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NOȚIUNI  INTRODUCTIVE 

1. Noțiuni generale despre epizootologie, microbiologie. Metodele epizootologice. 

2. Sarcinile epizootologiei și corelația interdisciplinară. 

3. Scurt istoric. 

 

 

1.Epizootologia ( din greacă „epi” – deasupra, „zoo” – animal, „logos” – știință) 

esteștiința care studiază bolile infecțioase la animale și metodele curativ-profilactice 

împotriva lor. 

Epizootologia,ca știință se împarte în: 

1) Epizootologia generală- studiază legile generale în stabilirea factorilor care 

contribuie la apariția,frecvența, răspândirea, formele de manifestare a bolilor 

infecțioase măsurile generale de luptă cu acestei boli. 

2)Epizootologia specială -studiază bolile infecțioase, etiologia, patogeneza, semnele 

clinice, schimbările morfopatologice, diagnosticul, tratamentul și măsurile de 

profilaxie. 

Microbiologia este știința care se ocupa cu studierea microorganismelor. 

1. Metodele epizootologice: 

Se folosesc pentru studierea întrebărilor teoretice și practice în epizootologie. 

Aici fac parte: 

1. Cercetare epizootologică include  studii despre apariția și difuzare bolilor 

infecțioase, ce specii de animale sunt receptive la această boală, care sunt căile de 

transmitere a bolii si care este procentul de mortalitate și morbiditate a animalelor. 

2. Metoda statistică se ocupă cu datele statistice concrete: când a fost înregistrată 

boala, dacă au mai fost cazuri de această boală, care sunt daunele economice și câte 

animale au pierit. 

3. Morbiditatea sau îmbolnăvirea este raportul dintre numărul de animale bolnave către 

numărul de animale receptive. 

4. Mortalitatea este raportul dintre numărul de animale pierite către numărul total de 

animale de aceste specii. 

5. Răspândirea bolilor infecțioase se apreciază prin completarea datelor statistice 

despre numărul focarelor înregistrate în raion,republică, pe ultimii 3 - 5 sau 10 ani. 

6. Metodele bacteriologice si virusologice - studiază și  depistează agențiiinfecțioși 

care au provocat boala infecțioasă. 

7. Metodele alergice și serologice. 

8. Metodele experimentale -  folosite la producerea preparatelor biologice (vaccinuri, 

seruri, alergeni, bacteriofagi), sau în condiții de laborator de a studia unele semne 

clinice de decurgere a bolii 
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2. Sarcina principală a epizootologiei este profilaxia, combaterea, limitarea 

pierderilor economice și tratarea bolilor infecțioase. Epizootologia ca știință are o 

relație cu majoritatea disciplinelor veterinare și cu alte științe. 

 

3. Scurt istoric. 

 Calamitățile naturale produse în antichitate, pierderile economice, pierderile în 

masă a animalelor din cauza bolilor infecțioase dintre care unele se transmit și la om - 

zooantroponoze au făcut că bolile infecțioase la animale să se studieze cu multe secole 

în urmă.În perioada feudală,cunoștințele despre bolile transmisibile și combaterea lor 

nu au evoluat prea mult. Totodată, ca urmare a frecvenței războaielor, migrației 

popoarelor, deplasarea turmelor, au dus la apariția epizootiilor - bolilor infecțioase. 

Lucrările lui Louis Pasteur avut o importanță mare în dezvoltarea științelor veterinare. 

Dezvoltarea epizootologiei și microbiologiei apărut odată cu descoperirea 

microscopului de către Antonio van Levingog care au construit primul microscop și a 

descris componentele de bază ale microorganismelor. 

Țiankovski a sistematizat microbii. 

Prima dată agentul antraxului în sânge la un fost descoperit în 1855 de către F. A. 

Braul. 

În 1861 Pasteur a demonstrat cauza putrefacțieișifermentației –microbii. El a 

descoperit microbii anaerobi, pasteurizarea, a studiat holera la păsări, rabia, antraxul, 

rujetul. 

Ivanovski a descoperit virușii care trec prin filtrele bacteriene care au contribuit la 

descoperirea și depistarea bolilor  virotice la om și animale. 

Robert Hooke primul a propus  folosirea substanțelor nutritive solide pentru creșterea 

microorganismelor în condiții delaborator. El aimplementat în practică metodele de 

colorare a microbilor, a descoperit sporii de antrax,  agentul tuberculozei (bastonașul 

lui Koch 1882).A contribuit la implementarea în practică a dezinfecției. 

În 1795, Djanel a folosit vaccinul împotriva antraxului și rabiei. 

Pasteur (1881-1885) a descoperit fagocitoza si importanța inflamației ca o reacție de 

apărare a organismului. 

Gamalei (1859-1949) a studiat variola, rabia, și primul în Rusia a folosit vaccinul 

împotriva rabiei. 

Învățatul român Babeș și învățatul german – Negri au descoperit corpusculii babeș-

negri în creier la animalele turbate. 
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BAZELE MICROBIOLOGIEI 

MORFOLOGIA MICROORGANISMELOR 

1. Dimensiunea bacteriilor 

Fiind foarte mici, bacteriile pot fi vizibile numai la microscop. Pentru măsurarea 

dimensiunilor lor se folosește micronul = 10^-3mm. În medie , bacteriile au 

dimensiuni de la 0,5-1 micron grosime și 3-6 microni lungime (există și abateri). După 

dimensiune, bacteriile se clasifică în: 

1) Bacterii de dimensiuni mici – sub un micron (streptococi, stafilococi, 

micoplasme, ricketsii); 

2) Bacterii de dimensiuni mijlocii – 1-3 microni (salmonele, colibacili, brucele); 

3) Bacterii de dimensiuni mari – depășesc 3 microni în lungime (clostridii). 

2. Forma bacteriilor 

1) Rotundă/sferică (coci); 

2) Cilindrică/bacilară (bastonașe), au capete drepte , rotunde sau ascuțite; 

3) Spiralată (cu aspect de virgulă sau „S”); 

4) Filament (ajunge până la zeci de microni lungime); 

5) Ondulată. 

3. Gruparea bacteriilor 

Unele bacterii după diviziune rămân atașate unele de altele, rezultând diferite moduri 

de grupări: 

Cocii au următoarele grupări: 

1) Diplococi – câte 2 elemente; 

2) Streptococi –2 elemente dispuse în lanț; 

3) Stafilococi – elemente dispuse în ciorchine; 

4) Tetrade – elemente dispuse câte 4; 

5) Sarcina – coci supuși câte 4-6-8 dar în 2 planuri. 

Bacilii au următoarele grupări: 

1) Diplobacili – câte 2 elemente unul în prelungirea altuia sau  „V”; 

2) Streptobacili – bacili dispuși în lanțuri; 

3) Palisade – bacili atașați alături dispuși paralel. 

 

4. Structura celulei bacteriene 

Celula bacteriană este formată din următoarele componente: 

1) Perete celular – bine definit structural și are o consistență rigidă. La 

celulele tinere el aderă la citoplasmă iar la cele bătrâne sau în curs de liză 

el este depărtat de citoplasmă. Examinat la microscopul electronic, 

peretele celular are aspectul unui sac gol care conservă forma bacteriei. 

La toate tipurile de bacterii, el conține un compus chimic responsabil de 

rigiditatea celulei – peptidoglicam. 
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Grosimea peretelui celular variază și este mai subțire la celulele tinere  

care cresc rapid decât la cele bătrâne. 

Peretele celular la bacteriile gram-pozitiv este gros iar la cele gram 

negativ este mai subțire . 

La bacteriile acido-rezistente are un conținut ridicat de lipide (20-45% din greutatea 

celulei). El are următoarele proprietăți: 

- Asigură forma celulei bacteriene; 

- Participă la procesul de creștere  și diviziune al celulei; 

- Are rol de apărare; 

- Are rol de biosinteză. 

2) Membrana citoplasmatică este o formațiune subțire și deseori este 

atașată de peretele celular. Ea are următoarele funcții: 

- Reglează schimburile care au loc între celula bacteriană  și 

mediul extern; 

- Participă la respirația și biosinteza celulei; 

- Participă direct la creșterea și diviziunea celulei; 

- Participă la formarea sporilor. 

3) Citoplasma reprezintă un sistem coloidal format aproximativ din 80% de apă în 

care se afla o cantitate de organele, enzime, ADN sau ARN. 

La celulele tinere citoplasma aderă la peretele celular și se prezintă ca o masă densă și 

omogenă și intense colorabilă. A celulele bătrâne citoplasma capătă o structură 

granulată. În citoplasmă se evidențiază unele formațiuni ca:mezozomi, ribozomi și alte 

incluziuni care sunt formate din amidon, lipide, glicogen și altele. 

