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CUVANT INAINTE 

 
Indrumatorul (manualul) de lucrari practice se bazeaza in principal pe notitele 

de la laboratoarele de “Microbiologie generala si farmaceutica” pentru studentii 
anului II Facultatea de Farmacie, redactat cu si pentru studenti, in conformitate cu 
programa analitica a cursurilor pentru studentii anului II farmacie, dupa Programa 
analitica a cursurilor si lucrarilor practice, Ministerul Educatiei si Cercetarii, 
Universitatea de Medicina si Farmacie “Carol Davila” Bucuresti, Editura Universitara 
“Carol Davila” Bucuresti, 2007, p. 5, 51, 52. Informatia este adaptata pe baza 
experientei didactice personale si a interesului studentilor si uneori depaseste cadrul 
strict al disciplinei studiate. Sunt amintite si tehnici generale de laborator, care trebuie 
aplicate si la microbiologie, privind folosirea aparatelor, pregatirea sticlariei, testari 
pe animale de laborator etc. care au aplicabilitate in studiile de microbiologie pentru 
farmacologie (microbiologie farmacologica). Am urmarit si mentinerea unei corelari 
temporale intre curs si lucrarea practica respectiva. 

Acest indrumator reprezinta un minimum acceptabil pentru promovarea 
examenului de lucrari practice de microbiologie in sesiune, un rezumat de cca. 190 de 
pagini. Informatia este structurata pe capitole (lucrari practice in laborator). care se 
refera in special la aspectele de microbiologie medicala si farmaceutica, necesare 
formarii profesionale a viitorului farmacist. Am incercat sa evitam acele informatii 
specifice biologului sau medicului, pe care in aceasta etapa le consideram mai putin 
utile farmacistului. Informatia poate fi completata, pentru note foarte bune, din orice 
manual universitar de microbiologie, sau cu orice alte informatii de microbiologie 
farmaceutica publicate (tiparit sau internet) inclusiv Farmacopeea Romana editia X 
cu suplimentele ei sau Farmacopeea Europeana s.a. Universitatea de Medicina si 
Farmacie “Carol Davila” Bucuresti a aprobat postarea acestui indrumator e-book pe 
site-ul facultatii: www.infoffb.wordpress.com  

Lucrari practice in laborator: 48 ore, 16 saptamani 
Scopul lucrarilor practice:  

- dobandirea unor notiuni practice de microbiologie, complementare cursului, 
necesare pentru formatia de farmacist; 

- cunoasterea unor metode si tehnici de laborator pentru izolarea si identificarea 
unor microorganismei implicate in patologia infectioasa generala si in 
contaminarea medicamentelor; 

- la terminarea lucrarilor practice, studentii sa posede notiunile elementare legate 
de controlul microbiologic si epidemiologic in domeniul farmaceutic. 

 Continutul lucrarilor practice (cate 3 ore saptamanal in semestrul II): 
- Prezentarea laboratorului de microbiologie; norme de protectie antiinfectioasa 
- Tehnici de sterilizare 
- Forme fundamentale bacteriene; tehnica examinarii microscopice 
- Tehnici de efectuare a frotiurilor din produse patologice. Tehnici de colorare 



 pagina 3 din 190 

- Tehnici de insamantare a prelevatelor pe medii de cultura lichide si solide; 
dispersii 

- Identificarea bacteriilor prin reactii biochimice si caractere antigenice 
- Antibiograma 
- Reactii antigen-anticorp de diagnostic si teste celulare 
- Diagnosticul de laborator in infectiile cu coci gram-pozitivi si gram-negativi 

patogeni 
- Diagnosticul de laborator in infectiile cu bacilul tuberculozei 
- Diagnosticul de laborator in infectiile cu enterobacterii 
- Diagnosticul de laborator in infectiile cu bacili gram-pozitivi sporulati aerobi si 

anaerobi 
- Diagnosticul de laborator in infectiile cu germeni spiralati 
- Caractere generale ale virusurilor; infectia cu virusuri gripale, hepatitice si HIV 
- Caractere generale ale parazitilor; infestatii cu protozoare; infestatii cu 

plathelminti si nemathelminti. Infestatii cu micete.  
- Principalii germeni izolati din produsele farmaceutice si originea contaminarii 

lor. Controlul microbiologic 
Evaluare (referat si test practic in timpul semestrului II). 
Examen practic de Microbiologie generala si farmaceutica: 
-sesiunea din vara (refaceri de lucrari practice, examen practic, examen teoretic); 
-sesiunea din toamna (refaceri de lucrari practice, examen practic).  
NOTA: planificarea este orientativa; conform uzantei, lucrarile practice 

neefectuate din cauza vacantei sau a altor evenimente, se comaseaza cu urmatorul 
curs. 

 
Dr. Viorel Ordeanu, Cercetator Stiintific gradul I 
Disciplina Microbiologie generala si farmaceutica 
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1. Prezentarea laboratorului de microbiologie;  

norme de protectie antiinfectioasa 
 

Vizita de prezentare a laboratorului de microbiologie. 
Semnarea protectiei muncii in laborator. 
Pregatirea sticlariei de laborator 
Spalarea. Sticlaria de laborator se spala cu deosebita atentie respectand 

urmatoarele reguli: 
a)sticlaria noua, neintrebuintata inca, se tine timp de 24 ore in amestec sulfo-cromic, 
inainte de spalarea obisnuita. 
b)sticlaria intrebuintata, continand produse patologice sau culturi microbiene va fi 
sterilizata prin autoclavare la 120 °C timp de 30 minute, inainte de spalare. 
c)pipetele utilizate in lucrari de microbiologie se pastreaza 24 de ore in amestec 
sulfo-cromic inainte de a fi spalate, cu mentiunea ca amestecul oxidant trebuie aspirat 
pana aproape de dopul de vata in momentul cand pipeta este pusa in vasul de pastrare. 
Spalarea sticlariei se face cu apa calda si detergenti. Pentru o buna spalare se folosesc 
perii de dimensiuni potrivite oricarui recipient. Dupa spalare se face clatirea 
obiectelor cu multa apa de robinet si apoi cu apa distilata. Pipetele, dupa scoaterea din 
amestecul sulfo-cromic, se spala introducand capatul pipetei intr-un tub de cauciuc 
montat la robinet si trecand un curent puternic de apa prin pipeta. Se repeta operatia 
cu apa distilata. Dupa spalare pipetele se aseaza pentru uscare, cu varful in sus, intr-
un cos. Teava de sticla pentru pipete Pasteur, taiata in bucati de 20-30 cm, se spala ca 
si pipetele. Perlele de sticla se pun intr-un saculet de tifon si se spala la un curent 
puternic de apa. Dupa spalare se intind pe o hartie de filtru pentru a se usca.  

Tratarea sticlariei pentru determinari chimice. Sticlaria se va spala imediat 
dupa folosire. Inainte de spalarea vaselor se va indeparta continutul lor. Daca simpla 
clatire cu apa nu indeparteaza resturile de preipitate, cheaguri, etc. se folosesc perii de 
spalat. Uneori depozitele de pe vasele de laborator se indeparteaza cu substante 
chimice, cu solutii concentrate de baze, acizi puternici, solventi organici. Biuretele se 
umplu cu amestec sulfo-cromic si dupa 24 de ore se spala cu apa de robinet si apa 
distilata. Dupa spalare sticlaria se clateste abundent cu apa de robinet si cu apa 
distilata. 

Uscarea sticlariei spalate se face sau pe atelaje sau in dulapuri de uscare 
incalzite la 100°C. Pentru uscare rapida se poate folosi si aer comprimat sau solventi 
ca alcool si eter. Acest procedeu se aplica mai mult pipetelor si micropipetelor. 

Intretinerea placilor cu godeuri pentru serologie 
1. Mentinerea in solutie de cloramina 10% timp de 24 de ore. 
2. Spalare cu apa de robinet. 
3. Mentinere in solutie de hidroxid de sodiu 2% timp de 24 de ore. 
4. Spalare cu apa de robinet, la jet puternic de mai multe ori. 
5. Clatire cu acid clorhidric 2%. 
6. Spalare cu apa de robinet.  
7. Spalare cu apa distilata. 
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8. Mentinere in apa bidistilata timp de 24 de ore. 
9. Uscare si folosire. 
Cand placile sunt noi se urmeaza schema numai de la punctul 2.  
           Intretinerea seringilor 
 Seringile reutilizabile impun precautii deosebite in ce priveste introducerea 
pistonului in corpul seringei. Pistoanele nefiind inegale, nu se adapteaza decat unui 
singur corp de seringa (cel cu care a fost livrat). Se va avea deci grija ca pistoanele 
seringilor sa nu fie schimbate si segmentul sa nu fie scos. Pentru a se evita defectarea 
seringilor dupa intrebuintare si mai cu seama intepenirea pistonului, acesta va fi scos 
din seringa imediat dupa folosire. Imediat dupa folosire seringile vor fi spalate. 
Curatirea se face cu apa, alcool sau eter si se va insista pana la indepartarea oricarei 
urme de sange, substante uleioase, etc. Pentru curatare se interzice folosirea de 
detergenti sau produse de tip Tix deoarece toate acestea duc la stergerea gradatiilor, la 
distrugerea stratului de nichel si la pierderea etanseitatii seringii. 
 Centrifugarea 
Se folosesc centrifugi de diferite tipuri si marimi. Pentru o buna folosire se 
recomanda: 

- suporturile si cupele avand in interior materialul de centrifugat se echilibreaza cu 
atentie 

- pornirea si oprirea aparatelor se face lent, respectand instructiunile de 
functionare proprii fiecarui aparat  

- nu vor fi folosite la turatii ce depasesc limita permisa pentru fiecare tip de 
centrifuga 

 Pregatirea apei distilate si bidistilate 
 Prepararea apei monodistilate 
 Apa monodistilata trebuie sa nu contina o cantitate mare de ioni, mai ales ioni de 
metale grele. Apa monodistilata serveste in principal pentru obtinerea apei deionizate 
utilizata la prepararea mediilor si solutiilor nutritive si pentru clatirea abundenta a 
materialelor. Apa distilata lipsita de ioni citotoxici si pirogeni, se obtine in 
distilatoare de sticla sau otel inoxidabil, de tipul Symax sau Chirana. Aparatul de 
distilat apa Symax, este construit in intregime din sticla neutra si este alcatuit dintr-un 
vas de fierbere ( capacitate 20 l) continuat prin tuburi de sticla ce se unesc cu vasul de 
condensare in care se afla o serpentina de sticla. Vasul de fierbere are in interior 3 
perechi de electroni de carbon, la partea inferioara un robinet de golire, iar lateral 2 
comunicatii prin care intra apa de robinet si iese apa in exces. Langa vasul de fierbere 
se afla un tub supraplin, prin care se evacueaza apa in exces la canal. 
 Pentru a obtine apa distilata se da drumul la apa de robinet, care prin tuburi de 
legatura intra in serpentina de racire, iese apoi la partea superioara a acesteia si prin 
alt tub de legatura intra in vasul de fierbere, iar excesul de apa se evacueaza prin 
tubul supraprin. In vasul de fierbere, apa se mentine la nivel constant prin tubul de 
nivel. Se pun in contact electric electronii, care prin incalzire fac sa fiarba apa, 
vaporii sunt condusi in vasul de condensare, se condenseaza ca apa distilata si se 
colecteaza in vase perfect curate. 
 Aparatul poate produce 20-60 l apa distilata pe ora in conditii optime de 
functionare.cand se incarca electrozii cu sarurile din apa de robinet, se trateaza cu 
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HCl 10 %, care dizolva sarurile depuse si se spala bine cu apa de robinet, iar apa este 
testata pentru absenta clorurilor cu nitrat de argint si pentru pH, care trebuie sa fie 
peste 5,5. 
 Prepararea apei deionizate 
 Apa deionizata este apa de robinet sau apa monodistilata, care mai contine ioni, 
purificata prin rasini organice schimbatoare de ioni, care au rolul de a retine ionii ce 
se gasesc in apa. Se obtine astfel o apa distilata din care sunt eliminati ionii, dar nu 
sunt inlaturate unele substante organice care eventual s-ar gasi in apa de origine. In 
acest scop se folosesc rasini schimbatoare de cationi (cationiti) acide, de tipul HCR 
sau Daction CS-6P (indigena), care retin cationii (ionii cu incarcatura electrica 
pozitiva) si rasini schimbatoare de anioni (anioniti) de tipul SAR ( de import) sau 
Daction AT-4P ( indigena), care retine anionii ( ionii cu incarcatura electrica 
negativa). Rasinile schimbatoare de anioni sunt rasini bazice. Inainte de utilizare, 
rasinile sunt tratate cu acid clorhidric 10 % (cationitii) si cu hidroxis de sodiu 4 % 
(anionitii) timp de 30 de minute si spalare cu apa distilata pana la eliminarea urmelor 
de acid sau baza din vasele in care au fost tratate rasinile respective. Rasinile 
schimbatoare de ioni se monteaza in cilindrii separati de plexiglas sau intr-o singura 
coloana, separate printr-o sita. Apa de robinet sau mai bine apa distilata  (pentru a 
folosi timp mai indelungat rasinile schimbatoare de ioni) se introduce intr-un vas 
mare de otel inox, se strange etans capacul si se introduce aer comprimat in vasul de 
otel. Apa va fi impinsa in vasul de sticla ( 20l) care are o diferenta de nivel fata de 
coloana schimbatoare de ioni.prin sifonare apa distilata intra in coloana, strabate 
anionitul si cationitul si devine deionizata, fiind colectata intr-un vas curat. Inainte de 
a iesi din coloana trece prin 2 electrozi de platina in contact cu un aparat ce masoara 
rezistivitatea apei, dand astfel indicatii asupra gradului de deionizare. Cand apa este 
deionizata se aprinde un bec, ceea ce corespunde la o rezistivitate de cel putin 0,2 M. 
Apa deionizata se foloseste numai pentru prepararea de medii si solutii nutritive, 
pentru culturi celulare. Deoarece rasinile se pot contamina, pentru a elimina germenii 
si produsele toxice, inainte de fiecare colectare de apa deionizata, coloana se spala 
abundent cu apa distilata. 
Trebuie luate deasemenea precautii pentru a nu se introduce bule de aer in rasini 
deoarece atunci apa nu mai vine in contact suficient cu rasinile si nu se obtine o buna 
deionizare. Apa deionizata se foloseste imediat, sau daca se pastreaza atunci este pusa 
in vase de sticla si sterilizata la caldura umeda. 
 Confectionarea pipetelor Pasteur 
 Se foloseste teava de sticla pregatita ca la capitolul pregatirea sticlariei in 
vederea sterilizarii si sterilizata la poupinel. Se introduce teava de sticla cu partea sa 
mijlocie in flacara puternica a unei forje. Se incalzeste sticla tinand teava in pozitie 
oblica si rasucind-o permanent. Cand sticla s-a inmuiat, se scoate teava usor din 
flacara tragandu-se de ambele capete pana se obtine efilarea dorita. Se introduc 
mijlocul partii efilate in flacara si tragand usor se separa doua pipete. Se tin inca putin 
in flacara capetele efilate pentru a le inchide perfect. 
 Cantarirea la balanta farmaceutica 
 Se respecta urmatoarele indicatii: 
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Se verifica perfectul echilibru al balantei, adica mentinerea acului indicator la 0. Pe 
un platan se aseaza vasul in care se va cantari substanta, iar pe celalalt se pun greutati 
pana la stabilirea greutatii vasului (tara); 
Se socoteste greutatea substantei ce se va cantari, la care se adauga tara vasului; 
Se pun pe platan greutati corespunzatoare sumei greutatilor stabilite anterior. 
Cu o spatula uscata se pune in vasul de cantarire substanta pana ce acul indicator al 
balantei se stabilizeaza la 0; 
Greutatile se manipuleaza numai cu pensa. 
 Pregatirea solutiilor dezinfectante 
 Amestec sulfo-cromic 
50 gr. Bicromat de potasiu se dizolva la cald in 200 ml apa distilata. Dupa racire se 
adauga 800 ml apa distilata. Se amesteca cu o bagheta si apoi incet se toarna pe 
peretii vasului 100 ml acid sulfuric tehnic, amestecand usor cu o bagheta de sticla. 
 Cloramina 
8 gr. de cloramina 
1000 ml apa distilata 
Se dizolva si se foloseste in cel mult 48 de ore. 
 Sublimat 
2 gr. sublimat 
1000 ml apa distilata  
2 gr. clorura de sodiu 
Se dizolva in cantitate mica de apa si se completeaza ulterior la 1000 ml. 
 Pregatirea serului fiziologic 
Clorura de sodiu 8,5 gr. 
Apa distilata 1000 ml. 
Se dizolva la cald, se filtreaza prin hartie de filtru, se repartizeaza in flacoane si se 
sterilizeaza. 
 Intretinerea si manipularea aparaturii de laborator 
 Incubatorul cu termostat:  
 -se mentine perfect curat; 
 -se controleaza inchiderea perfecta a usilor; 
 - se controleaza constanta temperaturii zilnic; 
 - nu se tin usile mult deschise cand se pun sau se scot obiectele. 
 Frigiderul: 

