialis (Tabel 7.21; 

Tabel 7.22). 

 

7.4. Modele experimentale de produse api-fito-terapeutice 
7.4.1.  Testarea în vitro a produselor inovative 

Activitatea antimicrobiană a produselor inovative a fost evaluată prin analiza 

inhibării creșterii bacteriene utilizând metoda difuzimetrică. Dintre tulpinile 

bacteriene testate, numai două au prezentat rezistență, S.liquefaciens la R5 și Vibrio 

fluvialis la R4 și R6 (Tabelul 7.23). Zonele de inhibiție au variat de la 1.8 ± 5.9 (R5) la 

17.1 ± 7.1 (R4), cu puține diferențe semnificative între produse (R1-R4 p = 0.02; R1-R7 

p = 0.04 și R5-R7 p = 0.03). Cu toate acestea, numai R4, R3 și R7 au prezentat zone de 

inhibiție comparabile atât cu Floron cât și cu Enroxil, fără diferențe semnificative între 
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ele (valoarea p a variat de la 0.06 la 0.98). (Analiză statistică a fost realizată cu Epi 

InfoTM 7, testul ANOVA). 

7.4.2. Testarea în vivo a produselor inovative  
În urma analizei statistice realizate cu Epi InfoTM 7, au rezultat două produse 

inovative cu efecte semnificative asupra tulpinilor izolate din lapte mamitic (R4 și R7), 
produse care au fost testate și în vivo. 

Pentru testările în cele trei ferme zootehnice deținătoare de vaci cu mamită 

clinică s-a stabilit un eșantion de 20 de pacienți (7-SC.BASTOS.SRL, 7-SC.AGRO 

TURDEAN IMPEX.SRL și 6-Ferma Cojocna) grupat astfel: lot 1 (n=8) tratat cu rețeta R4; 

lot 2 (n=8) tratat cu rețeta R7; lot 3 (n=4) tratat cu antibiotic.   

În urma tratamentului în vivo cu produsele inovative rețeta R4 şi R7 s-a 

constatat că acestea s-au comportat foarte bine, astfel încât după 5 zile de tratament şi 

la 7 zile de la începutul tratamentului la mai mult de jumătate din animalele luate în 

studiu examenele bacteriologice din probele de lapte au fost negative. De asemenea 

numărul de UFC/ml şi numărul de celule somatice din probe a scăzut la majoritatea 

astfel încât laptele s-a încadrat ca fiind conform cu parametrii laptelui de consum.   

7.4.3. Confirmarea rezultatelor din ferme  

Rezultatele obținute în fermă au fost suspuse testului de confirmare prin 

testarea în vitro a celor două formule de produse inovative pe tulpini izolate din cazuri 

de mamită de la pacienții (n=20) luați în studiu.      

În urma evaluării în vitro a efectului antibacterian al produselor inovative pe 

tulpinile izolate din cazurile de mamită tratate s-a observant că în cantităţile utilizate 

(de 20 µl de produs/comprimat), produsele au avut efect antibacterian asemănător cu 

al antibioticului (30g/comprimat) asupra unor tulpini izolate din probe (Tabel 7.24.).                     

1.     

                                                                2. 
CONCLUZII ȘI RECOMANDARI 

 
În acest studiu de cercetare am reușit să evidențiem potențialul api-fito-

terapeutic al extractelor și uleiurilor esențiale din plante și propolis pentru o clasă de 

microorganisme patogene cauzatoare de mamită clinică și subclinică la vacile de lapte, 

din trei ferme zootehnice (Ferma de la Cojocna, SC. BASTOS.SRL, SC.AGRO TURDEAN 

IMPEX.SRL). Tulpinile bacteriene izolate din probele de lapte cu frecvență relativ mare 

au fost Staphylococcus xylosus, Vibrio fluvialis, Escherichia coli, Staphylococcus 

intermedius și Staphylococcus epidermidis. Acest lucru poate fi important pentru starea 
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de sănătate a vacilor, deoarece în fază incipientă unele microorganisme cauzatoare de 

mamită pot să apară și în laptele normal recoltat la nivelul mameloanelor în condiții 

aseptice, nu numai în laptele mamitic. 

Tratamentul mamitelor la vacile de lapte se realizează frecvent cu ajutorul 

medicamentelor cu spectru larg și cu acțiune antibacteriană și antimicotică prelungită 

(penicilină, tetraciclină, etc.) producând probleme în urma unui tratament excesiv 

aplicat, datorită apariției unor tulpini rezistente la microorganismele cauzatoare de 

mamite și apoi intrarea acestor bacterii rezistente în lanțul alimentar. De aceea, se 

încearcă la nivel internațional, utilizarea produselor naturale pentru prevenirea și 

combaterea mamitelor la vacile de lapte. 