Nucleul este format dintr-o moleculă de ADNcu dimensiuni variabile de la o specie la 

alta,conțineinformațiagenetică a celulei și participă la multiplicarea bacteriilor. 

 

Particularitățile structurale ale celulei bacteriene: 

1. Capsula este o formațiune întâlnită numai la unele bacterii capsulogene. Din 

punct de vedere chimic capsula este formată din 20% de apă iar restul este de 

altă natură. În funcție de grosime și raporturile sale cu celula bacteriană, au fost 

descrise următoarele tipuri de capsulă:microcapsule, macrocapsule, strat mucos 

și masă zoogleică. 

Funcțiile capsulei: 

1) Joacă un rol esențial în mecanismul patogenetic al bacteriei; 

2) La adăpostul capsulei, bacteriile nu sunt recunoscute de fagocite; 

3) Elimină toxine și hemolizine. 

2. Cilii/flagelii – structuri filamentoase flexibile, extrem de subțiri (0,01-0,02 

microni) cu o lungime variabilă iar la unele tipuri de bacterii ajunge până la 
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80microni. În funcție de poziția cililor pe suprafața bacteriilor, ele se clasifică : 

monotriche, amfitriche, lofotriche, peritriche, atriche.  

Cilii au rol de locomoție a bacteriilor ciliate, de pătrundere și infectare a 

țesuturilor și permit identificarea bacteriilor ciliate. 

3. Fimbriile/pilii – formațiuni filamentoase rigide, scurte, neflexibile și se 

întâlnesc atât la bacteriile ciliate cât și la cele neciliate. Ei a dimensiuni de 0,2-

20microni și pot fi observați numai la microscopul electronic. Pilii bacterieni pot 

fi de 2 tipuri: 

a) Comuni – în număr mare, peste 100/celulă și au un rol important 

în alipirea bacteriilor de suprafața celulelor. 

b) De sex/de conjugare – sunt mai lungi decât cei comuni și se 

termină printr-o tumefacție în formă de buton care transformă 

materialul genetic în procesul de conjugare. 

Prin faptul că pilii favorizează aderența bacteriilor la suprafața celulelor, ei sunt 

considerați ca factori de virulență.  

4. Sporul bacterian– formațiune sferică ce se formează în interiorul celulei 

bacteriene. Formarea sporului se numește sporogeneză. Sporul se poate localiza 

în celulă în felul următor: 

a) Spor central care nu deformează celula; 

b) Spor central care deformează celula; 

c) Spor subterminal; 

d) Spor terminal.  

Sporii au următorul rol pentru bacterii: 

a) Le dă o rezistență în condițiile mediului înconjurător, menținând 

viabilitatea zeci și sute de ani; 

b) Sporii prezintă forma de conservare a bacteriilor dar nu de 

înmulțire a lor; 

c) Cunoașterea sporilor are o mare importanță în identificarea 

formelor bacteriene sporulate; 

d) Unele bacterii sporulate pot fi folosite pentru prepararea 

vaccinurilor. 
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FIZIOLOGIA MICROORGANISMELOR 

1. Nutriția bacteriilor se realizează prin mecanismul de tip absorbtiv - unele 

substanțe nutritive trec liber prin învelișurile celulei bacteriene (Difuziune pasivă) în 

timp ce altele pot traversa pereții celulei numai cu ajutorul mecanismelor speciale 

(Difuziune activă). 

În raport cu sursele de hrană bacteriile se clasifică în următoarele tipuri: 

Bacterii autotrofe - sunt capabile să se dezvolte în medii compuse numai din 

substanțe anorganice folosind ca sursă de carbon bioxidul de carbon iar ca sursă de 

azot - sărurile amoniacale, nitrații sau nitriții. Bacteriile autotrofe nu sunt patogene și 

sunt de mare folos agriculturii contribuind la îmbunătățirea solului cu azot. 

Bacteriile heterotrofe - pe lângă substanțele anorganice, ele au absolută nevoie și de 

substanțe organice, pentru aceasta ele folosesc și alte substanțe sintetizate de către alte 

organisme. Din acest grup fac parte toate bacteriile patogene. 

Bacterii mixotrofe - pot folosi ca sursă de carbon și substanțele organice si substanțele 

anorganice (îndeosebi dioxidul de carbon). Ele au o răspândire în natură dar nu 

infectează organismul animal. 

În raport cu sursele de energie pe care le folosesc, bacteriile se clasifică în: 

- bacterii fototrofe/fotosintetizante - utilizează energia solară pentru sinteza 

substanțelor nutritive (ca plantele); 

- bacterii chimiotrofe – obținenergia necesară prin oxidare chimică. 

Bacteriile patogene pentru dezvoltarea lor mai au nevoie de vitamine, aminoacizi, 

glucoză, lipide, etc. 

2. Respirația bacteriilor constă dintr-un șir de procese de oxidoreducere prin care 

bacteriile își capătă energie necesară pentru desfășurarea proceselor vitale. După 

tipul de respirație bacteriile se clasifică în: 

- bacterii aerobe; 

- bacterii anaerobe; 

- bacterii facultative (care se pot dezvolta în lipsa sau prezența oxigenului); 

- bacterii microaerofile (folosesc puțin oxigen ). 

3. Creșterea și multiplicarea bacteriilor  

La bacterii au fost identificate mai multe modalități de multiplicare: 

- prin diviziune adică diviziunea celulei mama în două celule fiice absolut 

identice (protozoarele parazitare); 

- prin înmugurire - mai rar întâlnită la bacterii care constă în formare pe celula 

mamă a unui mugure din care rezultă o nouă celulă; 

- prin fragmentare (actinomicoza); 

- prin corpi elementari (chlamydiile sau chlamydiozele). 
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CULTIVAREA BACTERIILOR 

Pentru cultivarea bacteriilor de obicei se folosesc medii de cultură. Prin cultivarea 

bacteriilor se înțelege capacitatea lor de a se dezvolta în condiții de laborator pe medii 

artificiale de cultură. Cultivarea se face cu scop diagnostic sau pentru prepararea 

vaccinurilor sau a unui antigen (microb). 

Mediile de cultură sunt constituite din diferite substanțe care trebuie se asigure 

necesitățile nutritive și energetice ale bacteriilor. 

Clasificarea mediilor de cultură se face după frecvențautilizării: 

- medii uzuale sau simple pe care se dezvoltă majoritatea bacteriilor; 

- medii speciale pe care se dezvoltă numai anumite bacterii; 

 după tipul de respirație bacteriile se clasifică în bacterii: 

- Aerobe; 

- Anaerobe. 

După consistența mediului de cultură se clasifică în medii: 

- Lichide; 

- Solide; 

- Semisolide. 

După substanțele care intră în componența mediilor nutritive se deosebesc: 

-  Medii sintetice – compoziție chimică; 

-  Medii naturale - preparate din extracte din carne care conțin surse de 

azot, carbon, aminoacizi și vitamine. 

După ce mediile sunt preparate și sterilizate, ele sunt însămânțate cu diferite materiale 

patologice.Însămânțarea se face la flacăra lămpii de gaz sau alcool cu ajutorul pipetei 

Pasteur sau cu ansa bacteriologică de însămânțare. După însămânțare tuburile se 

notează corespunzător, se introduc în termostat la t°=+37°C timp de 24-72 ore în 

dependență de microorganisme. 

Toate manipulările se efectuează în încăperi speciale sau boxe, respectând cu strictețe 

condițiile de sterilitate atât a mediilor de cultură cât și a instrumentarului folosit.La 

finalizarea operațiunilor,ansele se sterilizează iar pipetele Pasteur se introduc în 

borcane de infecte. 

Studierea culturilor se face cu ochiul liber sau cu ajutorul unor instrumente 

optice. Cunoașterea caracterelor culturale are o importanță in identificarea diferitor 

genuri de bacterii. 

În mediile lichide se pot observa: 

- turbiditate; 

- formarea unui depozit/sedimentare; 

- la suprafață se poate forma un inel, o peliculă sau o membrană, se pot observa 

modificări de culoare, fluiditate și degajări de mirosuri caracteristice / specifice. 
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În mediile solide se pot observa niște aglomerări vizibile numite colonii. La 

examinarea coloniilor se apreciază mărimea, forma, aspectul marginilor, suprafeței si 

consistența. 

Coloniile bacteriene în aspect cu marginile și suprafața lor se împart în două 

categorii: 

1) de tipul "S" - suprafața netedă, lucioasă, contur regulat, consistența apoasă sau 

untoasă; 

2) de tipul "R" - suprafața rugoasă, mată,uscată, marginile sunt neregulate. 

În anumite condiții, bacteriile pot trece din tipul „S” în tipul „R”. Bacteriile anaerobe 

de obicei formează colonii cu un aspect pufos. 