- se mentine perfect curat; 
- nu se incarca prea mult cu obiecte; 
- nu se tin lichide neacoperite; 
- se verifica inchiderea etansa a usii; 
- la fiecare 14 zile se scoate din priza, se desgheata si se curata. 

 Baia de apa: 
- se foloseste pentru incalziri pana la 100°C; 
- se mentine perfect curata; 
- in interior se pune numai apa distilata; 
- nu se lasa in priza dupa terminarea lucrului. 

 Exicatorul:  



 pagina 9 din 190 

- pentru inchiderea etansa marginile capacului si exicatorului se ung cu vaselina; 
- scoaterea capacului se face impingand usor in laturi; 
- pentru operatiuni de uscare, in exicator se pun substante absorbante de umiditate 

(clorura de calciu, pentaoxid de fosfor), iar deasupra se aseaza o placa de 
portelan gaurita, pe care se vor pune substantele de uscat; 

- utilizarea exicatorului cu vid se face cu grija, pentru a evita eventualele 
accidente in cazul cedarii peretilor; in timpul efectuarii vidului se acopera 
exicatorul cu o panza umeda; 

- dupa timpul socotit suficient pentru efectuarea vidului, se inchide robinetul de 
comunicare cu pompa de vid; 

- pentru deschiderea exicatorului aflat sub vid, se deschide inatai robinetul, apoi 
se trage laterat capacul. 

 Pregatirea solutiilor tampon 
 Tampon fosfat pH=6 
Fosfat bipotasic 2g. 
Fosfat monopotasic 8g. 
Apa distilata 1000ml. 
 Tampon fosfat pH=7 

a) Fosfat monopotasic 9,078g. 00
0    

b) Fosfat disodic 11,876g. 00
0    

Se amesteca: 
400 ml. din solutia a si  
600 ml. din solutia b. 
 Tampon fosfat pH=8 
Fosfat bipotasic 16,73g. 
Fosfat monopotasic 0,523g. 
Apa distilata 1000ml. 
 Tampom citrat pH=3,2 
Solutie citrat: 
acid citric 21,008g. 
NaOH 1N 200ml. 
apa distilata ad 1000ml. 
 Tampon citrat pH=3,2 
solutie citrat 428ml.  
HCl 0,1N 572ml. 
 Tampon fosfat salin 0,15M  

a) solutie fosfat monopotasic: 
fosfat monopotasic 20,5g.  
solutie salina 9 00

0   1000ml. 
b) solutie fosfat disodic: 

fosfat disodic 54g.  
solutie salina 9 00

0   1000ml. 
 Tampon fosfat salin pH=6,4 , se amesteca 280ml solutia a cu 120ml solutia b si 
se completeaza  cu 400ml solutie salina 9 00

0 . 
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 Tampon fosfat salin pH=7,2 , se amesteca 280ml solutia b cu 120ml solutia a si 
se completeaza cu 400ml solutie salina 9 00

0 . 
 Tampon fosfat 0,1M pH=7,4 
fosfat monosodic hidratat 2,752g (1 OH2 ) 
fosfat disodic anhidru 11,412g 
apa distilata ad 1000ml 
 Tampon fosfat 0,15M pH=7,4 
fosfat monosodic (1 OH2 ) 4,128g 
fosfat disodic anhidru 17,168g 
apa distilata ad 1.000ml 
 Prepararea solutiilor procentuale, normale si molare 
 Solutii procentuale sunt solutii care contin cantitatea de substanta dorita, 
dizolvata in 100ml solutie. 
 Exemplu: solutia 40% de hidroxid de sodiu.  
Se cataresc 40g hidroxid de sodiu si se dizolva in 100ml de apa distilata. 
 Solutii molare sunt acele solutii care contin o molecula gram(mol) sau o 
fractiune de molecula gram la un litru de solutie. 
 Exemplu: solutie 0,7M de 42HPONa   
Greutatea moleculara a 42HPONa =121,98 
Pentru a prepara o solutie 0,7M de 42HPONa  se cantaresc 121,98g x 0,7=85,386g 

42HPONa  si se aduce la 1000ml cu apa distilata ( in balon cotat). 
 Solutii normale sunt solutiile care contin un echivalent gram sau fractiuni de 
echivalnet gram la un litru de solutie.  
Cantitatea de substanta la un litru de solutie este data de relatia: 

.gn
P
GM =×  substanta/litru in care: 

GM=greutatea moleculara 
P=valenta(numar de electroni, de ioni de H,de oxidril sau echivalentul acestora cu 
care actioneaza substanta respectiva in relatia folosita)  
n=normalitatea ceruta 
 Exemplu: solutie 1N de acid sulfuric( 42SOH ) 
Daca avem o solutie de acid sulfuric cu densitate 1,84 si 95g % (adica contine 95g 

42SOH  la 100g solutie) se face urmatorul calcul,tinand cont ca:  

4SOH 2
GM = 98,08 

P=2 
04,491

2
08,98 =×=n g acid sulfuric/l 

100g solutie contin ................95g 42SOH  
X g solutie .............................49,04g 42SOH  
__________________________________________ 

gx 6,51
95
10004,49 =×=  solutie  

Daca: 1.000ml cantaresc 1.840g  
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             X ml ..................51,6g 
          _______________________ 
           mlx 28

1840
10006,51 =×=  

Deci: pentru prepararea unei solutii de acid sulfuric 1N se iau 28ml 42SOH  concentrat 
(in conditiile date mai sus) si se aduc la 1000ml cu apa distilata. 
 Pregatire de materiale pentru diferite operaiuni in laborator 
 Cerneala de scris pe sticla 
Solutie apoasa de tanin 10%  
Solutie alcoolica de fucsina bazica 10% 
Se amesteca cele 2 solutii in parti egale, se tine amestecul 24 de ore la termostat la 
37°C, apoi se filtreaza prin hartie de filtru. 
 Creioane de scris pe sticla  
200g oxid de zinc  
100g ceara de albine 
50g seu 
Se amesteca bine la cald pana devin ca o pasta si apoi se toarna in matrite. 
 Depilator pentru iepuri 
Sulfura de bariu .............. 50g 
Oxid de zinc ................... 35g 
Amidon .......................... 60g 
Se amesteca si se adauga apa pana devine o pasta. Se aplica pe pielea iepurelui 1-2 
minute, apoi se indeparteaza cu vata imbibata in apa calda. Dupa indepartare pielea 
iepurelui se unge cu glicerina pentru a nu se irita.  
 Pasta pentru gravat pe sticla  
Sulfat de bariu ................... 8g 
Fluorura de amoniu ........... 10g 
Fluorura de sodiu .............. 2,5g 
Sulfat de potasiu ................ 4g 
Acid oxalic ......................... 4g 
Se mojareaza foarte bine aceste ingrediente. Se adauga 14ml glicerina. Se face o 
pasta omogena moale ce se conserva in borcane de sticla parafinate in interior. 
Pentru folosire se iau 10ml pasta si se amesteca cu 1,4ml acid sulfuric pur. Se scrie 
direct pe obiectul ce trebuie marcat, cu o bucata de lemn acutit. Se asteapta 60 de 
minute. Se curata locul scris cu alcool si apoi se incalzeste.  
 Cerneala pentru panza si cauciuc 
Carbonat disodic ................... 20g 
Apa distilata .......................... 80ml 
Guma arabica ........................ 25g 
Dupa dizolvare se adauga o solutie de 10g azotat de argint in 20ml amoniac. 
Amestecul se incalzeste la baie de apa pana la aparitia culorii brune. Se scrie cu 
pipeta si se expune materialul la lumina.  
 Pasta ermetizanta 
Colofoniu(sacaz) .................. 50g 
Parafina solida ...................... 20g 
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Ceara rosie ............................ 20g 
Ozocherita(smoala)............... 10g 
Se pun toate intr-o capsula si se inclazesc pe baie de apa pana la topire. Se amesteca 
pentru omogenizare si apoi se raceste. Se poate pastra capsula sau  intr-o cutie 
metalica ce poate fi incalzita. Pentru utilizare se topeste pasta si cu o pipeta Pasteur 
larga se toarna repede pasta in portiunile de obiecte ce trebuiesc inchise ermeti( 
dopuri ce trebuie etanseizate, etc.). Pentru lutarea preparatelor microscopice intre 
lama si lamela( ce trebuie pastrate un timp fara sa se usuce) se foloseste o lanteta care 
se incalzeste la incandescenta si se introduce in pasta ermetizanta rece, apoi rapid, 
pasta topita luata se depune pe marginea lamelei. Se repeta operatia pana ce toata 
lamela va fi inconjurata cu pasta ermetizanta. 

Animalul de laborator 
Sanatatea si starea de intretinere buna sunt conditii importante in vederea 

desfasurarii experientelor pentru obtinerea unor rezultate corecte si a unor produse 
boilogice corespunzatoare. 
Ingrijirea animalelor cuprinde atat cazarea lor corespunzatoare cat si hranirea si 
asigurarea conditiilor de igiena necesare pentru mentinerea sanatatii animalelor. 

Cazarea animalelor. Animalele vor fi cazate in cladiri speciale,in camere cu 
pereti vopsiti in ulei sau faiantati,cu podea din beton sclivisit.In camera se va asigura 
o buna aerisire si o temperatura constanta in timpul iernii. In timpul iernii in 
crescatorii temperatura trebuie sa fie cuprinsa intre 20ᵒ-22ᵒ C pentru soareci ,18ᵒC  
pentru cobai si 14ᵒ-16ᵒC pentru iepuri.fluctuatiile de temperatura dauneaza sanatatii 
animalelor. Animalele se tin in custi speciale ,custile cele mai bune pentru iepuri si 
cobai sunt cele metalice(retea de metal sau sarma firata pe schelet de fier)care pot 
avea partea inferioara mobila.Asemenea custi sunt usor de spalat, dezinfectat si nu 
pot fi roase de animale cum se intampla cu custile de lemn.In crescatorii custile se 
aseaza suprapuse,pe suporturi metalice sau din beton.In interiorul custii iepurii si 
cobaii stau pe un gratar de lemn peste care se pune un strat de fan. Pentru soareci si 
sobolani se folosesc fie custi din metal(asemanatoare celor pentru iepuri dar de 
dimensiuni mai mici),fie borcane de sticla cu capac metalic(plasa de sarma firata pe 
schelet de fier).Pe fundul metalic al custilor sau in borcane se pune un strat de boabe 
de ovaz sau razatura de lemn. 
            Ingrijirea custilor si a incaperilor Custile si borcanele vor fi curatate 
zilnic,ca si suporturile pe care sunt asezate.Curatenia se va face cu jet de apa si cu 
peria.Dezinfectia custilor se face periodic in timpul experientelor si obligatoriu la 
sfarsitul unei experimentari.custile goale pot fi sterilizate in etuve mari.Antisepticele 
uzuale sunt:cloramina 5%,creolina 5%,lizol 5%,formol 1-5%. Asternutul animalelor 
din custi si borcane se schimba odata cu spalarea custilor si borcanelor pentru a evita 
mirosul puternic. 
Camerele in care sunt tinute animalele vor fi varuite de doua ori pe an.Podelele fvor 
fi spalate zilnic si dezinfectate.Peretii vor fi spalati si dezinfectati. 
Hranirea animalelor. Animalele au nevoie de o hrana echilibrata si adecvata 
calitativ. Alimentele care sunt administrate animalelor cuprind mai multe categorii: 
-nutreturi concentrate (ovaz, mei, mazare, porumb, grau, seminte de floarea soarelui 
etc.) 
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-nutreturi suculente (plante tuberoase si radacinoase, morcovi, sfecla, dovleac, 
cartofi) 
-nutreturi verzi (iarba proaspata, frunze de legume, lucerna, salata, spanac etc., iar 
iarna varfuri verzi de ovaz incoltit) 
-nutreturi brute (fan, paie de ovaz, orz, grau) 
-subproduse din industria alimentara (tarate de grau, turte de floarea soarelui, in, 
canepa, paine, pesmeti) 
-hrana de origine animala (lapte) 
-substante de origine minerala (sare,creta) 
-vitamine (untura de peste, riboflavina) 
-nutreturi concentrate standardizate, in functie de specia de animal si de necesitatile 
nutritive. 
Animalele din crescatorii primesc ratia obisnuita 2 tainuri pe zi iar cele in experienta 
intr-unul singur. Ratia alimentara zilnica va fi adaptata la anotimp si posibilitatile de 
aprovizionare, dar se va cauta ca sa cuprinda principiile alimentare esentiale si 
neaparat cantitatea necesara de vitamine. Pentru animalele de reproducere si pentru 
femelele gestante hrana va fi mai complexa. 
 