Elementele definitorii, pragmatice și de conținut din cadrul tezei de doctorat 

intitulată „Utilizarea compușilor biologic activi din unele produse apicole și extracte 

vegetale în combaterea mamitelor la vacile de lapte“, prezintă sub aspect concluzional 

următoarele: 

 

1. S-au ales pentru identificarea mamitelor clinice trei loturi de vaci în lactație, în 

urma unor anchete epidemiologice în cele trei ferme zootehnice; 

2. Au fost identificate tulpinile bacteriene din probele de lapte prin teste 

fenotipice (morfologice, biochimice și fiziologice) și teste moderne de biologie 

moleculară (P.C.R.); 

3. S-a detectat rezistența lui Staphylococcus spp. la anumiți compuși chimici, prin 

amplificarea genelor specifice (gena QacA/B – responsabilă de rezistența la 

antiseptice; gena tetK – responsabilă de rezistența la tetracicline; gena  mecA – 

responsabilă de rezistența la meticilină; gena czrC - responsabilă de rezistenţa la 

cadmiu/zinc; gena aph(200)-Id – responsabilă de rezistenţa la aminoglicozide; 

gena lnuA – responsabilă de rezistența la licosamide și genele mefA, mefE – 

responsabile de rezistența la macrolide); 

4. S-au ales 26 plante medicinale şi aromatice, 16 probe de polen recoltat de 

albine și 3 probe de propolis, pentru care s-au realizat extracte (etanolice, apoase, 

uleioase), uleiuri esențiale din plante și amestecuri între extractele etanolice și 

uleiurile esențiale din plante; 

5. S-au analizat din punct de vedere fizico-chimic (analiza palinologică, pentru 

stabilirea originii botanice; conținutul de apă, conținutul de lipide totale, 

conținutul de azot total, conținutul în vitamina C, profilul aminoacizilor liberi) 

probele de polen, care s-au încadrat în limitele prevăzute de standardele de 

calitate impuse de Elveția, Brazilia, Argentina, dar și cu studii recente din literatura 

de specialitate. 
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6. Pentru probele de propolis s-a determinat fizico-chimic: conținutul de 

elemente minerale, conținutul de polifenoli totali și capacitatea antioxidantă  

(DPPH); 

7. S-a stabilit conținutul de acizi organici pentru 15 probe de plante, profilul 

aminoacizilor liberi la 22 de plante și conținutul în elemente minerale la 23 de 

plante prin metode cromatografice HPLC-PDA, prin spectroscopie de masa LC-MS 

și spectroscopie de absorbție atomică AAS;  

8. Acidul gluconic este utilizat pentru a preveni carența de minerale din hrana 

animalelor, astfel a fost identificat în cantități majore la brusture (Arctium lappa) 

și nalbă mică (Althaea officinalis), totodată la aceste plante au fost înregistrate 

conținuturi semnificative de Ca, K, Se, Zn, Fe. Propolisul brut înregistrează, de 

asemenea conținuturi ridicate de Mg, Ca, Na, K, Fe, Se. 

9. Alte analize fizico-chimice realizate la probele de plante au fost: conținutul de 

polifenoli totali, de flavone și evaluarea capacității antioxidante (DPPH); 

10. Cele mai ridicate cantităţi de compuşi biologic activi din probele de plante și 

propolis analizate au fost înregistrate la extractele etanolice și mai exact extractul 

de Roiniță (Melissa officinalis) și Oregano (Origanum vulgare), respectiv, extractul 

etanolic de propolis 25% (P4), în timp ce extractul de Muguri de plop (Populus 

nigra) a prezentat cantități ridicate de flavone; 

11. Au fost identificate concentrații semnificative de aminoacizi liberi, în special 

de prolină și asparagină, la toate probele de polen și plante, cu preponderență la 

polenul de rapiță (Brassica sp.), polenul poliflor (Multifloral bee pollen), polenul de 

păducel (Crataegus monogyna), hamei varietatea Brewers gold, hamei varietatea 

Perle. 

12. S-a testat sensibilitatea a 34 de tulpini bacteriene, provenite din lapte normal, 

lapte mamitic și din colecția F.M.V., la extractele realizate din cele 26 de plante, la 

extractele de polen și la extractele de propolis; 

13. Extractele etanolice din Populus nigra, Salvia officinalis, Evernia prunastri, 

Lavandula angustifolia, Rosmarinus officinalis, Artemisia absinthium, Humulus lupus 

varietatea Brewers Gold, au înregistrat efecte inhibitorii majore asupra tulpinilor 

studiate; 

14. Tulpina bacteriană Kytococcus sedentarius, provenită din laptele mamitic s-a 

dovedit a fi cea mai sensibilă tulpină studiată, la acțiunea extractelor din plante; 