Metodele de examinare a bacteriilor 

Caracterizarea morfologică a bacteriilor poate fi făcută numai după examinarea lor la 

microscop. În urma examinării preparatelor se obțindetalii privind forma, gruparea, 

particularitățile structurale și se pot stabili dimensiunile. 

Pentru examinarea bacteriilor se pregătesc frotiuri ( lama de sticlă cu 25 mm - 70 mm ) 

pe care se întinde materialul de examinat și lamelele. Lamelele trebuie să fie curate și 

degresate. 

Examinarea bacteriilor în preparate colorate se practică în toate laboratoarele de 

microbiologie utilizând următoarele etape: 

- frotiul uscat și fixat prin căldură se acoperă cu albastru de metilen, colorantul se lasă 

pe lamă 2-5 minute apoi se spală cu apă de robinet.Se usucă și se studiază la 

microscop. Bacteriile cât și celulele țesutului se colorează în albastru. Prin această 

tehnică de colorare ( după Gram) bacteriile se împart în două grupe:Gram pozitiv care 

se colorează în albastru și gram negativ care se colorează în roșu. 

 

CARACTERISTICA MICOPLASMELOR, RICKETSIILOR ȘI 

CHLAMYDIILOR 

Micoplasmele au un  înveliș moale, elastic și au un polimorfism pronunțat sub aspectul 

formei și dimensiunilor. Se pot întâlni următoarele forme: 

1. Bacilară; 

2. Inelară; 

3. Filamentoasă; 

4. Formă de coci. 

Au dimensiuni de 0,25 - 0,5 microni. Unele pot traversa filtrele bacteriene, sunt 

germeni sporulați necapsulați, imobili.  Se cultivă pe medii speciale care conțin 

multiple substanțe nutritive. Pe mediile solide formează colonii foarte mici vizibile sub 

lentilă care au centrul mai dens și zona periferică mai rară. 
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Micoplasmele au o poziție intermediară între bacterii și viruși, acționează prin 

virulență și prin unele componente toxice asupra pulmonilor,articulațiilor, ochilor și 

organelor genitale. 

Ricketsiile sunt bacterii mici care au formă rotundă sau bacilară, cu dimensiuni de 0,1-

2 microni,sunt nesporulate, necapsulate și imobile, se înmulțesc numai în celule vii și 

se transmit de regulă prin căpușe, păduchi și purici. 

Chlamydiile sunt germeni de obicei de formă rotundă cu dimensiuni de 0,2-1,5 

microni, sunt niște organisme parazite strict intracelulare, de obicei se cultivă pe 

culturi celulare vii. 

 

Caracteristica ciupercilor 

Ciupercile au o răspândire mare în natură și se cunosc aproximativ 200 mii de specii. 

Ciuperca este formată din partea vegetativă numită miceliu/thall și o parte 

reproducătoare. Ciupercile microscopice au o structură mai complexă decât bacteriile, 

nucleul are unul sau mai mulți nucleoli, este delimitat de citoplasmă printr-o 

membrană dublă. În funcție de aspectul miceliului, ciupercile se împart în două 

categorii: ciuperci miceline/mucegaiuri și ciuperci pseudomiceline/levuri. 

Mucegaiurile au nucleul format din filamente alungite numite și iar acestea conțin un 

nucleu vegetativ care asigură hrănirea și un nucleu reproducător care formează 

aparatul reproducător. 

Levurile au miceliul format din celule de formă sferică, ovală sau alungită. 

Dimensiunea ciupercilor microscopice depășește cea a bacteriilor, formele 

filamentoase putând ajunge până la câțiva zeci de microni lungime și 2-5 microni 

lățime. 

Nutriția ciupercilor se poate realiza pe toată suprafața miceliului de tip absorbtiv. 

Respirația are la bază aceleași procese de oxidoreducere ca și la bacterii. 

Înmulțirea se poate realiza prin împărțirea celulei-mamă în 2 celule fiice, însă mai 

frecvent prin spori. Sporii la ciuperci constituie organe de multiplicare și nu sunt forme 

de rezistență așa cum sunt sporii bacteriilor. Ciupercile sedezvoltă pe diferite medii de 

cultură atât lichide cât și solide. Spre deosebire de bacterii, ele preferă mediile cu pH 

ușor acid 6-6,5.Cele mai răspândite genuri de ciuperci sunt: 

a) Tricophyton -provoacă tricofitia la om și animale; 

b) Aspergillus –aceste ciuperci produc micotoxine care provoacă intoxicații 

nico toxicoza in cazul animalelor cu furaje mucegăite; 

c) Fuzarium - se localizează pe grâne provocând toxine periculoase pentru 

animale și om; 
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d) Penicilinum - unele specii sunt folosite pentru industria farmaceutică iar 

altele produc micotoxine. 

Drojdiile sunt niște ascomicete care au formă ovală sau alungită acoperită cu o 

membrană dublă și nucleu, se multiplică prin înmugurire și spori și se folosesc la 

producerea vinului, pâinii, produsele lactate acide și alcoolul. 

 

SENSIBILITATEA BACTERIILOR FAȚĂ DE FACTORII ECOLOGICI 

Viața microorganismelor este dependentă și permanentinfluențată de factori fizici, 

chimici și biologici care alcătuiesc mediul ambiant. Orice schimbare de intensitate a 

factorilor fizici asupra mediului, de concentrația celor chimici se reflectă asupra 

mediului de viață a microorganismelor care pot favoriza multiplicarea,conservarea sau 

distrugerea lor. 

Către factorii fizici care acționează asupra bacteriilor fac parte: temperatura, 

aciditatea, radradiația, ultrasunetul, presiunea osmotică și presiunea mecanică. 

Temperatura este agentul fizic care are cea mai largă întrebuințare în microbiologie și 

care are o importanta majora in menținereavieții sau distrugerea microorganismelor. 

Independenta de temperatura optimă ca factor ce favorizează multiplicarea bacteriilor 

ele se împart în trei categorii: 

1) bacterii criofile/psicrofile - se dezvoltă între t°=0-+32°C (t°optimă = +20°C); 

2) bacterii mezofile - se pot multiplica între t°=+10;+45°C (t°optimă = +37°C); 

3) bacterii termofile - se pot dezvolta la t°=+40;+70°C (t° optimă = +45°C). 

Temperatura inferioară temperaturii optime de dezvoltare acționează ca factor de 

conservare fiind bine suportată de bacterii. Temperatura scăzută asociată cu uscăciunea 

în vid, sunt factori importanți în operațiunea de leofilizare prin care bacteriile se 

conservă în condiții optime un timp îndelungat. Temperatura poate acționași ca factor 

distructiv când aceasta crește peste limitele superioare care frânează multiplicarea sau 

le distruge. 

Formele vegetative sunt omorâte după o expunere de 30 de minute la t=+65°C iar 

sporii începa fi inactivați la temperatură ce depășește 100°C, temperatură umedă. 

Acțiunea pH-ului (gradul de ionizare a mediului) : fiecare specie bacteriană se 

dezvolta in condiții optime la un anumit pH, majoritatea bacteriilor inclusiv și cele 

patogene se multiplică în condiții optime la un pH neutru sau alcalin. 

Radiația - razele solare directe au un efect bactericid asupra bacteriilor datorită razelor 

ultraviolete.Presiunea osmotică - în cazul variațiilor mari ale presiunii osmotice 

bacteriile suferă două tipuri de modificări: 
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Plasmoliza - uscare osmotică are loc în mediul hipertonic, apa din celula bacteriană 

este scoasă spre exterior și în aceste condiții bacteriile se dezvoltă lent sau mor. 

Uscarea osmotică are aplicații în conservarea alimentelor prin saramurare sau în 

concentrații mari de zahăr; 

Plasmoptiza are loc în cazul suspendării bacteriilor într-un mediu hipotonic în care are 

loc o hidratare a celulei bacteriene și ca urmare are loc ruperea învelișurilor si moartea 

bacteriilor. 

Presiunea mecanică - majoritatea bacteriilor suportă presiune enormă, formele 

vegetative suportă 3.000 de atmosferi și mor la 6.000 de atmosferi, sporii mor la 

12000-20000 deatmosferi.O acțiune dăunătoare o au variațiile bruște de presiune. 

Ultrasunetul sunt niște varietăți clasice cu o frecvență mai mare decât 20000 Hz, care 

au un efect bactericid prin ruperea pereților celulei și denaturarea proteinelor care duce 

la golirea celulei bacteriene de conținut, în urma acțiunii ultrasunetelor, are loc 

creșterea până la t=+50-+80°C, care contribuie la moartea organismelor. 

 

Factorii chimici : o mare parte din substanțele chimice acționează asupra bacteriilor, 

având un efect nociv (bacteriostatic sau bactericid) sau un efect conservant. În raport 

cu gradul de toxicitate, cu modul de acțiune asupra microbilor și utilizarea lor se 

diferențiază următoarele categorii de substanțe chimice: dezinfectante, antiseptice, 

conservante și chimioterapice. 