Exemple de ratii alimentare: 
Animal Ratie de vara pentru un animal Ratie de iarna pentru un animal 
Iepure Paie (pentru asternut) 20 g 

Ovaz  50 g 
Lucerna,frunze de varza sau porumb 
furajer 500 g 
Iepuroaicele care alapteaza primesc 
paine cu lapte 
 

Paie (pentru asternut) 20 g 
Sfecla furajera 200 g 
Ovaz 50 g 
Fan 200 g 

Cobai Paie (pentru asternut) 20 g 
Ovaz 40 g 
Lucerna sau porumb furajer 150 g 
 

Paie(pentru asternut) 20 g 
Sfecla100 g 
Frunza de varza sau morcov 40 g 
Ovaz 40 g 
Fan 50 g 

Soarece Ovaz 4 g 
Paine 4 g 
Lapte 4 g 
Verdeata(de 2 ori saptamanal) 2 g 
Grau(o data pe saptamana) 2 g 

Ovaz 4 g 
Paine 4 g 
Lapte 4 g 
Morcov(razuit) 4 g 
Ovaz incoltit(de 1-2 ori pe 
saptamana) 2 g 
Seminte de floarea soarelui(2 
ori/saptamana) 2 g 

 
Pentru fiecare specie si categoriede varsta sau fiziologica, veterinarul va intocmi 
tabele cu ratii adaptate necesarului de intretinere si productie. 
In modul de hranire a animalelor se vor respecta normele de igiena a alimentatiei. 
Astfel: 
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-camerele de depozitare a alimentelor vor fi curate si fara gandaci sau rozatoare; 
-se vor lua masuri ca alimentele sa nu mucegaiasca; 
-hrana ramasa din ajun in custi se arunca; 
-se va da animalelor zilnic apa proaspata; 
-obiectele in care se pregatesc alimentele vor fi curate; 
-hrana se prepara in ziua in care se consuma. 

Masuri de igiena si protectie a personalului in biobaza 
Curatenia va fi respectata riguros. Ea se va efectua conform indicatiilor 

anterioare. Incaperile vor fi bine aerisite evitandu-se crearea de curenti si schimburile 
mari de temperatura in adapost. 
Se vor lua masuri de dezinfectie si dezinsectie eficiente si masuri de deratizare cand 
este cazul. Ingrijitorii animalelor se vor spala pe maini si se vor dezinfecta cu un 
dezinfectant eficace dupa manipularea animalelor. La fiecare 3 luni personalul va fi 
supus unui examen medical preventiv. 

Notiuni de patologie a animalului de laborator 
Animalele de experienta sunt foarte sensibile la conditii de hrana si ingrijire. 

De respectarea acestora sunt legate o serie de imbolnaviri (intoxicatii, covalescente) 
incluse in grupul mare al bolilor de nutritie, precum si slabirea rezistentei fata de 
unele boli. Proasta ingrijire si intretinere pregatesc terenul aparitiei bolilor. 
Personalul care manipuleaza sau ingrijeste animalele de experienta, trebuie sa 
sesizeze starea de boala a animalelor inca de la inceput si sa anunte veterinarul, 
pentru a putea interveni in limitarea extinderii bolii si pentru protectia celorlalte. 
In general primele faze aparente ale bolii au trasaturi comune: 
-animalele devin abatute; 
-isi pierd voiciunea, refuza hrana; 
-devin indiferente; 
-au privire trista; 
-deseori se pot observa secretii nazale sau oculare; 
-congestia sau paliditatea accentuata a mucoaselor; 
-parul devine mat, fara luciu, in general zburlit; 
-animalele stau retrase. 
Animalele care prezinta semne de boala nu vor fi introduse in experiment sau vor fi 
scoase si se vor lua masurile impuse de medic. 
Bolile animalelor de laborator se pot imparti in patru mari grupe: 
1-boli de nutritie: subdezvoltare, rahitism, atrofii, intoxicatii cronice sau acute, 
dismetabolisme etc. 
2-boli parazitare: boli produse de paraziti externi, ectoparaziti (purici, paduchi, 
plosnite),paraziti ai pielii (scabie), paraziti interni in special cu localizare digestiva 
(viermi nematode sau cestode) 
3-boli microbiene: dintre bolile cele mai grave si frecvente sunt pasteurelloza 
iepurilor si cobailor, salmonelloza, boli ale cailor respiratorii cu complicatii diverse, 
streptococii, stafilococii, boli produse de germeni anaerobi, tuberculoza etc. 
4-boli virale: sunt o serie de virusuri care singure sau in asociere cu alte 
microorganisme produc boli greu de diagnosticat, sau fara manifestari clinice grave, 
dar acestea au influenta nefavorabila asupra desfasurarii experientelor si a calitatii 
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produselor obtinute de la respectivele animale. Sunt frecvente la animalele de 
crescatorii unele boli date de ciuperci, dintre care cea mai cunoscuta este tricofitia. 
Acelasi animal poate prezenta boli din grupe diferite, fapt care poate determina 
modificari ale manifestarilor clinice. 
Bolile in crescatorii de animale se propaga prin: 
Contagiune directa: animale sanatoase contaminate de cele bolnave prin secretia 
nazala sau faringiana, urina, praf din aer. 
Contagiune indirecta: ingrijitorii de animale nerespectand regulile de igiena, transmit 
infectia de la animalele bolnave la cele sanatoase in momentul distribuirii hranei sau 
al curatirii custilor. Extinderea epidemiilor depinde atat de virulenta germenilor si de 
starea de receptivitate a animalelor (marita atunci cand animalele nu sunt ingrijite si 
hranite corespunzator). Pentru a evita izbucnirea epidemiilor in crescatoriile de 
animale se impune carantinarea animalelor care vin din afara timp de cel putin 3 - 6 
saptamanai. 

Pregatirea animalelor pentru experimente 
Contentia. Daca animalele sunt manipulate frecvent si cu blandete ele vor 

deveni usor de manuit; ele musca numai atunci cand sunt speriate si numai pentru a 
se apara. Trebuie evitate zgomotele puternice, lovirea custilor metalice, trantirea 
custilor etc. Cand este necesar sa se manipuleze un animal, acestuia i se permite sa 
cunoasca ceea ce se intampla; se deschide cusca, se introduc mainile incet si se apuca 
animalul cu miscarai ferme. Trebuie sa i se dea securitate completa, prin sprijinirea 
intregii lui greutati si eliminand riscul de a sari. Nu este nevoie sa se poarte manusi 
intodeauna. Fac exceptie loturile de animale nou introduse, sau cele inoculate cu 
germeni cu pericol de infectie. 
Exceptie se face in cazul sobolanilor si a maimutelor a caror muscatura este 
acompaniata de riscul unei infectii grave. Imobilizarea animalelor in vederea 
inocularii se face manual sau cu ajutorul aparatelor. 

Contentia manuala Iepurele se prinde de pielea spatelui sau de ureche. 
Imobilizarea se face fixandu-l pe o masa,prin aplicarea mainii stangi pe trenul 
posterior,iar a mainii drepte in jurul toracelui. Pentru  inocularea in regiunea coapsei, 
se prinde animalul cu mana dreapta de labele posterioare si cu mana stanga de labele 
anterioare, iar capul este bagat la subsioara ajutorului. 
Cobaiul-se prinde de spate, cuprinzand toracele si membrele anterioare cu mana 
dreapta; examinarea fetei ventrale se face prin sprijinirea spatelui animalului in palma 
dreapta si fixarea membrelor posterioare cu mana stanga. 
Soarecele si sobolanul – se prind de coada si se aseaza pe o suprafata rugoasa sau pe 
un capac de sarma, cu mana stanga, iar cu doua degete de la mana dreapta se prinde 
de ceafa. 

Contentia cu aparate Contentia animalelor se face cu aparate speciale sau cu 
diverse dispozitive improvizate. 
Contentia iepurilor si cobailor se poate face cu aparatul Latapie. Imobilizarea 
animalului se face pe o planseta de lemn sau metal prevazuta cu un sistem de fixare a 
capului si a membrelor anterioare si posterioare. Se fixeaza animalul pe planseta 
aparatului sau a mesei, apoi se fixeaza membrele posterioare cu ajutorul unor inele 
care se prind in unghiul format de flexia gambei cu coapsa, se intinde capul, 
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potrivindu-se intre cele doua maxilare dispozitivul de fixare a capului (botnita). Masa 
Latapie permite fixarea animalului atat pe fata dorsala cat si pe cea ventrala; ea 
imobilizeaza complet animalul astfel intr-un singur experiment se pot efectua fara 
ajutor inoculari sau prelevari de sange. Contentia iepurilor se mai poate realiza si cu 
ajutorul unei cutii de lemn prevazuta cu un orificiu in care este imobilizat capul. 

Contentia soarecilor si a sobolanilor Pentru inocularile intravenoase se 
foloseste un cilindru de metal perforat,  acoperit la un capat iar la celalalt capat 
prevazut cu un mic orificiu prin care i se scoate coada. Se introduce animalul in 
interior in asa fel incat se i se scoata coada prin orificiul de la unul din capete. Se 
prinde animalul de coada si se astupa celalalt capat al dispozitivului. Se poate astfel 
inocula in vena caudala. 

Contentia la maimute Trebuie sa se faca cu prudenta si abilitate, deoarece acest 
animal este foarte agil, musca puternic si cu usurinta. Se apuca cu mana stanga de 
ceafa (mana este recomandabil sa fie acoperita cu o manusa din piele sau stofa 
imblanita), iar cu cea dreapta se prind bratele maimutei si se duc inapoia capului. Un 
ajutor preia cu mana stanga bratele maimutei, pe care le tine in aceeasi pozitie si 
elibereaza ceafa animalului, iar cu mana dreapta ii imobilizeaza membrele inferioare 
si coada. Pentru operatii mai complicate, maimutele vor fi imobilizate cu ajutorul 
unei sfori/franghii fie pe o tava cu margini gaurite, fie intr-un aparat de contentie. 

Contentia la cabaline mSe poate face pe animalul tinut in picioare sau pe 
animalul culcat. Contentia capului si a gatului se face prin aplicarea iavaselei, 
capastrului de forta, capetei, gatarului, speculumului bucal si blefarostatului. 
Contentia membrelor anterioare se face prin ridicarea si fixarea lor cu mana sau cu 
platlenje. Contentia membrelor posteriare se face prin ridicarea unui picior posterior 
ca la potcovit, care se prinde de chisita si se ridica membrul posterior in flexiune. 
Contentia in pozitie culcata este necesara in operatii mai grele, de exemplu  pe 
cavitatea abdominala, pe paturi mobile de operatie. 

Contentia la bovine. Se face prin mijloce de fixare (la cap si gat) iar cele de 
constrangere au ca scop linistirea animalului cu inelul nazal si presarea septumului 
nazal cu degetele. Contentia membrelor anterioare se face cu mana sau cu platlenje. 
Ridicarea membrelor posterioare se face prin fixarea lui cu coada. Contentia 
bovinelor se mai poate face si in pozitie culcata.  

Contentia la oaie si la capra. Pentru injectii subcutanate la fata interna a 
coapsei se va ridica fluierul unui membru posterior si se va trage inapoi. Pentru 
operatii se culca animalul pe masa de operatie in pozitie laterala sau dorsala.  

Contentia la porc. Se aplica pe maxilarul superior, inapoia caninilor, un lat de 
franghie sau un cleste special, ce se trage inapoi. Cele doua maxilare se leaga cu o 
franghie inapoia gatului. 

Contentia la caine. Se urmareste sa se puna animalul in in imposibilitatea de a 
musca. Botul estelegat cu un tifon, sau se aplica botnite. Pentru operatii cainele se 
leaga pe mese speciale. 

Contentia la pisica. Se leaga botul cu ajutorul unui tifon.pentru operatii se 
folosesc cutii de contentie sau mese de operatie.  

Contentia pasarilor. Se tine cu o maga picioarele iara cu cealalta aripile 



 pagina 17 din 190 

Scopul contentiei este acela de a diminua miscarile de aparare ale animalului, 
protejeaza chirurgul si ajutoarele, protejeaza animalul supus operatiei. 

Marcarea se realizeaza pe diferite segmente ale corpului (cap, spate, flancuri, 
abdomen, labute etc.) cu diversi coloranti (albastru de metilen, fuxina, violet de 
gentiana, solutie concentrata de acid picric etc.) solutiile sunt preparate cu apa 
fenicata 0,5% si 1% albumina, pentru aderenta la parul animalelor. Se practica cu 
bune rezultate la sobolani, cobai, soareci si iepuri. 
La cai, manji, magari, boi, vitei se practica identificarea prin marcarea cu fierul rosu 
(danga) aplicata pe regiunea cervicala, crupa, copite sau coarne. La maimute se 
folosesc placute numerotate, prinse cu un lantisor in jurul gatului.  
Iepurii, purceii, caprele se marcheaza prin tatuare si crestarea urechilor, cu ajutorul 
semnelor conventionale. Pentru tatuare este nevoie de un cleste special, cifrele 
necesare si un tus special. Se mai practica si identificarea cu ajutorul unor numere 
metalice ce se prind de urechi (crotali). Marcarea custilor se face cu ajutorul 
etichetelor pe care se va scrie numele experimentatorului, identitatea marcii 
animalului, data, natura experimentului si orice alte date care sunt necesare. Eticheta 
va fi astfel plasata pentru a nu veni in contact cu animalul. 

Epilarea. Indepartarea parului pe regiuni mici se face prin jumulire cu mana 
dupa umezirea blanii ca perii sa nu se imprastie. Cand sunt necesare zone mai mari se 
aplica o pomeda speciala dupa ce blana a fost tunsa si locul udat cu apa calda. Dupa 
2-3 min de la intinderea pomezii, se sterge locul cu tampon de vata umezit, iar pielea 
spalata cu apa calda si stearsa cu vata se unge apoi cu glicerina. 

Cantarirea. Atat la receptionare, la inceperea experimentului cat si pe 
parcursul sau, daca este necesar, animalele sunt cantarite. Cantarirea se face 
intodeauna la aceeasi ora, de obicei dimineata inainte de repartizarea hranei. 

Determinarea temperaturii Se foloseste un termometru cu rezervor de 
mercur lung. Termometrul se dezinfecteaza cu sublimat 10%. Rezervorul se unge cu 
vaselina si se introduce in rectul animalului. Pentru a evita o eventuala spargere a 
termometrului, se va tine bine cu mana termometrul in tot timpul examenului (1-2 
minute). Temperaturile normale ale unor animale mici de experienta sunt: 
Iepure     38,5-39.7C 
Cobai       37,8-39,5C 
Sobolan   38,5-39,5C 
Soarece   37-39C 

Recoltari 
Prelevarile de sange difera de la specie la specie, chiar si la aceeasi specie, in 

functie de cantitatea de sange ce trebuie recoltata. Punctia cardiaca la iepuri si cobai 
se imobilizeaza animalul in aparatul de contentie, se smulg perii din regiunea toracica 
anterioara stanga. Se repereaza la iepure-locul electiei la nivelul celui de al treilea 
spatiu intercostal stang la 3 mm departare de marginea stanga a sternului. La cobai la 
nivelul celui de al doilea spatiu intercostal stang, de-a lungul marginii stangi a 
sternului, la 1cm deasupra unghiului cardio-xifoidian. Se dezinfecteaza pielea in 
regiunea electiei si se introduce acul perpendicular in cutia toracica, se percep bataile 
inimii prin ac, se aspira sangele prin seringa. Aspirarea in seringa de bule de aer si de 
serozitati sanguinolente indica patrunderea acului in parenchimul pulmonar. La 
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soarece si sobolan se imobilizeaza animalul pe o planseta de lemn sau pluta cu ace. 
Locul electiei este dupa perceperea punctului batailor inimii la 0,5-1 cm de acesta. Se 
introduce acul perpendicular in ventriculul stang. 