15. Polenul de sparcetă (Onobrychis viciifolia) a prezentat zone de inhibiție mari 

comparativ cu celelalte polenuri, respectiv s-a identificat o tulpină de Staph. 

intermedius rezistentă; 
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16. Extractul etanolic de propolis 30% este cel mai semnificativ din punct de 

vedere statistic p=0.002, foarte semnificativ față de martorul negativ M.N.Et 96° 

(p=0.29) și față de ceftriaxone, gentamicină, penicilină, enroxil și valori similare 

din punct de vedere statistic cu  oxitetraciclină; 

17. Amestecul 4 (Extracte etanolice de: hamei Brewers gold, Lavandula 

angustifolia, Evernia prunastri și Nepeta cataria) prezintă cele mai semnificative 

efecte inhitorii asupra tulpinilor din lapte normal (15.89 mm), tulpinilor din lapte 

mamitic (15.00 mm) și tulpinilor de colecție (14.65 mm); 

18. S-a determinat concentrația minimă bactericidă asupra 50 de tulpini 

bacteriene, a extractelor etanolice din plante, propolis și uleiuri esențiale din 

plante, identificând prezența efectului inhibitor (0.09 mg/ml) al extractului de 

hamei Brewers Gold asupra 9 tulpini din laptele normal (T1;T2;T3;T5;T9-T14) și 

22 tulpini provenite din laptele mamitic(T15-T18;T24;T25;T27-T31;T33;T35;T36-

T45), urmat de extractul de Evernia prunastri care are efect inhibitor asupra 

T9;T12;T14 (tulpini din lapte normal) și T16;T34 (tulpini din lapte mamitic); 

19. S-au realizat mai multe variante de înglobare a principiilor active într-o bază 

de gel, pe considerentul că extractele etanolice și uleiul esențial ca atare nu pot fi 

administrate în sfârcurile afectate, realizând astfel o bază de gel biologic, o bază de 

gel chimic și o bază de soft-gel biologic; 

20. S-au realizat opt modele experimentale de produs api-fito-terapeutice și s-a 

testat în vitro acțiunea lor antimicrobiană asupra 32 de tulpini provenite din lapte 

mamitic. Formula de produs inovativ R4 și R7 au prezentat cele mai mari diameter 

a zonelor de inhibiție. Dintre tulpinile bacteriene testate, numai două au prezentat 

rezistență, S. liquefaciens la R5 și Vibrio fluvialis la R4 și R6; 

21. Testarea în vivo a produselor R4 și R7 în cele trei ferme zootehnice 

deținătoare de vaci cu mamită clinică pe un eșantion de 20 de pacienți și stabilirea  

unui protocol de lucru, potrivit căruia s-a aplicat acest tratament; 

22. Produsul R7 reușește să aibă efecte bactericide și bacteriostatice la șase 

pacienți din totalul de opt; 

23. Confirmarea acestor rezultate prin analize microbiologice de laborator; 

24. Întocmirea documentației în vederea brevetării acestei formule de produs api-

fito-terapeutic. 

 

Recomandarea cu privire la studiul de cercetare interprins este că se pot utiliza 

produse naturale, prin aportul ridicat de compuși biologic activi, atât din plante 

provenite din flora spontană, cât și cultivate, precum și din produse apicole, în 
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scopul prevenirii și combaterii diferitelor forme de mamite clinice și subclinice, la 

vacile de lapte. 

 

 

 

ELEMENTE DE ORIGINALITATE ALE TEZEI 

            
 

Inovația prezentei cercetări implică următoarele: 

 

 Dezvoltarea și optimizarea unor baze de gel biologic și chimic care 

înglobează principiile active provenite de la extractele și uleiurile 

esențiale de plante și propolis și testarea individuală pe bacterii 

izolate din lapte mamitic. 

 Corelații dovedite între diferite tipuri de extracte vegetale și produse 

apicole. 

 Utilizarea metodelor de biologie moleculară pentru identificarea 

agenților patogeni responsabili de producerea mamitelor. 

 Formularea a opt variante de produse inovative realizate prin 

amestecuri de extracte vegetale și propolis, în concentrații diferite și 

publicarea rețetelor în Journal of applied Microbiology. 

 Testarea celor opt produse inovative în vitro, iar produsul cu cele mai  

semnificative efecte bactericide și bacteriostatice a fost prezentat la 

târgul internațional de inventică – Proinvent Cluj Ediția 2016, unde a 

fost premiat cu premiul special al juriului. 

 Două variante de produs inovativ din cele opt formule realizate au 

fost testate și în vivo, în ferme de profil zootehnic, unde a fost 

confirmată rețeta de produs expusă la Proinvent Cluj. 

 Cea mai bună variantă de produs inovativ a fost supusă brevetării, cu 

titlul APIFITOMAST și înregistrată la OSIM. 
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