Dezinfectantele sunt substanțe chimice puternic bactericide cu efect nociv asupra 

microbilor dar și asupra țesutului organismului. O astfel de acțiune brutală o au acizii 

și bazele: NaOH, KOH, formolul, cloramina, clorură de var. 

Antisepticele sunt substanțe chimice cu acțiune mai puțin brutală asupra țesutului 

animal și fiind active asupra bacteriilor pot fi aplicate direct pe piele sau 

mucoase/plăgi: apă oxigenată, KMnO4, acid boric, alcool și betadină. 

Conservantele sunt substanțe antimicrobiene folosite la conservarea alimentelor, 

produselor biologice, vaccinuri, seruri, alergen, produselor ce nu pot fi sterilizate prin 

temperatura, de exemplu fenolul. 

Chimioterapeuticele sunt substanțe chimice folosite în tratamentul local sau general 

al unor infecții bacteriene. Ele au un efect nociv asupra microbilor fără vreunul efect 

negativ asupra țesutului animalelor,de exemplu antibiotice și sulfamide. 

Factorii biologici: în natură microorganismele se găsesc în micro biocenoză dar nu ca 

specie izolată. 

Între populațiile microbiene ale unei micro biocenoze se stabilesc nișterelații care pot 

fi relații indiferente,relații cooperante și relații antagoniste. 
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Relațiileindiferente- bacteriile conviețuiesc într-o biocenoza și nu se influențează 

unele pe altele. 

Relațiile cooperante este tipul de relații care au ca rezultat un efect favorabil a unui 

sau ambilor parteneri ce conviețuiesc între micro biocenoză. Aceste relații pot fi de 

mai multe tipuri: 

1. Comensalism - una din speciile bacteriene beneficiază de pe urma celelalte; 

2. Simbioză – ambele specii beneficiază din acțiunea cooperantă și nu pot fi una 

fără cealaltă; 

3. Sinergismul - este o relație facultativa având ca rezultat un proces de sinteză pe 

care nici unul din parteneri nu poate realiza independent. 

Relațiile antagonice caracterizează mecanismele prin care bacteriile luptă unele 

împotriva altora și ele pot fi: 

1. Parazitism -  un micro organism se multiplică pe seama altora; 

2. Competiție - se manifestă atât intra cât și interspecific îndeosebi pentru anumite 

componente ale mediului. 

3. Antagonismul propriu zis - sintetizarea unor substanțe cu efect antagonic capabil 

sa inhibă dezvoltarea altor bacterii. 

 

ECOLOGIA MICROORGANISMELOR 

Microorganismele datorită unei plasticitate și adaptabilitate deosebite se întâlnesc în 

cele mai variate medii, în raport cu adaptarea lor la diferite medii se diferențiază: 

microflora solului, microflora apei, microflora aerului și microflora corpului uman și 

animal. 

Microflora solului : solul poate fi poluat cu diverse microorganisme care formează 

flora telurică. Densitatea și felul lor se corelează cu tipul de sol, umiditate si 

bogățiaînsubstanțe organice. Numeroase microorganisme se întâlnesc în straturile 

superficiale ale solului și numărul lor se reduce odată cu adâncimea și cu depărtare de 

localități și sectoare tehnice. Solul este bogat într-o flora microbiană proprie care 

participă la desfășurarea proceselor biologice și biochimice petrecute în sol și care au 

un efect antagonic asupra florei bacteriene patogene. Prin intermediul diferitor surse de 

infecție solul se poate contamina cu un număr important de bacterii patogene și o 

importanță mare o au formele sporulate ale bacteriilor care pot supraviețui ani de zile. 

Infecțiile pentru care sursă de contaminare o constituie solul se numesc infecțiitelurice 

:antrax, tetanos,bradzot, botulismul și altele. 

Microflora apei: apa conține o microflora variată în raport cu natura ei. Apa de izvor 

are cea mai scăzută încărcătură bacteriană dar cea mai contaminată este apa râurilor în 

care se acumulează apele reziduale din localități și unități de creștere a animalelor.Apa 

poate constitui o importantă sursă de infecție și prin intermediul a acesteia se poate 
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răspândi pe o rază mare. Infecțiile pentru care sursă de contaminare o constituie apă 

sunt numite infecții hidrice. Pentru apreciere impurității apei se folosesc aprecieri după 

conținutul de Escherichia coli (colititrul și coliindexul) numărul de escherichia coli 

depistați într-un litru de apă. 

Microflora aerului - aerul nu dispune de o microflora proprie cu toate acestea aerul 

conține în permanență microorganisme care provin din sol apa vegetație corpul uman 

și animal. În aer microorganismele au fost depistate la altitudine de 27.000 de metri. 

Structura si densitatea florii microbiene din aer este strâns legată de existența 

oamenilor și animalelor. Aeruljoacă un rol important în transmiterea multor agenți 

patogeni. Infecțiile transmise prin aer se numesc infecții aerogene. 

 

BAZELE ȘTIINȚEI DESPRE VIRUȘI 

În anul 1892 Ivanovski a descoperit virușii.  

Virusologia este știința care studiază virușii, bolile provocate de ei și măsurile 

curativ profilactice împotriva lor. Bolile provocate de viruși se numesc viroze. Virușii 

sunt organisme care parazitează în celulele vii. Multe boli virotice sunt periculoase și 

pentru om și aduc pagube economice mari. 

Virușii sunt foarte mici, au proprietatea de a trece prin filtrele bacteriene, se 

cultivă pe medii nutritive speciale care conțin celule vii, embrioni de găină iar 

dimensiunea lor variază de la 50 microni (febră aftoasă) până la 200 microni variola 

bovină. 

Virusul conține membrană și acidul nucleic, acidul nucleic răspunde de ereditate 

iar membrana participă la formarea anticorpilor.În cazul unor boli infecțioase la 

microscopul electronic se depistează niște corpusculi elementari localizați in 

citoplasma care au un rol de diagnostic. Virușii sunt rezistenti la acțiunea factorilor 

mediului extern și rezistența lor depinde de mediul în care se găsește virusul, de 

morfologia virusului și modul de transmitere a lui. Mai sensibili sunt virușii transmisi 

pe cale aerogenă sau respiratorică și pe cale transmisibilă (cu insectele 

hematofage).Virușii atacă organele și anume celulele sensibile provocând următoarele 

reacții ale organismului infectat: febră, inhibiția totala animalului, anorexie, dereglarea 

funcțiilor vitale din organism, provoacă formarea anticorpilor.Virușii, spre deosebire 

de bacterii, au afinitate către unele sau altele țesuturi, acest fenomen se numește 

tropism - capacitatea virusului de a se multiplica mai intens în anumite celule/țesuturi. 

Daca virusii o afinitate către țesutul epitelial atunci acei de viruși se numesc 

epiteliotropi, daca cătrețesuturi nervoase se numesc neurotropi, daca către țesuturi 

respiratorii se numesc pneumotropi. 

În cazul virozelor apare o imunitate specifică care poate fi de scurtă durată 

(gripa) sau pe toata viata.  În virusologie se înregistrează o proprietate a virusurilor 
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numită interferență– asuprirea unui virus de către alt virus și ca urmare se elimină o 

substanță proteică numită interferon.  

Diagnosticul virozelor se stabilește pe baza semnelor clinice, cercetărilor 

epizootice, datelor de laborator, tabloului morfopatologic.  

În funcție de gradul la care ajunge, temperatura poate acționa ca factor 

favorizant de multiplicare +37*C, ca factor deconservare - mai jos de 4*C  si ca factor 

inactivant mai mult de 56*C. Virușii pot rezista la un pH acid până la 3 ore, 

substanțele chimice au efecte distructive asupra virușilor și ei nu sunt sensibili la 

acțiunea antibioticelor. 

 

INFECȚIA MICROBIANĂ 

Infectia microbiană este un proces patologic complex, care apare  în urma 

pătrunderii și multiplicării în organism a unor microorganisme patogene, capabile să 

invinga starea de rezistenta organismului și ca urmare apare o boală infecțioasă. 

Infectia microbiană se clasifica după mai multe criterii: 

După natura agentului etiologic: 

 Bacterioze, viroze, micoze, clamidioze, și altele; 

după complexul etiopatogenetic:  

 primare - provocate de o singura specie de microbi;  

 secundare - provocate de germeni ce se suprapun unei infectii primare; asociate 

 cauzate de acțiunea a două sau mai multe specii microbiene;  

condiționate - pentru a se exprimă clinic au nevoie de anumite cauze favorizante. 