Anatomie patologica 
1. Recoltarea materialului. Piesele (fragmentele de organe si tesuturi) se 
recolteaza de la animale sau om in timpul vietii (prin biopsii) sau foarte curand dupa 
moarte. Piesele provenite de la cadavru, nu se  preteaza pentru examenul cito-
histologic decat daca acestea au fost tinute la frigider. 
Fragmentele trebuie sa aiba fetele laterale paralele si grosimi care sa nu depaseasca 1 
cm, pentru a putea fi patrunse bine si uniform de solutia fixatoare. 
Pentru evitarea strivirii si pastrarea integritatii structurale, fragmentele recoltate, vor 
fi taiate cu instrumente cat mai ascutite, suprafetele de sectiune realizate sa fie netede. 
Alegerea fragmentului de organ sau tesut este deosebit de importanta; se are in vedere 
scopul investigatieiei histo-patologice, la care va fi supus ulterior. Este necesar ca 
fragmentul prelevat sa cuprinda modificarea anato-patologica daca aceasta este 
vizibila macroscopic, sau portiunea de tesut in care decelarea leziunii este mai sigura. 
Cand fragmentul prelevat este destinat examenului histologic obisnuit si se foloseste 
ca fixator formolul, grosimea piesei poate depasi 1 cm. 
2. Fixarea. Operatia de fixare opreste viata elementelor anatomice in faza in care 
se gasesc la introducerea in solutia fixatoare; intrerupe procesele necrobiotice; 
permite conservarea structurilor pentru prelucrarilor ulterioare; pregateste sau face 
posibila colorarea. Fixarea se realizeaza prin agenti fizici sau chimici. 
a. Agenti fizici: in histologie este intrebuintat ca agent fixator frigul, care 
intrerupe autoliza; temperaturile foarte scazute interup viata. Se folosesc pentru 
piesele in care se urmaresc elemente al caror contact cu alcoolul sau alti solventi 
organici, este contarindicat (lipide, lipozizi), sau cand piesa este destinata examenului 
histo-enzimatic. 
b. Agenti chimici: ca agenti chimici „fixatori” se folosesc dilutii, solutii de acizi 
sau de saruri ale metalelor grele si in mod deosebit unlele substante organice simple: 
formol 10 – 20%, alcool etilic, alcool metilic, acetona etc. sau amestecuri fixatoare: 
Bouin, Susa etc. 
Tehnica fixarii: piesele proaspat recoltate se taie in felii subtiri si se introduc in 
borcane, care au pe fund un strat de vata sau o placa de material insolubil in fixatorul 
respectiv, la temperatura camerei. 
Borcanul se eticheteaza mentionandu-se numarul, data, provenienta piesei (specia), 
felul organului sau tesutului si solutia fixatoare. Borcanul se inchide etans. 
Timpul de fixare variaza in functie de fixator, marimea si destinatia piesei, intre 1 – 2 
zile si cateva luni. 
In mod obisnuit, dupa 24 ore de fixare, se innoieste fixatorul, ocazie cu care, 
fragmentele aflate in stadiul incipient de fixare (rigidizate relativ), se reajusteaza, 
dandu-li-se forma si dimensiunile dorite.  
Amestecurile fixatoare Bouin si Susa realizeaza si decalcifierea oaselor subtiri din 
fragmentele prelevate; in cazul altor fixatori, dupa fixare, piesele continand tesut 
osos, vor fi supuse decalcificarii, pentru a putea fi prelucrate. 
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3. Sectionarea. Pentru unele piese sectionarea se efectueaza imediat dupa fixare, 
la microtomul cu congelare, dupa ce in prealabil piesa a fost supusa inghetarii, prin 
proiectarea unui jet de bioxid de carbon. 
Sectiunile obtinute cu ajutorul microtomului cu congelare sunt detul de groase 10 – 
20 microni: tehnica nu permite efectuarea sectiunilor seriate si nu este indicata pentru 
organele parenchimantoase. 
Pentru prelucrarea histologica obisnuita piesa se pregateste prin incluzionare intr-o 
substanta care trebuie sa patrunda tesutul, sa realizeze asamblarea structurilor si sa 
permita realizarea de sectiuni foarte subtiri. Substantele folosite frecvent in acest scop 
sunt: parafina, colodiul, celeidina, gelatina. 
Includerea in parafina cuprinde: 
a. Operatii pregatitoare: deshidratarea – piesele fixate in bai de alcool etilic de 
concentratii crescute 70 – 90 grade alcool absolut. Durata depinde de marimea 
pieselor (obisnuit 2 ore in fiecare baie de alcool). Clarificarea pieselor: alcoolul etilic 
nefiind miscibil cu parafina, este necesara inlocuirea lui cu un lichid intermediar 
(etilen, toluen, benzen, salicilat de metil, alcool amilic) prin trecerea succesiva a 
pieselor prin bateria de clarificare. Piesa devine translucida. 
b. Incluzionarea propriu-zisa: piesele clarificate, insotite de numarul de ordine, sunt 
introduse in bai de parafina la termostatul de 56 grade, in mod obisnuit 3 bai a cate 2 
ore. Dupa acest interval, piesele sunt turnate in tipare speciale (tavite, mule) 
urmarindu-se aranjarea intr-o ordine care sa permita realizarea de blocuri care includ 
piesa de dupa racire. 
Piesele incluse la parafina in blocuri, sunt sectionate la microtoame speciale, in cupe 
subtiri inte 1 – 5 microni care sunt trecute in apa calduta unde dupa intinderea 
perfecta, sunt trecute pe lame de sticla, care au fost unse cu albumina. 
Lamele cu cupe sunt introduse la termostat  (37 grade) 24 de ore, sau la temperatura 
camerei – 48 de ore dupa care se pot prelucra in continuare. 
4. Deparafinarea. Este operatia premergatoare colorarii si este comuna pentru 
cele mai maulte tehnici de colorare. 
Sectiunile din piesele incluzionate la parafina, liptite de lame, sunt introduse pentru 
deparafinare in bai de xilen, toluen sau benzen timp de 15 minute, dupa care se trec 
prin seria de alcoouri cu concentratii descrescande pentru hidratare (10 minute) si 
intr-o baie cu apa, deoarece majoritatea solutiilor colorante sunt solutii apoase.  
5.  Colorarea sectiunilor. Colorarea se face in bai cu colorant, sau direct pe 
lama, dupa tehnici care difera dupa scopul investigatiei care urmeza sa fie efectuata. 
Tehnicile de preparare a solutiilor colorante, timpii si manoperele care se efectueaza 
sunt indicate de hiato-patoalogul ce coordoneaza lucrarea. 
Dupa colorare, sectiunile sunt montate sub lamela cu ajutorul rasinilor sintetice (in 
mod curent balsamul de Canada), sau dupa cerintele tehnicii speciale in alte 
substante, pentru a putea fi examinete la microscop. 
Toate manoperele trebuiesc efectuate in conditii de deplina securitate fata de 
posibilitatile de infectare cu germeni patogeni, continuti de materialul patologic, 
precum si fata de posibilitatile de accidentare prin manipularea necorespunzatoare a 
aparatelor si reactivilor. 
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Manevre chirurgicale pe animalul de laborator 
Punctia arteriala se face cu rezultate bune la iepuri si la cobai.Se realizeaza 

prin punctionarea arterei carotide. Iepurele se mobilizeaza pe masa Latapie. Se 
inmoaie blana cu tampon cu apa, se face o incizie de 7-8 cm pe linia mediana a pielii, 
a aponevrozei cervicale superficiale, se disociaza cu sonda fascicolele muschilor 
anteriori ai gatului. Se descopera punctul vasculo-nervos al gatului, care se afla sub 
marginea anterioara a muschiului sternocleidomastoidian. Cu sonda se disociaza 
teaca celulara a punctului vasculo-nervos, izolandu-se artera carotida de vena si 
nervul pneumogastric. Se desprinde artera 2 cm, se ridica pe sonda aplicandu-se un 
fir de ata chirurgicala, care se inoada cat mai aproape de cap pentru oprirea fluxului 
sanguin si un fir la baza gatului cu nod slab, pentru a evita o hemoagie.Se aplica 
artera pe pulpa indexului stang si se punctioneaza vasul in sens invers fluxului 
sanguine, astfel incat sangele se scurge in vasul de recoltat.Prin aceasta metoda se 
recolteaza tot sangele “la alb”. 

Recoltarea sangelui pentru frotiuri – se preleveaza din vena marginala a 
urechii. Dupa smulgerea perilor, se repereaza vena, se dezinfecteaza si se aplica staza 
prin compresarea venei la baza urechii si se punctioneaza vena cu un ac steril. Uneori 
se cresteaza urechea. Primele picaturi se lasa sa cada pe jos, apoi se recolteaza direct 
pe frotiu, dupa care se face numaratoarea globulelor albe si rosii. Pentru cantitati mai 
mari acul se dirijeaza spre varful urechii iepurelui. 
La sorece si sobolan se recolteaza prin sectionarea varfului cozii, dupa o prealabila 
dezinfectie. 

Recoltarea lichidului peritoneal se face prin punctie introducandu-se o pipeta 
Pasteur cu varful scurt si fin in cavitatea peritoneala, printr-o miscare brusca prin 
pielea aseptizata. Lichidul existent va patrunde in pipeta. 
Enuclearea globului ocular  se exorbiteaza globul ocular cu ajutorul foarfecelui curb, 
se sectioneaza pedunculul vascular nervos retroocular. Hemoragia inceteaza repede si 
se aplica la pleoape doua agrafe Mitchel. 

Extirparea splinei: se fixeaza cobaiul ventral pe o tava de operatie, sub 
anestezie cu eter. Se aseptizeaza regiunea pentru incizie la 2-3cm. dedesubt si paralel 
cu ultima coasta stanga. Dupa incizia peretelui abdominal si a peritoneului, splina 
apare evidenta. Se leaga cu un alt fir de ata hirurgicala pedunculul. Splina se preleva 
in totalitate cu un foarfece. Apoi se inchide plaga. 
Prelevarea creerului si a maduvei: se fixeaza animalul cu fata ventrala pe o tava de 
necropsies au pe o pluta. Se badijoneaza cu tinctura de iod pielea capului. Se degaja 
pielea capului. Se tamponeaza calota cu tincture de iod. Cu ajutorul unei foarfece 
mijlocii se face o incizie intre cele doua orbite in dreptul cefii, apoi doua incizii 
laterale, unind marginile sectiunilor transversale. Cu o pensa fina se ridica si apare 
creerul in totalitatea lui. Se sectioneaza meningele cu o foarfeca fina. Se degaja 
encefalul si separate bulbul. Maduva se preleva cu ajutorul unui costotom. 

Recoltarea lichidului cefalo-rahidian se face cu punctie suboccipitala, dupa 
aseptizarea regiunii introducem acul in regiunea cuprinsa intre extremitatea atlasului 
si tuberculii occipitali, imprimandu-i directia spre ureche. Lichidul se recolteaza in 
eprubete sterile, 3-5ml. 
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Prelevarea testiculului: se narcotizeaza animalul cu eter si se aseptizeaza 
regiunea scrotala. Se izoleaza cu un camp operator chirurgical. Se incizeaza pielea 
scrotului, se diseca invelisurile testiculului, se leaga pedunculul cu fir de matase si se 
aplica o pensa hemostatica 1-2min. Cu o foarfeca se sectioneaza cordonul testicular. 
Se pun doua agrafe Mitchel la piele. 

Punctia sinusului cavenos: se imobilizeaza capul soarecelui sau sobolanului. 
Cu o pipeta Pasteur se patrunde intre globul ocular si peretele osos, la nivelul 
unghiului postero-intern al orbitei. Se introduce pipeta 1mm, se perforeaza sinusul 
cavernos si sangele patrunde in pipeta. Se poate recolta 1-1,5ml de sange. 

Inoculari Inocularile se fac pe diverse cai: cutanata, subcutanata, intraplantara, 
intraganglionara, intramusculara, intravenoasa, intraperitonala, intracelebrala, 
intratraheala, intradigestiva, intranazala, in camera anterioara a ochiului, in cornee 
scarificata, intravaginala, inoculare pe membrana corio-alantoidiana, intrecardiaca, 
intraintestinala, etc. 

Inocularea cutanata se face pe doua cai: epidermica si intradermica. 
Epidermica se face prin depunerea produsului de inoculate pe stratul cornos al pielii 
intacte. In prealabil se tuned cu aparatul electric de tuns, care lasa pielea intacta , si se 
poate inocula imediat.Regiunea pentru inoculare se spala cu apa si sapun apoi cu  
distilata sterile. Cu ajutorul unei pipete Pasteur rupta proaspat, se scarifica superficial 
si paralel fara se produce hemoragii, apoi se insamanteaza suprafata lezata prin 
tamponare. Animalul se elibereaza dupa ce s-a uscat emulsia. Se foloseste pentru 
virusul vaccinal pe iepure. 
 Injectii intradermice: se epileaza si aseptizeaza regiunea de inoculare cu alcool 
sau tinctura de iod. Se prinde pielea intre doua degete, apoi se introduce acul in derm, 
paralel cu suprefata pielii, injectandu-se 0,1-0,3ml. La locul inocularii se formeaza un 
edem. Inoculare ase face cu ace speciale 5/10mm si cu seringi cu gradatie 
milimetrica. Inocularea subcutanata se practica la toate speciile de animale. 

Inocularea subcutanata: dupa tunderea parului si dezinfectia locului de 
inoculat, se introduce acul in tesutul cellular subcutanat, la baza triunghiului format 
prin ridicarea pieliei cu doua sau trei degete de la mana stanga. La iepure se poate 
inocula maximum 30ml sub pielea flancului sau a coapsei. La cobai 15ml maximum 
in aceleasi regiunii. La sobolan 10ml maximum sub pielea spatelui. Deci locul de 
electie si cantitatea produsului variaza dupa specia animalului. 
 Inocularea intramusculara se practica in muschii coapsei, ai cefei, sau ai 
santurilor vertebrale. Se tunde parul, se aseptizeaza locul de inoculare si se introduce 
brusc acul in masa musculara. La iepure se pot inocula maximum 8 ml in muschiul 
coapsei, cobai 4 ml, soarece 0,5 ml, sobolan 5 ml, in acelasi loc. 