 

- După perioada evolutivă: 

 supraacute/fulgerătoare - au durată scurtă de la câteva ore până la 24 - 48 ore si 

de obicei boala se sfârșește letal  fără manifestarea semnelor clinice (septicemia 

hemoragică a iepurilor, antraxul);  

 acute - au o durată de la câteva zile până la una două săptămâni;  

 subacute - pana la 3 - 4 saptamani;  

 cronice - de la o lună, luni de zile sau ani. 

 

-După dinamica epizootică:  

 sporadice - apar sub formă de cazuri izolate;  

 enzootice - cuprind un număr redus de animale dintr-un efectiv, fără tendința de 

răspândire în afara focarului;  

 epizootice - cuprind un număr mare de animale în efectiv și au tendinta de 

extindere atât în focar cât și în afara lui;  
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panzootice - au cea mai mare putere de răspândire cu extindere la nivel de 

țări/continente;  

 

Infecție spontană - apare în condiții naturale în urma pătrunderii agentului 

patogen în organismul animal. Infecție artificială - cu scop experimental. Infecție 

exogenă - când agentul patogen pătrunde din exterior. Infecție endogenă - când 

agentul patogen pătrunde din organismul animalului.  

Reinfecție - infectarea repetată a organismului cu unul și același germen după 

însănătoșirea animalului. Recidiv - apariția simptomelor bolii după însănătoșirea 

animalului de vreo boală concretă. 

 

Etapele unei infecții: 

În evoluția bolii infecțioase se deosebesc 3 etape care urmează una după alta: 

1. perioada de incubație este timpul scurs de la patrunderea germenilor în 

organism pana la aparitia primelor semne clinice, durata este variabilă și depinde de 

specie microbiana, gradul de patogenitate microbilor, doza de germeni, capacitatea 

de rezistență a organismului,  durata ei poate fi zile, luni, ani. 

2. perioada de stare/evoluție – în care boala se manifestă clinic, în această 

perioadă se deosebeste o faza de debut - prodromala care se  manifesta prin 

simptome putin caracteristice bolii (febră, inapetență, tahicardie); faza de evoluție 

propriu-zisă - simptomele se accentuează și devin caracteristice permițând în multe 

cazuri stabilirea diagnosticului; faza de declin - dispariția simptomelor brusc sau 

lent. 

3. perioada finală - modul de finalizare a unei boli infectioase,  ea se poate 

finaliza cu moartea (când microorganismul învinge rezistența organismului) sau prin 

vindecarea completă (animalele se eliberează complet  de agentul patogen) și 

incomplet - când animalul rămâne purtător de germeni.  

Vindecarea poate fi precedată de o perioada de convalescenta organismului,el își 

restabileste functiile modificate. Ca urmare a unei infecții, animalul poate căpăta o 

imunitate sterilă/nesterilă, se poate alergizași  poate rămâne un timp purtător și 

eliminator de germeni.  

Patogenitate- capacitatea unui germen de a determina in mod natural sau în 

condiții experimentale un proces infecțios. Germenii patogeni acționează în 

producerea unei infecții prin virulenta și toxicitate.  

Virulența- capacitatea unui germen de a se fixa la nivelul unor țesuturi, de a se 

multiplica intens și de a invada țesuturile organismului; 

Toxicitatea este caracteristică a germenilor capabili să producă toxine care au 

un rol important în mecanismul patogenic, toxinele se clasifică în: exotoxine, 

endotoxine, enterotoxine. 
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- exotoxinele sunt sintetizate de germeni și sunt eliminate în mediul în care se 

multiplică , sunt de natură proteică și sunt toxiceîn cantități foarte mici producând 

boli cu manifestări specifice (tetanosul, botulismul), ele se folosesc pentru 

prepararea vaccinurilor.  

- endotoxinelesunt sintetizate  de germeni dar se eliberează în mediu numai după 

liza bacteriilor, sunt toxice în cantități mari și determină o simptomatologie putin 

specifică bolii date.  

- enterotoxineleformează un grup particular de exotoxine fiind factorul principal 

de provocare a sindromului diareic. 

În orice proces infecțios intervin doi factori esențiali fără de care boala nu poate 

apărea: agentul patogen și animalul receptiv. 

 Animalele receptive pot influența apariția și evoluția unei infecții microbiene, 

într-o populatie de animale expuse unei infecții nu se îmbolnăvesc toate animalele, 

animale aflate intr-o stare fiziologică buna pot sa lupte cu microbii prin mijloacele 

naturale de rezistență. Evoluția unei infectii poate fi influențată de rasă, vârstă, sex. 

În general, rasele ameliorate cu o productivitate ridicată, exploatate intensiv, 

prezintă o sensibilitate mai accentuată la boli, comparativ cu rasele locale. 

Vârsta intervine în multe infecții ca factor favorizant de aceea se deosebesc 

bolile animalelor născute, tinere și adulte.  

Mecanismul patogen: în funcție de patogenitate, microorganismele se clasifica:  

- microorganisme cu patogenitate  ridicată– ele au proprietatea de a depăși cu 

ușurință barierele  normale externe și interne, ele provoacă îmbolnăviri în masă și 

mortalitate ocupând un număr mare de animale.  

- microorganismele condiționat-patogene (oportuniste) – patogenitatea lor este 

condiționată de liza barierelor nespecifice de apărare a animalelor. Aceasta are loc 

datorită alimentației deficitare, condițiilor de zoo-igienă, exploatarea incorectă, etc. 

Acești germeni pot fi prezenti un timp îndelungat pe mucoasele naturale.  

- microorganismele accidental patogene– sunt lipsite de factorul propriu de 

virulenta si sunt incapabile de a depăși barierele externe și interne ale organismului, 

sunt introduse accidental în organism și odată ajunse în organism (mai ales în caz 

de lizarea țesuturilor) provoacă infectii cu evoluție lentă și leziuni tisulare grave. 

Doza de germenijoacă un rol important în apariția unei infectii și este strâns legată 

de receptivitatea animalului, de virulenta microorganismelor și poarta de intrare în 

organism (în mod experimental se poate stabili doza minimăletală de germeni care 

se exprimă prin numărul minim de germeni capabili să reproducă o infecție 

mortală).  
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Poarta de intrare- patrunderea germenilor în organism se poate realiza pe căi 

naturale sau artificiale (plăgi accidentale/chirurgicale). 

Calea digestivă– microbii pătrund odată cu furajele, apa infectată și pentru a se 

dezvolta infectia microbiană trebuie să ajungă la nivelul unor leziuni ale mucoasei 

aparatului digestiv sau să se fixeze de epiteliul mucoaselor. Multe microorganisme 

sunt distruse de aciditatea sucului gastric. 

Calea respiratorică - contaminarea se face cu germenii aflați în aer, atasati de 

părticelele de praf sau picături  ale secrețiilor nazale și bronhiale. Aparatul 

respirator are proprietatea de a reține multe microorganisme aflate în aer. În 

bronhiole pot pătrunde bacterii mai mici de 3 microni. Pentru a provoca boala este 

nevoie de un mediu intens poluat și de lizarea mucoaselor aparatului respirator.  

Calea cutanată– mai ales când și-a pierdut integritatea (insectele hematofage, 

acele de seringă, instrumentele, etc).  

Calea genitală - contaminarea se poate realiza direct prin contact sexual și indirect 

prin instrumentele folosite la însămânțarea artificială (bruceloza, vibrioza, leucoza).  

Sursele de infecție – o verigă importanta in lantul epizootic, la nivelul cărora 

germenii pot supravietui o perioadă oarecare de timp și prin intermediul cărora se 

transmit la alte animale. Sursele de infecție se clasifică: 

- sursa primară - animalele si oamenii bolnavi care elimină germeni cu secretii si 

excretii, produsele și subprodusele provenite de la animalele bolnave, animalele 

trecute prin boală care rămân purtatori si eliminatori de germeni uneori toată viața, 

cadavrele animalelor; 

- sursa secundară – apa, furajele, gunoiul de grajd, mijloacele de transport 

contaminate și vectorii transmițători (șoarecii, păsări, insecte și acarieni 

hematofagi). 

 

IMUNITATEA ȘI TIPURILE EI 

Imunitate - rezistențaorganismului impotriva infecțiilor, microorganismelor patogene 

și a toxinelor eliminate de ele (nereceptivitatea organismelor la bolile infecțioase). 

Clasificarteaimunității: 

Imunitatea înnăscută- rezistența organismului impotriva infectiilor transmise prin 

ereditate (bovinele nu se molipsesc de morva cabalinelor iar caii nu se molipsesc de 

febra aftoasă).  