Inocularea intravenoasa variaza la fiecare specie in functie de vena cea mai 
accesibila. La iepure se injecteaza in vena marginala auriculara. Se repereaza vena 
sub pielea marginii externe a fetei dorsale a urechii. Se smulge parul, se aseptizeaza 
locul inocularii si se palpeaza cu policele si indexul stang, la baza urechii. Se 
introduce acul de seringa in lungul venei, cat mai aproape de varful urechii. Cand 
acul este in vena, se apasa pe pistonul seringii, produsul injectat refuleaza sangele in 
vena. Se verifica prin tragerea in seringa a unei mici cantitati de sange. Se pot inocula 
maximum 6 ml. Se practica si la cobaiul cu pielea alba. Inocularea in vena jugulara se 
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executa pe masa Latapie. Vena se afla pe latura gatului. Se epileaza si aseptizeaza 
regiunea cervicala anterioara, intre aponevroza cervicala superficiala si muschiul 
sternocleidomastoidian. Se incizeaza pielea pe linia mediana a gatului, apoi se 
perforeaza aponevroza si se pune in evidenta vena jugulara, care se diseca pe o 
portiune de 2 cm. Se punctioneaza in sens invers fluxului sanguine si se inoculeaza 
produsul. Se scoate acul brusc, se sutureaza aponevroza, iar apoi se inchide plaga cu 
doua agrafe. La soarece si sobolan inocularea intravenoasa se executa in venele 
caudale. Coada se tine in apa calduta cateva minute, sau se tin animalele la 
thermostat, astfel ele pun in evidenta venele. Se apuca extremitatea cozii cu policele 
si indexul stang ,se repereaza vena si se punctioneaza. Doza maxima de inoculare 0,5 
ml. Inocularea paravenoasa, atunci cand pistonul intampina rezistenta la apasare, 
tegumentul se albeste, venele dispar si inocularea nu este posibila. 

Inocularea intradermica: este simpla si se pot introduce maximum 5 ml. de 
produs. 

Inocularea intraperitoneala: animalul se imobilizeaza cu fata ventrala la 
persoana care inoculeaza. Se epileaza si aseptizeaza regiunea de inoculare, regiunea 
subombilicala. Se formeaza un pliu triunghiular cu ajutorul policelui si indexului 
stang si se introduce acul seringii traversand pielea, muschii si peritoneul, in cavitatea 
peritoneala. Se practica la: iepure, cobai, soarece si sobolan. Iepure 40 ml maximum, 
cobai 25 ml, soarece 1 ml, sobolan 10 ml. Se practica la iepure imunizare, la soarece 
pentru ascita, etc. 

Inocularea intracerebrala la iepure: se perforeaza craniul cu ajutorul trepanului. 
Se repereaza punctul de inoculare, pe linia care uneste unghiul posterior al globilor 
oculari. Se introduce acul in cutia craniana prin orificiul format de trepan. Se 
inoculeaza 0,5-1 ml maximum din suspensia virala. La cobai 0,2 ml. La soarece si 
sobolan se inoculeaza cu ajutorul unei seringi speciale Sortherenny cu ac special. Se 
perforeaza peretele direct cu acul. Se tine animalul cu policele si indexul stang pe 
masa. Se repereaza punctul de inoculare, pe linia mediana, care se dezinfecteaza si se 
patrunde perpendicular pe cutia craniana si se inoculeaza produsul serologic (1/20 ml 
la soarece si 2/10 ml la sobolan). 

Inocularea pe caile aeriene  
- Inhalarea: se introduce capul animalului intr-un sac impermeabil sau intr-un 
recipient in care se pulverizeaza aerosoli incarcati cu germeni si animalul se 
infecteaza. 
- Instilatia nazala: se face sub o usoara anestezie. Se prinde animalul de ceafa, tinut in 
pozitie verticala. Se instileaza cu ajutorul seringii 3-4 picaturi in fiecare narina. 
- Inocularea intratraheala: direct in trahee, se incizeaza pielea pe linia mediana sub 
cartilajul tiroid, se perforeaza aponevroza cervicala superficiala. Se imobilizeaza 
laringele si se inoculeaza produsul in trahee intre 2 inele. La iepure 8 ml de produs 
maximum, la cobai 3 ml inoculat foarte lent. 

Inocularile pe cale digestiva prin contaminarea alimentelor: Inocularea prin 
sondaj in stomac. La iepure se face cu sonda uretrala nr.12. La cobai se face cu sonda 
uretrala nr.14. Inocularea la soarece se face cu o seringa la care s-a adaptat un ac 
taiat, netezit si curbat. Se introduce 1-1,5 ml. 
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Inocularea intrahepatica: se epileaza partea superioara a abdomenului, se 
dezinfecteaza cu tincture de iod. Se efectueaza o narcoza cu vapori de eter. Se 
incizeaza pielea si muschii pe linia mediana, se face o butoniera in peritoneu cu sonda 
canulata si se pune in evidenta lobul stang al ficatului. Se prinde lobul cu o pensa 
anatomica si se inoculeaza cu un ac fin in mai multe puncte produsul biologic. Se 
coase peritoneul, muschiul si pielea se inchide cu agrafe Michel, apoi se bagijoneaza 
cu tincture de iod. 

Inocularea intratesticulara: se tine animalul cu abdomenul in sus. Iepurele este 
criptorhid. Se face o miscare de apasare dinspre mijlocul abdomenului, catre scrot, 
astfel ca testiculele sa coboare in burse. Cu policele, indexul si inelarul stang stang se 
prinde testicolul prin scrot, care devine evident. Se dezinfecteaza cu tincture de iod 
diluata. Se introduce acul seringii in testicul si se injecteaza suspensia. 

Inocularea pe corneea scarificata: se face in diagnosticul herpesului. Prin 
presiune se realizeaza exorbitarea ochiului, care se mentine cu ajutorul policelui 
introdus sub globul ocular. Cu ajutorul unui ac de disociatie sau cu varful unui 
bisturiu se fac cateva scarificari superficiale la nivelul limbului. Se tamponeaza cu 
emulsie locul lezat. Apoi ochiul este lasat sa intre normal in orbita. 

Inocularea in corneea anterioara a ochiului: Narcotizarea animalului cu eter. Se 
exorbiteaza ochiul. In cornee la cativa mm. de centrul ochiului, se introduce un ac de 
seringa fin 4/10mm. Apare la capatul acului o picatura de lichid (umoare apoasa). Se 
lasa sa se scurga 2-3 picaturi. Se adapteaza seringa si se inoculeaza o cantitate egala 
de emulsie virulenta. Se scoate acul brusc si se aplica varful unei pipete inchise 
fierbinte. 
 Necropsieri de animale mici 
 In cazul imblonavirilor sau ca urmare a inocularilor de germeni in scop de 
cercetare, in organismul animalelor se produc unele modificari care nu sunt 
observabile din exterior. Unele din aceste modificari sunt specifice unor boli si pot 
servi pentru punerea unui diagnostic corect. Conditia importanta este ca deschiderea 
cadavrului sa se faca in cel mai scurt timp dupa ce s-a produs moartea animalului 
pentru ca modificarile vizibile sa fie cele produse de boala ca atare si nu de 
descompunere sau de invazia post mortala a altor germeni. Deschiderea cadavrului se 
face in incaperi speciale pentru animale mari si in tavite de necropsie pentru animale 
mici, folosind instrumentar corespunzator. 

Pregatirea operatiei. Se aseaza cadavrul animalului pe tava;animalul asezat pe 
spate se fixeaza cu 4 fire de sfoara legate de membrele animalului si de marginile 
tavii. Se umecteaza parul de pe fata ventrala a cadavrului pentru a impiedica perii sa 
patrunda in cavitateatoracica si abdaominala. Se face incizia pielii pe lina mediana, de 
la baza botului la baza cozii, cu sectionarea transversala la nivelul axilelor si 
membrelor posterioare. Se desprinde pielea de tesutul celular subcutanat 
reafrangandu-se cele doua lambouri la stanga si la dreapta.  

Deschiderea cavitatii abdominale Se ridica muschii abdominali cu o pensa, 
apoi se face pe lia mediana omica butoniera prin care se prelungeste incizia de la 
pubia pana la apendicele xifoid. Se incizeaza insertiile costale si pubiene ale 
muschilor abdominali, punandu-se in evidenta continutul cavitatii abdominale. Se 
examineaza prezenta de revarsate seroase, purulente sau hemorsgice, aspectul 
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macroscopic sl viscerelor abdominale si se fac prelevarile de organe in vederea 
examenelor microscopice. 

Deschiderea cavitatii toracice Se sectioneaza bilateral coastele, cat mai aproape 
de corpul vertebrelor. Punerea in evidenta a organelor din cavitatea toracica se fce 
prin ridicarea si rasfrangerea plastronului costal pe capul cadavrului. Se examineaza 
prezenta de revarsate in cavitatea toracica, aspectul organelor si se fac prelevari. 

Hemocultura din cord Dupa deschiderea cavitatii toracice se imobilizeaza 
varful inimii intre capetele unei pense anatomice apoi cu o spatula de metal incalzita 
la rosu se cauterizeaza suprafata ventriculului drept. Se introduce in ventricolul drept 
prin centrul suprafetei cauterizate, varful efilat al unei pipete Pasteur, sterile. Se 
aspira sange si se insamanteaza pe medii adecvate. 

Prelevarea creierului Se incizeza pielea capului pe liania care uneste cele doua 
orbite, inconjurand osul occipital. Se ridica pielea si se sfrange pe fata anterioara a 
capului. Se sectioneaza oasele craniene cu un foarfece mare. Osul frontal se 
sectioneaza intre orbite. Dupa inlaturarea calotei osoase se sanctioneaza dura mater 
apoi se patrunde cu foarfecele la baza creierului, se sectioneaza nervii cranieni si 
bulbul. Se scoate creierul si se depune pe o cutie Petri. 

Necropsia soarecelui si a sobolanului  Cadevrul se aseaza pe o placa de pluta si 
se fixeaza labele departate de corp cu ajutorul unor ace infipte in bale si in place de 
pluta. Celelalte operatiuni se fac ca si la iepuri. 
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2. Tehnici de sterilizare 

 
 Pregatirea sticlariei in vederea sterilizarii 
 Dupa uscare baloanele de sticla, flacoanele, eprubetele se astupa cu dopuri de 
tifon si vata. Pentru dopuri se utilizeaza vata ordinara, nedegresata. Dopurile trebuie 
sa se adapteze usor, fara sa se deformeze. 
 Eprubetele se impacheteaza cate 15-20 in pachete. La baloane si flacoane, peste 
dopuri se pun capisoane de hartie care se leaga cu sofoara; paharele Berzelius, 
paharele conice, cristalizoarele, se acopera cu capace de hartie si se leaga cu sfoara. 
Placile Petri se impacheteaza in hartie, cate 2-4 intr-un pachet. Mojarele se 
impacheteaza in hartie, iar alaturi se aseaza pistilul infasurat de asemeni in hartie. 
 Pipetele gradate se pregatesc punand un dop de vata la capatul pe unde se aspira 
si infasurand varful cu vata.Apoi pipetele se impacheteaza cate una in hartie si se 
noteaza cu creionul capacitatea pipetei. 
 Teava pentru pipete Pasteur spalata si uscata se astupa la ambele capete cu 
dopuri de vata.Se impacheteaza 30-40 bucati in pachete. 
 Perlele de sticla se pun in baloane,se astupa baloanele cu dop de tifon si vata si 
deasupra se pune capison de hartie. 
 Sticlaria curata se sterilizeaza in cuptoare cu aer cald la 180°C. 
 Pregatirea sifoanelor. Se aleg baloane de dimensiunile corespunzatoare scopului 
urmarit. Se aleg dopuri de cauciuc pe masura baloanelor si li se fac doua perforari. 
Prin dop se trec doua canule care sa depaseasca dopul in partea de jos cu 1-2 cm iar in 
partea de sus sa fie curbate conform schitei. La canula indoita exterior mai mult se 
ataseaza un furtun de cauciuc de 1-1,25 m iar la capatul sau se monteaza o teava de 
sticla de 30-40 cm lungime. La aceeasi canula, in partea inferioara a dopului se 
ataseaza prin intermediul unui furtun de cca. 10-12 cm o teava usor curbata si 
terminata in palnie;aceasta palnie se acopera cu tifon si se leaga etans. Teava 
interioara se alege de dimensiunea necesara ca introdusa in balon sa atinga fundul 
balonului. Se introduce dopul cu accesoriile deja montate in gatul balonului si se face 
apoi in jurul sau un manson de vata ordinara, se acopera cu un capison dublu de 
hartie si se leaga foarte strans cu sfoara. Canula scurta se acopera cu dop de tifon si 
vata si se acopera cu capison de hartie. Teava exterioara astupata cu dop de tifon si 
vata se impacheteaza ca si pipetele gradate. 
 Pregatirea aparatelor de sangerare. Aparatul pentru sangerarea iepurelui este 
format din:  

- un furtun de cauciuc ce are la un capat un tub de sticla infasurat in vata care se 
introduce in eprubeta cea mare 

- la celalalt capat, furtunul are un ac de sangerat care este legat cu ata, infasurat in 
vata si introdus intr-o eprubeta. 

Tot aparatul, dupa ce s-a pregatit astfel se sterilizeaza la 120°C timp de 30 min. 
Aparatul pentru sangerarea animalelor mari este asemanator, diferind 
dimensiunea acului si a balonului de colectare. 
         Sterilizarea prin caldura umeda 
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Aparatura si tehnica sterilizarii cu vapori de apa sub presiune. Sterilizarea umeda 
poate fi facuta in aparate variabile ca realizare tehnica atat ca forma si dimensiuni cat 
si ca mod de plasare a dispozitivelor de deaervire si control. Indiferent de tipul de 
aparat folosit pentru sterilizarea cu vapori sub presiune, eficienta operatiei de 
sterilizare depinde de respectarea stricta a indicatiilor de lucru pentru fiecare aparat. 
In cursul sterilizarii umede intervin 3 factori: temperatura, presiunea si timpul. Intre 
presiunea vaporilor din aparat si temperatira interioara, realizara in toate punctele 
aparatului, sunt relatii de mare importanta practica. Daca aerul din aparat nu este 
complet evacuat, in interior va fi uniformitate termica; indicatiile dispozitivelor de 
masurare a presiunii nu vor corespunde cu temperatura reala din toate punctele 
interioare ale aparatului. Presiunea, temperatura si timpul de sterilizare propriu-zis se 
stabilesc in raport cu natura produsului ce se va steriliza. Este obligatoriu ca persoana 
care executa o sterilizare cu vapori sub presiune, indiferent de tipul aparatului, sa 
supravegheze in permanenta functionarea aparatului pe toata durata sterilizarii. 
                 Autoclavul cu pereti dubli 
Acest tip de autoclav este alcatuit dintr-un cazan metalic cu pereti dubli (cu manta). 
Incalzirea aparatului poate fi facuta electric sau dela o sursa de gaz combustibil si 
atunci in manta este introdusa apa, fie direct cu aburi de la centrala termica. In partea 
superioara autoclavul se inchide ermetic cu un capac masiv fixat prin suruburi 
speciale (buloane). Autoclavul este prevazut cu urmatoarele dispozitive: 
-robinet de evacuare abur, condens; 
-palnie pentru introducerea apei in manta (la aparatele cu incalzire directa); 
-manometru ce indica presiunea din exterior;  
-supapa de siguranta 
-termometru (la unele modele) 
-conducta de intrare a aburului (la cele cu alimentare directa). 
Functionarea aparatului (modelul cu alimentare directa): Inainte de inceperea 
operatiei de sterilizare se verifica: 
-functionarea manometrului de pe conducta de alimentare; 
-presiunea aburului pe conducta de alimentare; 
-functionarea manometrului (cu capacul si robinetul de evacuare inchise); in aceasta 
situatie manometrul va indica presiunea din interiorul autoclavului, care va fi mai 
mare decat zero la deschiderea robinetului de alimentare cu abur; 
-etanseitatea autoclavului prin ridicarea presiunii la 1 atm. Daca robinetele sunt bine 
inchise si nu exista o alta defectiune, atunci se pastreaza aceasta presiune ; in caz 
contrar presiunea scade. 
-prezenta de corpi straini in conducta de evacuare ce se verifica deschizand robinetul 
de pe conducta de evacuare; presiunea scade la 1 atm, la zero in doua minute. 
Sterilizarea in acest tip de autoclav cuprinde urmatoarele etape: 
1)introducerea materialului in etuva; 
2)inchiderea capacului insuruband buloanele pe rand in diagonala; 
3)deschiderea robinetului de pe conducta de evacuare a aburului si cel de avacuare a 
aerului; 
4)deschiderea robinetului de pe conducta de alimentare cu abur incalzind materialul 
pana cand jetul de vapori devine continuu; evacuarea se face timp de 30 de minute; 
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5)inchiderea robinetului de evacuare a aerului si continuarea incalzirii pana la 
atingerea presiunii corespunzatoare temperaturii de sterilizare; 
6)inchiderea robinetului de pe conducta de evacuare si mentinerea presiunii constanta 
pe toata durata sterilizarii; 
7)dupa terminarea sterilizarii se inchide robinetul de pe conducta de alimentare cu 
abur si se asteapta ca presiunea sa scada la zero; 
8)se deschide autoclavul dupa ce temperatura a atins 60°-70 ° C; 
9)se descarca materialul din autoclav. 
Pe parcursul functionarii pot aparea urmatoarele defectiuni: 
-fisurarea conductei de alimentare cu abur; 
-fisurarea conductei de evacuare; 
-uzura garniturii; 
-uzura robinetilor de inchidere; 
-infundarea supapei de siguranta; 
-infundarea manometrului; 
Laborantul este oblogat sa anunte seful ierarhic pentru orice defectiune semnalata. 
             Etuva Gettinge 
             Aceasta etuva functioneaza pe principiul autoclavului folosind ca agent de 
sterilizare aburul primit de la centrala termica. Este prevazuta cu un sistem de reglare 
pneumatic pentru mentinerea interiorului cazanului la o temperatura constanta. Acest 
sistem regleaza curentul de abur in mantaua de incalzire. 
Autoclavul Gettinge este fabricat din otel inoxidabil, este inchis intr-un dulap cu placi 
laterale demontabile, cu o parte frontala din otel inoxidabil. Mantaua de abur este de 
tipul canal profil U grinda. Autoclavul este prevazut si cu pompa de vid reglata 
automat. 
Grupul de comanda automata este reglat electric si comanda intregul proces de 
sterilizare fara interventie manuala. 
Presiunea aburului necesar functionarii etuvei este de maxim 3 atm; presiunea aerului 
comprimat trebuie sa fie cuprinsa intre 5-7 atm, iar temperatura de sterilizare se 
regleaza automat,  apasand pe butonul corespunzator programului de sterilizare al 
carui domeniu cuprinde temperatura la care mediul trebuie sterilizat. 
Euva Gettinge este prevazuta cu patru programe de sterilizare ce funcioneaza 
automat: 
-programul I- se efectueaza sterilizari la 135°C; 
-programul II- efectueaza sterilizari la 120°C; 
-programul III- efectueaza sterilizari la 110°C; 
-programul IV-temperaturile la care se efectueaza sterilizarile sunt cuprinse intre 
105°C si 135°C, putandu-se regla cu ajutorul unui sistem de reglare manual, la 
temperatura de sterilizare dorita. 
Functionarea acestei etuve cuprinde urmatoarele faze: 
1)tratament pregatitor 
2)sterilizare 
3)racire treptata (naturala) 
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Dupa ce acest ciclu a fost inceput, fiecare din fazele de mai sus sunt initiate sub 
supraveghere automata a unui sistem de comanda care asigura ca fiecare faza sa fie 
terminata inainte ca faza urmatoare sa inceapa. 
In cazul in care procesul de sterilizare a fost inceput si s-a produs intreruperea 
alimentarii cu abur sub presiune, atunci procesul de sterilizare se va porni pana ce se 
va restabili alimentarea cu abur la presiunea necesara si se va relua din punctul in 
care s-a oprit sterilizarea. 
In cazul defectiunilor electrice, sterilizarea se va opri pana la remedierea defectiunilor 
ivite si se va relua procesul de sterilizare de la inceput numai dupa conectarea 
instalatiei la reteaua de curent electric. 
1) Tratament pregatitor: 
-se verifica daca exista abur pe coloana centrala(minimum 2 atm., maximum 3 atm); 
-se verifica daca exista apa rece prin deschiderea robinetului de pe conducta de apa 
rece; 
-se verifica daca exista apa calda; 
-se verifica alimentarea cu energie electrica; 
-se verifica daca exista presiunea de aer necesara functionarii in bune conditii a 
etuvei( manometrul fixat pe coloana de alimentare cu aer comprimat trebuie sa arate 
presiune cuprinsa intre 5 si 7 atm.) 
-se verifica etanseitatea etuvei prin introducerea aburului in etuva. Daca usa etuvei nu 
se inchide etans, presiunea scade imediat; 
-se verifica daca pe conducta de evacuare nu exista corpuri straine prin introducerea 
unei cantitati de apa de robinet prin gura de evacuare; apa trebuie sa se evacueze 
imediat. 
2) Sterilizare 
Operatia de sterilizare cuprinde urmatoarele etape: 
-incarcarea aparatului cu materialul sau produsul pe care sa-l sterilizam; 
-alegerea programului de sterilizare in functie de temperatura indicata; 
-inchiderea etuvei; 
-crearea vidului; 
-evacuarea aerului din etuva; 
-preincalzirea materialului supus sterilizarii; 
-sterilizarea propriu-zisa. 
Incarcarea etuvei: Dupa efectuarea operatiilor pregatitoare se trece la incarcarea in 
etuva a produsului de sterilizat.  Capacitatea de incarcare a etuvei este in functie de 
dimensiunea recipientilor cu produs. La incarcarea etuvei se va tine seama de faptul 
ca intre peretii etuvei si in primul rand de flacoane, sa existe spatiul necesar unei bune 
circulatii a agentului de sterilizare, aburul. Exemplu: 450 flacoane cu capacitate 1.000 
ml incarcate cu 800 ml produs sau 1.650 flacoane cu capacitate 250 ml incarcate cu 
150 ml produs. Se va lasa spatiu liber in jurul gurii de evacuare. Spatiul liber dintre 
flacoane va fi de minimum 1 cm. 
Alegerea programului de sterilizare Programul de sterilizare se alege in functie de 
cerintele produsului de sterilizat. 
Inchiderea etuvei Dupa ce etuva a fost incarcata la capacitate maxima se efectueaza 
urmatoarele operatii: 
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-se conecteaza la reteaua de curent electric pe tablou( se aprind cele doua becuri de 
semnalizare in momentul in care se apasa pe cele doua butoane de conectare sau pe 
butonul rosu); 
-se inchide usa etuvei manevrand manerele pana cand se aprinde becul de 
semnalizare. Se asigura inchiderea usii prin rotirea manetei de siguranta spre stanga. 
-se deschide ventilul de pe conducta de alimentare cu abur; 
-se deschide ventilul de pe conducta de alimentare cu apa calda; 
-se deschide ventilul ventilul de pe conducta de alimentare cu apa rece; 
Crearea vidului se conecteaza la retea pompa de vid; in acest moment becul de 
semnalizare de pe tabloul de comanda semnaleaza functionarea pompei de vid ; 
-se apasa pe butonul care indica numarul programului pe care se efectueaza 
sterilizarea; in acest moment incepe evacuarea aerului din interiorul autoclavului la 
aproximativ 8% vid, urmat de admisia inceata a aburului in interiorul autoclavului, 
pana la ocuparea de aprox. 50% din vid; 
In aceasta faza pompa de vid se opreste, pe tabloul de comanda becul de semnalizare 
vid se stinge iar aburlui contiunua sa fie admis in interiorul autoclavului. 
Evacuarea aerului Dupa atingerea tempetarurii de 100°C, admisia aburului in 
interiorul autoclavului continua pana la atingerea temperaturii si presiunii programate 
pentru sterilizare. Pe diagrama pot fi urmariti urmatorii parametri: temperatura, 
presiunea, timpul. De asemenea, pe tabloul de comanda se mai pot urmari: 
-pe manometrul 1- presiunea din manta, care trebuie sa corespunda cu presiunea citita 
pe manometrul de pe coloana de alimentare cu abur si nu trebuie sa depaseasca 3 atm. 
- pe manometrul 2- presiunea din interiorul autoclavului, care trebuie sa corespunda 
cu presiunea inregistrata pe diagrama. 
                Sterilizarea propriu-zisa Dupa atingerea presiunii si temperaturii de 
sterilizare conform programarii efectuate si tinand seama de faptul ca exista 
totdeauna o relatie definita intre presiunea si temperatura aburului, incepe procesul de 
sterilizare. In timpul acestei operatiuni, temperatura din interiorul autoclavului este 
reglata constant de un element de sesizare a presiunii care este mai constant decat 
elementele sensibile la temperatura. Pentru ca temperatura si presiunea din interiorul 
autoclavului sa se mentina constante, ventilul de alimentare cu abur in mantaua 
autoclavului este deschis, in timp ce aburul este admis in interiorul aparatului. Cand 
presiunea cazanului este egala cu presiunea mantalei, ventilul se inchide si regleaza 
temperatura la limita stabilita. O cantitate mica de abur este lasata sa se scurga in mod 
continuu in afara autoclavului prin orificiul de reglare, pentru a evacua condensul si 
cantitatea foarte mica de aer ramasa in autoclav dupa operatia de evacuare. Aburul 
curge in dreptul elementului sensibil al termostatului, ale carui contacte pornesc un 
regulator de timp care determina timpul de sterilizare pentru programul 
corespunzator. Din aceasta cauza, becul de semnalizare pentru faza de sterilizare se 
va aprinde numai in momentul in care temperatura de sterilizare programata este 
atinsa in tot interioul autoclavului. Dupa terminarea perioade de sterilizare 
programata, becul de semnalizare se stinge si automat se aprinde becul de 
semnalizare pentru racire. 
Racirea In functie de natura materialului sterilizat, operatiunea de racirea se poate 
efectua in mod natural, manul sau automat, efectuand ciclul complet de sterilizare 
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automat. Obisnuit, racirea materialelor sterilizate(in special medii nutritive) se 
efectueaza astfel: 
-se deconecteaza etuva de la reteaua de curent electric in cel mai scurt timp posibil; 
-se inchide ventilul de pe coloana de alimentare cu abur; 
-se inchide ventilul de pe coloana de alimentare cu apa calda; 
-se inchide ventilul de pe coloana de alimentare cu apa rece; 
-se lasa etuva sa se raceasca in mod natural pana cand pe diagrama se inregistreaza 
temperatura de 90°C iar presiunea se afla sub linia de zero atm; 
-se deschide foarte incet si cu foarte mare atentie usa (nu inainte de a debloca 
siguranta); 
-se manevreaza maneta de siguranta spre dreapta pe o distanta foarte mica; 
-se deschide usa complet dupa aproximatriv 30 min; 
-se incepe descarcarea etuvei cand temperatura de pe diagrama este cuprinsa intre 70-
50°C. 
In cursul manipularii acestor aparate se pot ivi defectiuni pneumatice, electrice sau 
mecanice. Ele vor putea fi inlaturate numai de personal specializat. 

Autoclavul Chirana 
Etuva Chirana functioneaza pe principiul autoclavului si este de constructie 

orizontala, cu sectiune patrata si cu usi duble. Alimentarea cu abur a etuvei se face ca 
si la celelalte etuve, direct de la centrala termica. Autoclavul este prevazut cu: 
-sistem de incalzire a camasii etuvei,datorita faptului ca aburul circula prin 
serpentine; 
-orificii de patrundere a aburului in camere de sterilizare; 
-pompa de vid care permite o evacuare rapida a aerului din interiorul etuvei; 
-manometru care indica presiunea in camasa; 
-manometru pentru masurarea presiunii in camera de sterilizare; 
-dispozitiv de manevrare a ventilului de pe conducta de alimentare cu abur a 
serpentinei din camasa; 
-dispozitiv de manevrare a ventilului de pe conducta de alimentare cu abur a camerei 
de sterilizare; 
-dispozitiv de inchidere-deschidere a supapei de evacuare pentru creerea vidului cu 
ajutorul pompei de vid; 
-dispozitiv indicator de control al inchiderii usii; 
-dispozitiv de manevrare a ventilului de siguranta; 
-ventil de evacuare a vaporilor din etuva; 
-ventil pentru evacuarea condensului; 
-aparate de inregistrare a temperaturii si presiunii din camera de 
sterilizare.Inregistrarea se face cu ajutorul unor elemente sensibile la temperatura, 
care traseaza cate o curba corespunzatoare elementului respectiv.Astfel curba 1 
traseaza pe diagrama impulsurile date de temperature din partea cea mai inalta a 
etuvei, curba 2 pentru pozitia de la mijloc si curba 3 pentru pozitia de la nivelul 
conductei de evacuare. 
Functionarea acestei etuve cuprinde urmatoarele etape: 
-verificarea functionalitatii aparatului  
-incarcarea aparatului de sterilizat cu material 
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-crearea vidului 
-evacuarea aerului din interiorul camerei de sterilizare 
-preincalzirea produsului 
-sterilizarea 
-racirea produsului sterilizat 