Imunitatea dobândită - apare la animalele trecute prin boală sau în urma imunizării 

artificiale (vaccinarea). Imunitatea dobândita se împarte în: 
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- imunitatea dobândita natural activ - animalele care au suferit de o boală infecțioasă și 

astfel de imunitate se păstrează 1-2 ani sau toată viața; 

- imunitatea dobândita natural pasiv – în cazul transmiterii de anticorpi de la mamă la 

făt cu colostru, durează câteva săptămâni până la câteva luni; 

- imunitatea dobândita artificial activ - în urma introducerii vaccinurilor sau 

antitoxinelor, imunitatea aparepeste 7-14 zile si dureaza de la câteva luni până la 1-2 

ani; 

- imunitatea dobândita artificialpasiv  apare în urma administrării serului sanguin, 

anticorpilor, globulinelor și durează 8-20 zile. 

 

Imunitatea sterilă se caracterizează prin păstrarea imunității după eliberarea completă 

a organismului de agentul patogen.  

Imunitate nesterilă este imunitatea care se păstrează atâta timp cât agentul patogen se 

va mentine în organism și va stimula formarea anticorpilor.  

Se mai înregistrează imunitate antibacteriană, antivirotică, antitoxică și antimicotică. 

Antigen este orice substanță capabilă să provoace formarea de anticorpi și să 

reacționeze specific cu aceștia. Pentru ca substanța să aibă proprietatea de antigen, ea 

trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să fie de natură proteică, sa fie străină de 

organism sau să se prezinte ca o structură alterată pentru a fi recunoscuta de organism. 

Odată pătruns în organism, antigeul provoacă formarea de anticorpi. 

Anticorpii sunt globuline serice care apar în sângele animalelor în urma pătrunderii 

unui antigen. 

Reactiile antigen-anticorp: 

Aceste reactii au o importanță deosebită în diagnosticul bolilor infecțioase. Cunoscând 

unul din aceste elemente se poate identifica celălalt. În urma reacțiilor dintre antigen și 

anticorp se produc complexe antigen-anticorp, având ca rezultat unele modificări care 

pot fi observate cu ochiul liber sau cu unele aparate. Pentru diagnosticul bolilor 

infecțioase în practică se folosesc reactiile serologicece se clasifica: 

1. reacție de aglutinare - în cazul dat, antigenul este prezentat de o suspensie 

bacteriană în stare vie sau omorâtă. Ca urmare, anticorpii se depistează în serul 

animalelor suspecte. Reacțiilor dintre antigen și anticorp se formează niște 

conglomerate vizibile cu ochiul liber sau cu aparate speciale. Reacția de 

aglutinare se poate efectua prin tehnici rapide pe lama de sticlă în caz de 

salmoneloză sau bruceloză. 

2. reactia de precipitare- antigenul este reprezentat de o soluție cu ajutorul care 

determinăm anticorpii din serul sanguin sau cu anticorpii cunoscuti se identifică 

antigenul. Reacția pozitivă se caracterizează prin formarea în mediul lichid a 

unui inel albicios la limita de separare dintre antigen și anticorp. 
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3. reactie de imunofluorescenta este o reactie serologica în care se face 

identificarea unui antigen cu ajutorul unor anticorpi marcați fluorescent ce se 

citește la microscopul cu fluorescență și este pozitivă când se constată formarea 

unor conglomerate fluorescente colorate in galben-portocaliu sau verde. 

4. reactia de fixare a complementului este mai complexă la care participă mai 

multe componente: antigen, anticorpi și complementul - substanța de apărare a 

organismului din serul sangvin (eritrocitele de oaie). Acesta se folosește pentru 

diagnosticul brucelozei, febrei aftoase,morvei cabalinelor și altele. 

 

FACTORII SPECIFICI ȘI NESPECIFICI DE REZISTENȚĂ A 

ORGANISMULUI 

Rezistența nespecifică și specifică a organismului are un caracter ereditar și se 

formează în procesul evoluției. Factorii nespecifici: 

1. barierul pielii și al mucoasei - dacă pielea și mucoasele nu sunt lezate atunci 

mulți agenți patogeni nu pot pătrunde prin piele. Straturile superficiale ale pielii 

o reacție acidă care preîntâmpina dezvoltarea bacteriilor. Secretele glandelor 

sudoripare și sebacee au oproprietate bactericidă pentru unele microorganisme, 

în afară de aceasta secretele glandelor salivare, lacrimale, contin ferment numit 

lizocim care are o acțiune bactericidă și bacteriostatică. O acțiune bactericidă o 

au și secretele eliminate de tractul gastrointestinal. 

2. bariera ganglionilor limfatici. 

3. Reactia de inflamatie se dezvoltă în locul pătrunderii microbilor sau în 

ganglionii limfatici regionali, caurmare are loc acumularea de leucocite care 

fixează și localizează microbii în focarul inflamator iar uneori îi distruge prin 

fagocitoza. 

4. Inactivare microbilor pătrunși în sânge și în alte tesuturi se efectueaza prin 

factori nespecifici din plasma sanguină și din lichidele tisulare care au acțiune 

bactericidă sau bacteriostatică.  

5. Ficatul este laboratorul organismului. 

6. Bariera placentară. 

Rezistența nespecifică a organismului depinde de starea fiziologică, condițiile de 

întreținere și exploatare și de influența factorilor mediului extern. Către factorii 

specifici care influențează rezistența organismului fac parte: 

1. Imunitatea humorala este formarea în organism a anticorpilor specifici 

împotriva unui antigen concret. 

2. Imunitatea celulară este formarea fagocitelor împotriva microbilor de o 

anumită specie.Imunitate celulară este importantă împotriva acțiunii virușilor. 

3. Imunitatea funcțională include un complex de mecanisme de aparare si 

adaptare reglate de sistemul nervos central care asigură restabilirea funcțiilor 

fiziologice ale organismului dereglate de agentul patogen și de toxinele acestuia. 



22 
 

Alergia este starea organismului de sensibilitate față de un anumit excitant care apare 

în urmă pătrunderii repetate a antigenului. Principalele reacții alergice sunt anafilaxia, 

boala serică și alergia infecțioasă.  

Anafilaxia este reacția sensibilității maximale a organismului față de pătrunderea 

parenterală repetată a proteinelor străine. Substanțele care provoacă anafilaxia se 

numesc anafilactogene.Cea mai cunoscuta substanta care provoacă anafilaxia este serul 

sanguin, fiind introdus în organism poate provoca șocul anafilactic manifestat prin 

agitarea animalului, dispnee,tahicardie, hipersalivație convulsii musculare, transpirație, 

edeme și sfârșit letal.La animalele agricole,șocul anafilactic apare la introducerea 

sirului hiperimun străin. În acest caz, în sânge se formează un precipitat care poate 

obtura vasele sanguine și se elimină niște substanțe biologice active, adică histamina și 

acetilcolina.Pentru profilaxia șocului anafilactic folosim CaCl2, dimidrol, suprastin, 

pentru animalele mici. 

Boala serică apare la animale peste câteva zile (8-11) sau dupa administrarea serului 

sanguin străin în doze mari.În aceste cazuri apare prurit,pete pe suprafata corporală, 

febră, edeme, mărirea ganglionilor limfatici si dereglari in mers. De obicei, animalulse 

însănătoșește de la sine iar pentru tratament se folosește clorură de calciu. 

Alergia infecțioasă apare în cazul bolilor infectioase și se caracterizează prin 

hipersensibilizarea organismului la pătrunderea agentului patogen sau a produselor 

metabolice ale lui. Această stare apare peste două-trei săptămâni de la molipsire, are 

un rol important în diagnosticul unei boli infecțioase. Substantele folosite pentru 

diagnostic sunt alergenii ce se administrează intracutanat, intrapalpebral sau  pe 

conjunctiva oculară. Ca urmare, la animalele bolnave timp de câteva ore sau zile se 

dezvoltă o inflamatie locala si ajuta la stabilirea diagnosticului bolii. 

Produsele biologice (vaccinurile, serurile hiperimune și reagenții de diagnostic 

(alergenii) sunt niște mijloace esențiale utilizate în medicină veterinară cu scop de 

profilaxie, combatere și diagnostic al bolilor infecțioase.  

Vaccinurile sunt produse biologice care fiind inoculate în organism provoacă o stare 

de imunitate artificial activă. Se clasifica după următoarele criterii: 

1. după natura elementului și modul de preparare: 

- Vaccinuri preparate din germeni vii și virulenți - sunt formate din germeni vii care au 

toate atributiile de patogenitate dar nu provoacă boala deoarece se administreaza in 

tesuturi la care nu au afinitate. Aceste vaccinuri au utilizare mai redusă. 

- Vaccinuri preparate din germeni vii și atenuați au o larga intrebuintare și se prepară 

din tulpini atenuate natural sau artificial care au o patogenitate redusă sau absentă. La 

bacterii, atenuarea se obține prin cultivarea pe medii speciale sau prin incubare la alte 

temperaturi decât +37*C iar la viruși prin expunerea la radiații ultraviolete sau prin 

inocularea repetată la animalele nereceptive în mod natural. 



23 
 

- Vaccinuri preparate din germeni inactivați - inactivarea se face prin expunerea 

germenilor la acțiunea unor factori fizici precum: temperatura, radiația, ultrasunetul; 

sau chimici: fenol, formol, cloroform. 

- Vaccinuri preparate din toxinele microbilor - exotoxinele unor specii bacteriene se 

transformă sub acțiunea formolului și căldurii în anatoxine care sunt lipsite de 

toxicitate dar au o mare valoare imunizantă(anatoxina tetanică). 

2. după numărul agenților etiologici care intra in componența vaccinurilor: 

monovalente, divalente, trivalente și polivalente. 

Vaccinarea se execută doar la animalele sănătoase. Administrarea vaccinurilor se face 

injectabil subcutanat sau intramuscular sau se depune pe mucoasa nazală, bucală, 

conjunctivală sau pe pielea zgâriată cu ace speciale, cu apa de băut, momele sau 

aerosoli. 

Vaccinarea se poate face o dată sau se repetă după 10-21 zile - vaccinare de repel 

(repetată). 

Vaccinare se poate face preventiv la animalele în zona în care boala nu evoluează și 

are ca scop profilaxia bolii respective -vaccinare preventivă(profilactică). 

Vaccinarea de necesitate se face la animalele sănătoase din focarele de boală cu 

scopul de a preveni extinderea bolii în focar și înafara lui. 

Serurile imune sunt produse biologice cu o cantitate mare de anticorpi care inoculate 

animalelor sănătoase conferă imunitate pasivă. Ele pot fi folosite inclusiv și la 

animalele bolnave cu scop terapeutic (ser antirujetic). 

Serurile imune se obțin prin hiperimunizare- operațiune prin care se administrează 

unor animale sănătoase doze repetate dintr-un anumit agent etiologic. După un timp se 

extrage sângele și se obține serul hiperimun. 

Administrarea serurilor hiperimune cu scop preventiv se face la animalele sănătoase 

care se găsesc în focarele de boală. Cu scop curativ se introduc la animalele bolnave și 

pot fi administrate subcutanat, muscular și intravenos. 

Alergenii (produse revelatoare) se folosesc in scop diagnostic (tuberculina, maleina, 

brucelina, paratuberculina). Aceste produse se inoculează intradermic în doze 

reduse(0,1-1 ml) provocând în 24-72 ore reactii alergice locale observate cu ochiul 

liber (edeme, hiperemia conjunctivei, scurgeri lacrimare uneori purulente). 
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NOȚIUNI DE PROCES EPIZOOTIC ȘI LANȚ EPIZOOTIC 

Proces epizootic - studiază apariția, răspândirea și sfârșitul bolii infecțioase. 

Pentru apariția unei boli infectioase este necesar de lanțul epizootic care constă din 

trei verigi: 

- sursa agentului infecțios (animalele bolnave); 

- mecanismul de transmitere a bolii (vectorii); 

- animalele receptive. 

Sursa agentului infecțios este un mediu unde agentul patogen se păstrează și se 

înmulțește. În calitate de sursă pot fi animalele bolnave și oamenii bolnavi care elimină 

în mediul înconjurător agenți patogeni, elementele naturii moarte (apa, solul) care 

servesc ca factor de transmitere a bolii. Animalele bolnave elimină germenii odată cu 

secretele și excretele. 

Căile de eliminare a germenilor depind de localizarea microbilor în organismul 

animalului bolnav iar o sursă periculoasă de germeni pot fi animalele cu formă atipică 

a bolii (de exemplu leucoza bovinelor fara semne clinice). 

Eliminarea germenilor patogeni durează uneori și după însănătoșirea clinică a 

animalului. În caz de unele boli infectioase, animalele pot fi ca o sursă de germeni 

infectiosi si pentru oameni -zooantroponozele(antraxul, bruceloza, tuberculoza, 

leptospiroza, morva cabalinelor, febra aftoasă și altele). Uneori oamenii bolnavi pot fi 

ca sursă de infecție pentru animale - antropozoonozele(tuberculoza). 

Deseori, în calitate de agenti infectiosi pentru animalele domestice și om servesc 

reprezentantii faunei sălbatice. În așa cazvorbim despre un rezervor de agenti patogeni 

în natură adică focar natural (rabia). 

Depistarea la timp și lichidarea sursei de infecție este o măsură primordială în 

combaterea bolilor infecțioase.  

Mecanismul de transmitere a bolii sau vectorii - chiar și în prezența sursei 

agentilor infectiosi si animalelor receptive, boala infectioasa nu se va dezvolta dacă 

lipsește mecanismul de transmitere a bolii infecțioase. Aceasta începe odată cu 

eliminarea germenilor din organismul animalului bolnav. Etapa finală a pătrunderii 

microbilor în organismul animal este mediul în care germenul se adaptează, trăiește și 

se înmulțește. Majoritatea germenilor se află în mediul extern care mai târziu devine ca 

factor de transmitere a bolii. 

Mecanismul de transmitere a infecției depinde de: 

-poarta de intrare a germenilor; 

- localizarea lor; 

- rezistenta organismului; 

- virulenta microorganismului.  
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În natură se înregistrează mecanismul fecal-oral de transmitere cu localizarea 

primară a agentului patogen în tractul gastrointestinal. 

Mecanismul aerian- prin picături sau prin organele respiratorii. 

Mecanismul transmisibil- prin sânge. 

Unele infectii sunt provocate de germeni care se localizează în diferite organe și 

țesuturi și acești germeni se adaptează la diversele mecanisme de transmitere. 

Transmiterea agentului patogen prin contact direct cu animalul bolnav se petrece fără 

participarea factorilor mediului înconjurător, de exemplu rabia se transmite prin 

mușcături, prin montă naturală se transmite bruceloză, în timpul alăptării - agalaxia 

infectioasă a oilor și caprelor. 

Transmiterea germenilor patogeni poate avea loc prin nutreț și apă adică infecție 

alimentară, care poate avea loc atât în stabulație cât și pe pășune. Germenii nimeresc în 

apă și nutreț odată cu secretele și excretele animalelor bolnave. 

Contribuie la răspândirea bolii folosirea adăpătoarelor și jgheaburilor comune. 

Transmiterea agentilor infecțioși prin sol se numescinfectii telurice aici fac parte 

agenții sporulați care nimeresc în sol odată cu eliminările animalelor bolnave și cu 

cadavrele acestora. 

Infecții hidrice - cu apa infectată. 

Transmiterea agenților prin aer se numesc infecții aerogene sau respiratorii: 

germenii nimeresc în organism cu picături în timpul strănutului, tusei. Unele infectii se 

pot transmite prin inhalarea prafului infectat iar transmiterea infecțiilor aerogene poate 

fi favorizată de temperaturile joase și umiditate ridicată, ventilare insuficientă din 

încăperi. 

Ca factor de transmitere a germenilor infectiosi poti servi cadavrele animalelor, 

materia primă și produsele de origine animală. 

Cadavrele animalelor pot fi ca o sursă de germeni și utilizare și nimicirea incorectă a 

lor duce la infectarea solului, pășunilor și a apei. 

Transmiterea germenilor infectiosi poate fi și prin insectele hematofage, adică 

calea transmisibilă. Pentru aceste infectii este caracteristic anotimpul anului , legate de 

activitate insectelor și acarienilor hematofagi (mixomatoza, septicemia hemoragică). 

La efectuarea măsurilor antiepizootice o mare importanță o au măsurile orientate 

la depistarea acestor căi de transmitere a infecțiilor și ruperea mecanismului de 

transmitere a germenilor patogeni. 

Manifestările procesului epizootic depind de mecanismul de transmitere a 

agentului patogen, de perioada de incubatie, de condițiile de întreținere, alimentare și 

exploatare, virulența agentuluipatogen și rezistența organismului. 
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Receptivitatea animalelor către un agent patogen este diferită. Ca urmare, unele 

animale se îmbolnăvesc cu exprimarea semnelor clinice și pier iar altele rămân în viață 

și capătă o imunitate, unele animale trec prin boală fără manifestarea semnelor clinice 

și tot capătă imunitate. 

Cu cât animalele sunt mai receptive la boală cu atât boala decurge mai greu si 

repede difuzează în efectiv. Procesul epizootic poate fi oprit prin imunoprofilaxie. 

Apariția și difuzarea bolilor infecțioase depinde de condițiile mediului, care la 

rândul lor, influențează la mecanismul de transmitere a bolii și la sursa de 

agenti.Temperaturile scăzute și umiditate ridicată a aerului contribuie la răspândirea și 

apariția bolilor respiratorii. Supraîncălzirea și suprarăcirea organismului scad brusc 

rezistența lui la bolile infecțioase. Aglomerarea animalelor ajuta la răspândirea bolilor 

pe cale aerogenă. Ventilarea insuficientă și aglomerarea animalelor ajută la aparitia 

infectiilor endogene(de exemplu salmoneloza, colibacterioza).  