Primele 2 etape constituie de fapt tratamentul pregatitor in vederea 
sterilizarii.Aceste etape trebuiesc obligatoriu respectate. 
 Verificarea functionalitatii aparatului: 
Se verifica daca usa din spate este bine inchisa.Operatiunea se poate controla cu 
ajutorul placutei indicatoare,ce trebuie sa prezinte indicatia “Inchis”. 
Se verifica daca exista abur pe conducta de alimentare cu abur prin deschiderea 
ventilului de alimentare a camasii. 
Se verifica daca exista apa rece. 
Se verifica daca exista apa calda. 
Se verifica alimentarea cu energie electrica a motorului pompei de vid si a aparatelor 
de inregistrare. 
Se verifica alimentarea cu abur a camerei de sterilizare prin deschiderea ventilului de 
pe conducta de alimentare a camerei. 
Se verifica daca manometrele functioneaza,prin inchiderea usii etuvei si deschiderea 
ventilelor de alimentare a serpentinei cu abur si a camerei de sterilizare. Manometrele 
trebuie sa inregistreze o crestere a presiunii. 
Se verifica conducta de evacuare,pentru etansietate si pentru descoperirea 
eventualelor corpuri straine astfel: 
 -pentru etansietate se creaza in etuva o presiune de 1 atmosfera;daca robinetul 
de pe conducta de evacuare functioneaza corect atunci aceasta presiune se pastreaza 
timp de 30 de minute. 
 -pentru corpuri straine se deschide robinetul de pe conducta de evacuare si 
daca presiunea scade de la 1 atmosfera la 0 atmosfere in decursul a 3 minute 
inseamna ca pe conducta de evacuare nu se gasesc corpuri straine. 
Se controleaza temperatura apei de racire(cu termometrul) si nivelul apei de 
racire,atat inainte cat si in timpul functionarii aparatului. Temperatura apei de racire 
nu trebuie sa depaseasca 15-20°C. 
Presiunea aburului din serpentina nu trebuie sa depaseasca 2,5 atm. 
O data pe saptamana se verifica ventilul de siguranta prin tragerea lui.La eliberare 
ventilul trebuie sa revina la pozitia initiala. 
Incarcarea etuvei: 
 In functie de loturile de materiale care se sterilizeaza si de tipul ambalajelor se 
stabileste capacitatea maxima de incarcare a etuvei.De exemplu:180 flacoane cu 
capacitate de 1 litru continand 0.800 litri produs;sau 500 de flacoane de 0.250 litri ce 
contin 0.150 litri produs; sau 
 25-30 clondire cu capacitatea de 10 litri continand maxim 8 litri produs. 
 In etuva flacoanele se aseaza pe tavi,lasand intre flacoane  spatiu liber pentru o 
cat mai buna circulatie a aburului si pentru a permite dilatarea sticlei prin incalzire. 
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 Sterilizarea. Se inchide usa prin rotirea manerelor pana cand dispozitivul 
indicator de control al inchiderii usii apare inscriptia “Inchis”. Rotind spre dreapta 
rotita ventilului de siguranta se va asigura usa impotriva unei deschideri accidentale. 
 Se deschide robinetul de alimentare cu abur a serpentinei din camasa, pentru 
preincalzirea autoclavei si a produsului supus sterilizarii. Preincalzirea dureaza pana 
cand manometrul corespunzator indica o presiune ccuprinsa intre 2-2,5 atm.Cu 
ajutorul termometrului inregistrator se inregistreaza si se verifica temperatura 
interioara. 
 Se pune in functiune pompa de vid cu ajutorul intrerupatorului si al robinetului 
de pe autoclave.Pompa nu trebuie pornita pana cand nu sunt aprinse cele trei lampi de 
semnalizare(cele trei faze sa fie sub tensiune).Se creeaza presiune pana la formarea 
unui vid de cel putin 0,6 atmosfere,care se controleaza pe manometrul care indica 
presiunea din camera de sterilizare precum si a aparatului de inregistrare a presiunii. 
 Dupa crearea vidului se porneste pompa de vid cu ajutorul intrerupatorului de 
deconectare-conectare la retea si a robinetului de pe supapa de evacuare pentru vid. 
 Dupa crearea vidului si decuplarea pompei de vid se trece la evacuarea aerului 
din camera de sterilizare. Aceasta consta in introducerea treptata in camera de 
sterilizare a aburului necesar atingerii unor temperaturi de 100°C a intregii mase de 
produs supus sterilizarii. Durata acestei operatiuni variaza in functie de de natura 
materialului supus sterilizarii, capacitatea ambalajului, caldura specifica a 
ambalajului. In general acest timp este de 10 min pentru flacoanele cu continut de 
150 ml si 800 ml si de 15-20 min pentru clondire cu continut de 8 litri. 
 Din momentul in care termocuplele inscriu pe diagrama temperatura de 100°C 
se efectueaza operatia de evacuare timp de 30 de minute, deschizandu-se robinetul de 
apa. 
 Pentru preincalzirea produsului pana la temperatura de sterilizare se ridica 
presiunea si temperatura conform procesului tehnologic de preparare a mediului sau 
produsului respectiv. 
 Se inchide robinetul de evacuare. 
 Se manevreaza robinetele de abur manta si interior de asa maniera incat 
manometrul care indica presiunea in interior sa arate aceeasi presiune cu presiunea de 
pe termograma(hartia de la aparatul de inregistrare a presiunii) si aparatul de 
inregistrare grafica a temperaturii. 
 Se mentine etuva la temperatura si presiune constanta timp de 30 minute. 
 Se mentine pe toata perioada sterilizarii robinetul de evacuare a condensului 
putin deschis pentru a permite eliminarea acestuia. 
 Racirea. Operatiile finale ale sterilizarii sunt: 
-inchiderea robinetelor de alimentare cu abur in manta si in camera de sterilizare; 
-scaderea presiunii pana la 0,1 atm.; 
-intreruperea inregistratorului presiunii prin apasarea butonului corespunzator; 
-deschiderea ventilului de admisie fina a aerului din mediul inconjurator, ceea ce 
permite egalizarea presiunii din interior cu presiunea atmosferica; 
-scaderea presiunii la 0 atm. si deschiderea robinetului de evacuare; 
-scaderea temperaturii la 70°C; 
-decuplarea aparatului de inregistrare a temperaturii prin decuplarea de la retea; 
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-deschiderea usii cu grija pentru preintampinarea accidentelor de munca; etuvierul 
trebuie sa stea in spatele usii pana cand aceasta este blocata de siguranta pentru usa 
deschisa; 
-dupa minimum 60 minute de la deschiderea usii se poate incepe descarcarea 
materialului. 
 Controlul sterilizarii prin caldura umeda 
Sterilizarea la autoclav poate fi controlata prin urmatoarele mijloace: 
a) Pirometre cu ceas de inregistrare existente la etuvele moderne(aparate speciale 
pentru controlul temperaturii de sterilizare si a timpului de expunere).Dezavantajul 
lor principal rezida in aceea ca se defecteaza relative usor. 
b) Termometre maximale care in timpul sterilizarii sunt cufundate intr-un mediu 
martor, identic cu cel supus sterilizarii 
c) Martori chimici, folositi curent se bazeaza pe utilizarea unor substante cu punct de 
topire cunoscut. Aceste substante chimice sunt introduse in tuburi mici de sticla care 
se inchid la flacara. Acesti martori se introduc printre materialele de sterilizat. 
Topirea substantei si recristalizarea sa intr-o masa compacta indica atingerea 
temperaturii dorite. Astfel:  
 -benzonaftolul se topeste la 110˚C 
 -antipirina si sulful se topesc la 113˚C  
 -resorcina se topeste la 119˚C 
 -acidul benzoic se topeste la 120˚C 
 -ureea se topeste la 134˚C 
 Incovenientul sistemului este ca nu da indicatii asupra timpului de sterilizare. 
d) Martori biologici. Sunt suspensii de spori bacterieni intr-un mediu de cultura cu 
indicator de pH, care vireaza imediat ce sporii nedistrusi in cursul sterilizarii 
germineaza si se dezvolta, iar prin cosumarea glucidelor din mediu determina o 
schimbare de pH cu modificarea corespunzatoare a indicatorului. Pentru controlul 
sterilizarii umede la 120˚C se folosesc spori de Bacillus stearotermophylus. Daca 
temperatura de sterilizare nu a fost atinsa timp de 30 min, sporii nu se distrug, se 
dezvolta la incubator (56˚C), modifica culoarea indicatorului in galben si tulbura 
mediul de cultura.  
 Sterilizarea seringilor. Se face la autoclav la 1,5 atm corespunzator 
temperaturii de 127˚C. Durata sterilizarii este de 30 min, din momentul cand 
presiunea in autoclav are valoarea de 1,5 atm citita la manometru. Seringile vor fi 
puse la sterilizat demontate, pentru a evita spargerea tuburilor de sticla. Tuburile de 
sticla vor fi invelite la exterior in tifon. In cazul sterilizarii mai multor seringi in 
acelasi vas, pistonul si tubul fiecarei seringi vor fi puse alaturi, intr-o ordine bine 
stabilita, astfel ca montarea lor dupa sterilizare sa nu dea nastere la schimbarea 
pieselor si la spargerea seringilor. Se recomanda ca dupa ce tubul a fost invelit, sa i se 
alature si pistonul pentru o noua invelire (tubul invelit plus piston). Astfel pregatite 
seringile se aseaza in cutii prevazute cu subere. Inainte de introducerea in autoclav se 
introduc suberele. Se introduc cutiile cu seringi in autoclav, se inchide capacul si 
dupa ce manometrul arata presiunea de 1,5 atm. se tin timp de 30 min. Dupa 
evacuarea aburului pana la presiunea atmosferica (manometrul arata 0 atm), se 
deschide capacul, se scot cutiile cu seringi, se etanseaza suberele si se lasa sa se 
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raceasca pana la temperatura camerei, dupa care pot fi utilizate. Se impune aceasta 
masura, deoarece datorita diferentei de dilatare, dintre piston si corpul seringii, 
pistonul s-ar putea totusi sa intre greu in tub, riscandu-se spargerea seringii. In cazul 
unitatilor care nu dispun de autoclave, sterilizarea seringilor se poate face prin 
fierbere in apa la 100˚C. Sterilizarea se face in sterilizatoare cu gratar la fund. Pe 
gratare se va aseza un strat de vata sau tifon de o grosime suficienta pentru a izola 
partile componente ale seringilor de gratar. Asezarea seringilor in vas se face identic 
ca in cutiile pentru sterilizarea in autoclave. Dupa asezarea seringilor in vas se pune 
apa rece(indicata este apa distilata) al carui nivel trebuie sa depaseasca nivelul 
seringilor cu 3-4 cm. astfel incat seringile sa ramana in apa chiar dupa terminarea 
sterilizarii, care dureaza 30 de minute din momentul in care  apa incepe sa fiarba. Se 
utilizeaza apa rece, doarece incalzirea sticlei si partilor metalica trebuie sa se faca 
progresiv. Dupa sterilizare, seringile vor fi lasate sa se raceasca la temperatura 
camerei, in cutia acoperita. 
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3. Forme fundamentale bacteriene;  

tehnica examinarii microscopice 
 

1. Morfologia bacteriilor 
Caractere generale ale bacteriilor 
• Forma bacteriilor 
• Dimensiunea bacteriilor 
• Asezarea bacteriilor  
• Afinitatea tinctoriala ale bacteriilor 
• Ultrastructura 
A) Caractere generale ale bacteriilor:  
- capacitate mare de reproducere si sinteza;  
- asexualitate, diviziune directa 10-20 /min, diviziune amitotica; 
- autolimitare – nu se pot inmulti in nestire, in functie de conditiile de trai 
In functie de modul de procurare al hranei: 
- autotrofe: sintetizarea metabolismului din surse anorganice;  
- heterotrofe: traiesc pe seama gazdelor, rol de simbioza si de parazitism.  
B) Forma bacteriilor 
- forma vegetativa: stadiu de crestere si multiplicare; 
- forma de rezistenta: spor la germenii sporulati sau sporogeni; 
 Forma: sferice -> cocii; 
            cilindrice -> bacilli ( bastonas ) [Antrax] 
            spiralate -> vibrioni  - o singura spira 
                           -> spiralate. – spirochete (mai multe spire)  
C) Dimensiunea bacteriilor 
• ordinul 1 – 10 µm (miimi de mm).  
• Observate la micorscop cu putere de marire de cel putin 1.000 ori. 
Structuri moleculare – microscop cu raze X. 
D) Asezarea bacteriilor 
• Izolate  
• Grupate 
2 coci – diplococi = gonococul gonoreei (Neisseria gonorrheae)] 
                             = gonococul meningitei (Neisseria meningitidis)] 
4 coci – tetrade 8 
• Lanturi – Streptococi  [ ooooooo] 
                  -  Streptobacili  [Antrax] 
• Ciorchine de strugure [ Stafolococi]  ooooo 
                                                                   ooo 
                                                                     o 
D) Afinitatea tinctoriala  
- Albastru de metilen  
- Coloratia gram 
- Coloratia Ziehl-Nielsen 
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      - Incolore – Invisibile (transparente) 
Colorantii uzuali:  
Albastru de metilen – mediu ambiant  => bleu deschis 
                                -  citoplasma => albastru deschis 
                                - organite => albastru inchis 
                                - microbii => indigo spre deschis 
Coloratia Gramm 
- Solutie Violet de Gentiana => complex- culoare rosu-violaceu (toate 

structurile bacteriene)  
- Fixare cu Lugol  
- Decolorare cu alcool si acetona => bacterii Gramm + mov-violet 
- Recolorare cu solutie fuxina 1%- diluata 1 %o =>bacterii Gramm - 

culoare roz 
Bacterii care nu se coloareaza Gramm 
Microbacterii – structura de ceara  - bacili TBC, bacili Lepra 
Coloratia Ziehl- Nielsen  coloreaza si ceara.  
Se coloreaza lama cu solutie concentrate de fuxina; se incalzeste lama; 

colorantul patrunde in peretele bacterian. Decolorarea agresiva cu alcool + HCl => 
scoate colorantul din toate bacteriile, mai putin stratul de ceara.   