 

MĂSURILE ANTIEPIZOOTICE ȘI TRATAREA BOLILOR INFECȚIOASE 

Măsurile antiepizootice includ un sistem de măsuri profilactice pentru 

combaterea bolilor infecțioase. La baza măsurilor antiepizootice se află profilaxia 

bolilor infecțioase care este sarcina principală a specialiștilor veterinari. 

Profilaxia bolilor infecțioase se face în conformitate cu legislația veterinară și planul 

măsurilor antiepizootice. 

Măsurile de profilaxie a bolilor infecțioase sunt: 

1. prevenirea pătrunderii bolilor infectioase din alte țări prin funcționarea 

posturilor vamale; 

2. controlul sanitar-veterinar al animalelor și produselor de origine animală precum 

și însoțirea lor de acte veterinare în timpul transportului; 

3. controlul sanitar-veterinar al pieilor de animale, expozițiilor și altor locuri de 

concentrare a animalelor; 

4. inspectia sanitar-veterinara la abatoare, combinate de industrializarea laptelui, 

piețe de comercializare a produselor de origine animală, stâni, prisacă, iazuri. 

În gospodării/ferme sau complexe trebuie să fie încăperi destinate pentru 

întreținerea animalelor nou-venite, unde animalele se carantinează cu scop profilactic 

timp de 30 de zile. Aceste animale sunt întreținute sub supravegherea specialiștilor 

veterinari și ei nu trebuie să aibă contact cu animalele din gospodarii. E necesar să fie 

prezente și niște de izolatoare pentru animalele bolnave sau cele suspecte la boală. 

Specialiștii veterinari sistematic trebuie să îndeplinească dispensarizarea animalelor, 

dezinfecția, deratizarea și dezinsecția.  

Limita sau carantina se face în gospodării/ferme sau localități unde s-a înregistrat 

boala infectioasă. Scopul acestora este de a localiza și de a lichida focarul epizootic. 
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Lista bolilor care necesită măsuri de carantină este elaborată de agenția națională 

pentru siguranța alimentelor.  

Carantinarea și restricția conform legislației prevede: 

1.  interzicerea exportului și importului animalelor, produselor vegetale și altele; 

2. interzicerea traficului prin punctul dat; 

3. interzicerea organizării expozițiilor de animale; 

4. interzicerea regruparii animalelor; 

5.  instalarea punctelor de pază, barierelor de dezinfecție a transportului, 

prelucrarea hainelor și încălțămintei. 

Perioada carantinei depinde de perioada de incubație și reconvalescență. Măsurile 

de carantină se instalează și se suspendeaza prin hotărârea comitetului executiv raional 

la propunerea agenției sanitar veterinare și siguranța alimentelor. 

Tratarea bolilor infectioase permite parțial scăderea pierderilor economice deaceea 

este necesar de a calcula dacă e convenabilă tratarea acestora animale. În cazul unor 

boli infectioase (pesta aviară, morva cabalinelor, carbunele emfizematos,pesta clasică 

și pesta africană a suinelor) tratamentul este interzis. Deosebim pentru bolile 

infectioase tratament specific și tratament simptomatic. 

Tratamentul specific urmărește acțiunea tratamentului nemijlocit asupra 

germenilor care au provocat boala și mărește rezistența organismului, cu acest scop 

folosim serul hiperimun, antibiotice, preparate chimice, vaccinul doar la tricofeție. În 

toate cazurile, tratamentul va fi mai efectiv dacă mai repede va fi început. Animalele 

volnave se izolează și se îmbunătățesc condițiile de întreținere și alimentare. Deseori, 

aceste preparate se folosesc in combinatie unele cu altele (ser+antibiotice). 

Tratamentul simptomatic urmărește folosirea preparatelor care acționează asupra 

simptomelor bolii și sunt orientate la sustinerea lucrului sistemelor vitale din organism. 

 

 

DEZINFECȚIA, DEZINSECȚIA, DERATIZAREA 

Dezinfecția este un complex de măsuri orientate la nimicirea agentilor patogeni 

din mediul extern. Contaminarea obiectelor din mediu depinde de prezența animalelor 

bolnave și a celor purtătoare de germeni care elimină în mediu agenti patogeni, 

prezenta cimitirelor de animale prost amenajate, pătrunderea apelor reziduale în 

rezervoarele de apă potabilă sau pe pășuni. Actiunea substantelor chimice folosite 

pentru dezinfecție depinde de rezistenta microorganismelor către preparatul folosit, 

concentrarea solutiei dezinfectante, temperatura soluției dezinfectante, de durata 

acțiunii substanțelor dezinfectante. Folosirea dezinfectantelor chimice provoacă 

coagularea proteinelor, dizolvarea lipidelor și ca urmare nimicirea microbilor. 
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Cerințele față de soluțiile dezinfectante: 

1. să aibă actiune bactericida; 

2. să nu aibă actiune negativă asupra animalelor și omului; 

3. să fie ușor solubilă; 

4. să nu aibă miros neplăcut; 

5. să fie ieftine și ușor de preparat; 

6. sănu aibă acțiune negativă asupra obiectelor supuse dezinfectării, de exemplu să 

nu se uzeze. 

 

Tipurile de dezinfecție: 

1. dezinfecție profilactică - se face cu scopul preîntâmpinării acumulării 

germenilor în mediul ambiant, de obicei se face primăvara și toamna; 

2. Dezinfecțienevoită - se face în cazul apariției unei boli infecțioase concrete cu 

scopul preîntâmpinării răspândirii germenilor în focar și în afara lui, se 

efectuează în gospodăriile nefavorabile pe boli infecțioase pe parcursul prezenței 

bolii, ea se face imediat după apariția bolii și izolarea animalului bolnav, apoi se 

face o dezinfecție curentă de atâtea ori cîte câte ori au fost depistate cazuri noi 

de boală în focar; 

3. dezinfecție finală- se face după înlăturarea carantinei si restricției si lichidarea 

bolii infectioase din gospodărie. 

 

Dezinfecția constă din două etape: 

1. curățirea mecanică; 

2. dezinfecția propriu-zisă. 

Substanțele dezinfectante se împart în: substanțe chimice și factori cu actiune fizică.  

Factorii fizici - lumina solară, temperatura ridicată, flacără deschisă, vaporii, 

fierberea, uscăciunea, groapa biotermică (se construiește din piatră sau din cărămidă cu 

adâncime de 10 metri și lățimea de 3 metri, locul din jurul ei se îngrădește, trebuie să 

fie acoperită și închisă cu un capac cu lacăt. Aici are loc putrefacția cadavrelor). 

Substanțele chimice - cu acest scop se folosesc acizi și baze. Persoanele care 

fac dezinfecția trebuie să fie îndestulate cu echipament special, este interzis fumatul și 

alimentarea în timpul dezinfecției, după finalizarea mâinile se spală cu apă caldă și 

săpun. Dezinfectia se poate efectua prin: spălare, stropire, scufundarea obiectelor, prin 

aerosolizare. Se folosește var clorat,var proaspăt stins, formalină, formaldehidă, 

covoare de dezinfecție, gropi. 

Dezinsecția- complex de măsuri orientate la nimicirea artropodelor. Pentru 

nimicirea insectelor se folosesc substanțe insecticide iar pentru acarieni - acaricide. 

Mai des se folosesc insectoacaricidele. Pentru nimicirea insectelor se folosesc 

substanțe care acționează negativ la toate stadiile de dezvoltare a lor, cu acest scop se 
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face dezinsecția cu substanțe chimice (clorofos 0,5-1%, neguvon 1-2%), cu scopul 

preîntâmpinarea înmulțirii insectelor se elimină la timp dejecțiile din încăperi, se 

înlătură cadavrele, se construiesc gunoiști de tip închis,se nimicește biotopul unde se 

înmulțesc acarienii, se curăță jheaburile de resturile de hrană. 

Deratizarea - este un complex de măsuri orientate la nimicirea rozătoarelor. 

Măsurile de profilaxie a înmulțirii rozătoarelor constau în crearea condițiilor de 

preîntâmpinare a pătrunderii lor la produsele alimentare și la locul de inmultire. 

 

Nimicirea lor se face prin metode mecanice, chimice, fizice și biologice. 

Mecanic - folosirea capcanelor, instalatii electrice care emit sunete. 

Chimic - acțiune anticoagulantă, pentru mamele este nevoie de pâine concentrată, 

carne, pește tocat și substanța chimică. 

Biologic – pisicile, câinii, rozătoarele infectate cu microbi, culturi bacteriene. 

După moartea rozătoarelor cadavrele se ard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