Se face recolorarea cu albastru de metilen – microbacteriile rosu-inchis. 
Celelalate structuri => albastre (  colorantii cu albastru de metinel ) 
Cocii – forma aproximativ sferica 
Stafilococi si streptococii - forma sferica 
Pneumococii – forma lanceolata – streptococcus pneumonie 
Altii : sectoare de cerc.  
Meningococii si gonococii – reniformi. 
Ovalate – enterococus fecalis.  
Dimensiunea   
coci 1um-1,5um 
Forma –  lanturi ciorchine => la microscopul electronic 
Dispozitia bacteriilor – determinata de existenta unui perete cellular 

bacterian comun intre ele.  
Bacili – foma alungita de bastonas 
- anterobacterii scurti cu capete rotunjite 
- Antraxul – aspect de bat de bambus => segmente ( mai grosi cu capete 

taiate drepte ) 
- Koch  - scurt, subtiri si incovoiati. 
Forma de rinichi – gonococul, meningococul 
Forma de maciuca – cu capat ingrosat  
Dimensiune  
Bacili 0,5u-10 µm lungime  
0.3-0.5 µm grosime 
scurti- max 2 µm 
lungi – max 10 µm. 



 pagina 37 din 190 

Bacterii cu lungime de 1m => fiinte microscopice – datorita grosimii; 
spiralate; Escherichia coli  

Lant – streptobacili Antrax 
Palisada- pseudodifterici 
Litere chinezesti – asezare haotica- difteric 
Vibrioni – virgula; spire – Treponema palidum 
Mai multe spire deformabile, intremediare (cocobacili) si fara forma 

(molicute); microplasmele; si foarte mici – la microscop puncte infime.  
E) Ultrastructura bacteriilor 
-> Pk unicelulare, strcutura primitive 
Alcatuirea bacteriei : elemente obligatorii 
                                  elemente facultative 
Elemente obligatorii:                                  Elemente facultative: 
- perete bacterian                                     - capsula  
- membrana                                              -cili 
- citoplasma                                             - flageli 
- nucleul                                                   - pili 
                                                                    -spor 
Moliculitele - nu sunt evaluate, perete foarte subtire, sunt la limita viruslui / 

bacteriei. 
- Bacterie mica 
Ultrastrucuta cuprinde:  
1. structura care alcatuieste invelisul bacterian  
2. constitutia citoplasmatica  
3. structura externa      
1 .Peretele bacterian :   - rezistenta deosebita in mediu 
                                     - structura rigida -> pana la 3 straturi, grosime 15mm 
                                     - absent la microplasme -> moliculite 
                                     - componenta principala mureina, care este 

peptidoglicom 
                                     - la bacteria  G+ =/ la bact G – fixeaza diferit 

colorantii. 
                                     - daca se indeparteaza un anumit substrat -> merge spre 

liza bateriana  ( distruger celule ). 
                                     - membrana nu este capabila sa reziste presiunii 

osmotice a mediului.  
                                     - daca rezista, - forma diferita ( sferoblasti ) forma 

alterata  
                                                            - forma sferica ( patoblasti ) 
                                     - asigura – forma bacteriei  
                                                    - rezistenta mecanica ( la presiune osmotica 

intracelulara [zeci de atmosfere]) 
                                     - asigura diviziunea bacteriei 
                                     - sediul receptori pentru atasare pe cellule 
                                     - rol in patogenitate. 



 pagina 38 din 190 

2. Membrana celulara / citoplasmatica = bariera interior/exterior 
- grosime 5 um 
- permeabilitate selective, semipermeabila 
 
Componente citoplasmatice 
ADN-ul nuclear formeaza un nucleoid, nucleu primitive fara membrana 

nucleara 
ADN dublu catenar (elice a vietii ) Trasmite informatia genetica. 
Exista AND-ul extracromozial in citoplasma = plasmide care contin gene 

implantate in rezistenta la antibiotice ( factor R) 
Ribozomii – intr-o masa lichida, apoasa pentru desfasurarea reactiilor 

chimice. 
 laborator pentru sinteza proteinelor. 
Vacuole si incluziuni – deposit substante utile bacteriei. 
 
Capsula – pentru bacterii capsulogene 
- de natura  glicopolizaharidica 
- rezistenta bacteriei in natura 
- factor de patogenitate 
 
Cili si flageli  - organite pentru locomotive 
- cili asezati lateral 
- flageli asezati la un capat al bacteriei 
 
Pili – comuni cu rol de aderenta intre ei, pe substrat 
- sexuali ( factorul R ) implicati in conjugarea bacteriana si permite 

trecerea materialului genetic de la o baterie la alta. 
 
Forma  de rezistenta / Sporul 
- nu toate spolureaza  
- familia Bacilococ ( Bacillus sporulate ) sporuleaza   
- forma sferica / ovalara 
- in interios bacteriile in anumite bacterii, in anumite conditii prezinta 

substrat diminuat, lipsa substrat hranit -> exista 3 stadii de formare spor, 
a. preparator 
b. de prespor 
c. spor propiu-zis 
- rezista la temperature 100’C 
- nu au apa aproape deloc in structura 
- rezista cativa ani- Antrax 
- germineaza in conditii favorabile, trece in forma vegetativa, isi reia 

metabolismul, creste si se inmulteste 
- structura concentrica – exosporium( exterior )  
                                        - perete sporal 
                                          - cortex sporal cu lamele concentrice 
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                                          - ADN crommozomial al sporului informarea 
genetica a speciei trasnsmisa de bacterie. 

- rol : asigurarea perpetuarii speciei in conditii nefavorabile 
- in absenta sporului, bacteria nu are metabolism, nu e patogena. 
 
Compozitia chimica:  
- H2O – mediul de reactie 75%-80% din mediul de reactie  
- Proteine 40% greutate uscata 
- Enzime  
- Glucide 14%  
- Lipide  
- Saruri minerale 3.30% 
- Vitamine 
- Pigmenti 
- Substante cu efect antibiotic. 
 
Apa – mediu de dispersie 
- mediu de reactie 
- sporii au putina apa – rezista la temperature ( 100’C)  
Proteine- 20 aa 
- simple  
- complexe – glucoproteine / glicoproteine 
- rol plastic, antigenic, in trasmiterea caracterelor generale in patogenitate  
Enzimele- cele mai multe, intensa activitate metabolica. 
 
Descompunerea glucozei  
 S, CH4, NH4 
Biotehnologie- extragerea anumitor enzime. 
Enzime intracelulare – p.c de sinteza 
Enzime extracelulare – permeabilitatea selectiva  respiratia 
Enzime exocelulare - rol antigenic, patogenic si de descompunerea 

substratului. 
Hidrolaze – proteinaze  
Tranferaza – transferul unor grupari chimice 
Oxidoreductaze- reactii redox – rol energetic 
Izomeraze – izomerie - glucoza D-glucoza L 
Glucide –simple si compuse. 
Rol : energetic, plastic, antigenic, patologic   
Lipidele 3-10%  
Minerale : simple si compuse  
Simple- acizi grasi , ceara 
Compuse- fosfolipidele. 
Rol : plastic, energetic, patonegic, permeabilitate 
Substante minerale – toate eligoelementele (nuclei active in cadrul enzimelor)  
Fier – citocromoxidazele- respiratie  
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Vitaminele – E.coli – bacterii din colon –vitaminte complex B, vitamina K, 
cantitati foarte mari( pot fi folosite de gazda )  

- simbioza 
- in absenta microorganismelor digestia ar fi imposibila . 
 Pigmentii  : in fotosimbioza 
- in identificare bacteriilor 
- rol protector : radiatii ultraviolete  
Substantele antibiotice  
- bactericide       \ 
                                => polinuzine , tiocianine  
- bacteriostatice / 
 
Respiratia  
- lacuna 
- reactii biochimice redox - respiratia aeroba, respiratia anaeroba => 

bacterii – aerobe, 
- anaerobe. 
Prin metabolismul lor au creat O2 => care duce la organisme aerobe 
- organismele anaerobe – inclusiv in intestinal omului ( tetanus, botulism ) 
- infectii mixte – aerobul consuma O2, duce la formarea CO2 
- anaerobul consuma CO2, ce duce la formarea O2 
Infectiile dentare: - 2 antibiotibe ca tratament 
Cultivarea : conditii de stricta anaerobioza –  
- microbii anaerobi  
- strict aerob 
- facultative aerob 
- microaerofil 
- strict anaerob 
Nutritia : autotrofe procura C si N substratului anorganic 
- heterotrof – procura C si N din constituienti oragnici produsi de alte 

organisme.  
- Paratrofe- parazitii – nu-si sintetizeaza metabolite esentiali (se dezvolta 

doar intracelular )  
Cresterea bacteriilor – a metabolismului – proces biologic de marire a 

volumului prin acumulare de apa si elemente chimice.  
Multiplicare : diviziune directa si inmugurire. 
Medii de cultura artificiala, celulara ( richeti, virusi, ou emplionar de gaina )  
Medii lichide : bulioane, - de carne, NCl  
Medii solide : - aspect gelatinos ( agar –agar )- nu este metabolizat de bacterii 

si se topeste la incalzire. 
Colonii (S) netede, lucioase cu margini drepte 
Colonii (R) margini crenelate rugoase, 
Colonii (M) mucoase, germeni cu capsula 
Colonii (G) pitice germeni atacati de antibio 
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Morfologie 
Forma caracteristica a unei specii bacteriene este cel mai bine reprezentata de 

bacteriile tinere, rezultate dintr-o multiplicare, active in medii favorabile. Morfologia 
bacteriilor este in general un caracter stabil, care permite recunoasterea lor in cadrul 
cercetarilor de laborator. 
Dupa forma celulei, bacteriile pot fi grupate in 5 mari categorii: 

- coci; 
- bacilli; 
- vibrioni; 
- spirili; 
- spirochete. 
1. Cocii – au corpul sferic sau ovalar, diametrele celulei (longitudinal si 

transversal) fiind aproximativ egale. 
Dintre acestia:  
- are corpul sferic sau aproape sferic stafilococul 
- are corpul usor ovalar streptococul 
- varf de lance sau flacara de lumanare pneumococul 
- aspect de boabe de cafea meningococul 
2. Bacilii prezinta corpul alungit, cilindric ca un bastonas;  
- unele bacterii au capetele rotunjite enterobacteriile 
- alte bacterii au capetele taiate drept bacilul de antrax 
- alte bacterii au capetele maciucate bacilul difteric 
- alte bacterii au capetele ascutite bacilul fusiform 
- unele au corpul neregulat, granular bacilul tuberculozei, bacilul difteric 
Cocobacilii sunt reprezentati de bacterii cu morfologie intermediara intre coci si 

bacili; adesea se coloreaza bipolar, luand aspect de barcuta sau suveica, exemplu: 
cocobacilul pestei, tularemiei. 

3. Vibrionii fac trecerea intre bacili si formele spiralate; sunt bacili incurbati sub 
forma de virgula, exemplu Vibrionul holeric.  

4. Spirilii sunt bacterii filamentoase, lungi, mobile datorita cililor, cu spire largi, 
neregulate. 

5. Spirochetele sunt bacterii subtiri, flexibile, mobile datorita fibrilelor 
contractile.  
      Cuprind 3 genuri patogene pentru om:  

- Borrelia, cu spire largi, rigide, neregulate, exemplu Borrelia vincenti; 
- Treponema, Treponema pallidum, agentul etiologic al sifilisului poseda 10 – 

14 spire regulate si capetele ascutite; 
- Leptospira, prezinta morfologie asemanatoare Tr.palladium, cu deosebirea ca 

extremitatile bacteriei sunt intoarse sub forma de carlig.  
      Bacteriile pot fi asezate izolat sau daca dupa diviziune raman unite, ele prezinta o 
asezare caracteristica speciei, care usureaza recunoasterea lor in cadrul 
diagnosticului.  
      Asezarea bacteriilor depinde de planurile dupa care se face diviziunea celulara, in 
cadrul fiecarei specii:  
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1. La coci se observa urmatoarele tipuri de asezare a bacteriilor, foarte 
caracteristice:  

a) stafilococul, se aseaza de obicei in gramezi neregulate care au fost comparate 
cu ciorchinele de strugure, (staphylos = strugure), datorita planurilor de diviziune 
neregulate; 

b) streptococul se dispune in lanturi, deoarece planurile de diviziune sunt paralele;  
c) pneumococul se aseaza in diplo (cate doi) prinzandu-se prin fetele bombate la 

fel ca si meningococul sau gonococul care se privesc prin fetele plane sau concave 
(au un singur plan de diviziune)  

d) tetrada (tetragenul) se caracterizeaza prin aceea ca bacteriile sunt dispuse in 
tetrade cate 4 elemente, datorita celor doua planuri de diviziune perpendiculare  

e) sarcina prezinta o dispozitie cubica, 8 elemente cu 3 planuri de diviziune 
orientate in unghi drept.  

2. La bacilli numai unele specii au asezare caracteristica, de exemplu:  
- bacilul Friedlander se grupeaza de obicei in perechi, elementele fiind asezate 

cap la cap (diplobacili);  
- bacilul antraxului se aseaza in lanturi (streptobacili)  
- bacilul difteric, mai ales in culturi se aseaza sub forma de litere chinezesti sau 

aspect de litere mari de tipar, X, Y, Z etc.;  
- bacilul tuberculozei se dispune adesea caracteristic in produse patologice: cate 

doua elemente unite prin una din extremitati: V, Y; 
- bacilul pseudodifteric, are in cultura asezarea caracteristica in palisade (gard) 

cu mai multe elemente dispuse paralel.  
      Alte bacterii nu au o dispunere caracteristica. 
      Aspectul morfologic al bacteriilor poate sa sufere o serie de modificari odata cu 
imbatranirea culturii, folosirea de medii neadecvate sau adaos de factori nocivi. In 
aceste conditii pot sa apara forme bacteriene degenerate, aberante, cu morfologie 
mult modificata, numite ,,forme de involutie”. Acest lucru poate fi evitat utilizand 
medii si conditii adecvate de cultivare pentru fiecare specie in parte, iar examinarea 
microscopica sa fie facuta pe preparate si culturi proaspete. In cazul culturilor, 
bacteriile vor fi examinate dupa 24 de ore de termostatare pentru majoritatea 
bacteriilor si dupa doua trei saptamani pentru bacilul Koch.  
      Ca orice celula vie, bacteriile poseda o compozitie chimica complexa. Ele sunt 
constituite din apa ( 70-85% ), proteine cu componenta specifica, acizi aminati, 
lipide, zaharuri, saruri minerale, enzime si pigmenti. 
      Datorita dimensiunilor mici ale bacteriilor, organizarea interna a acestora a putut 
fi studiata recent cu ajutorul microscopului electronic, a microscopiei cu contrast de 
faza, a citogeneticei bacteriene si prin metode de biochimie celulara. 
      S-a demonstrat astfel ca in mare, structura celulei bacteriene este asemanatoare cu 
aceea a celulelor organismelor superioare, fiind constituita in esenta, dintr-un nucleu 
diferentiat, citoplasma si perete celular. 
      Spre deosebire insa de celula eucariota a organismelor superioare, celula 
bacteriana are o structura mai simpla, procariota ( vezi cap. I ). 
      Peretele bacterian este constituit dintr-un strat gros de 10-15 milimicroni, relative 
rigid, datorita unui mucocomplex sau mucopeptid, cu componenta specifica 
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bacteriilor, care contine: acetil-glucozamina si acid acetil muranic (zaharuri aminate) 
si in plus lizina, adenina si acidul diaminopimelic. Aceasta constituie structura de 
baza a peretelui bacterian, fiind prezenta in proportie de 80% in bacteriile gram-
pozitive si numai 20% la bacteriile gram-negative. Restul componentei chimice este 
completata de asa numitele ,,structuri speciale” care la bacteriile gram-pozitive sunt 
constituite in mare parte de acizii teicoici, iar la cele gram-negative de 
lipopolizaharide (identice cu endotoxinele). 
      Peretele poate fi examinat numai dupa detasarea sa de protoplast care se obtine fie 
prin agitarea mecanica a bacteriilor cu perle de sticla, ultrasunete, distrugerea 
enzimatica a citoplasmei sau prin fenomenul de plasmoliza. 
      Examinat la microscopul electronic, peretele apare pe sectiune tristratificat la 
bacteriile gram-pozitive si dublu stratificat la cele gram-negative. Tot la microscopul 
electronic se observa ca suprafata peretelui este constituita din numeroase subunitati 
macromoleculare, sferice de aceeasi dimensiune, dispuse simetric.  

Tehnica examinarii microscopice 
       Bacteriile dintr-un produs patologic sau cultura pot fi puse in evidenta numai cu 
ajutorul microscopului. Gradul de marire al microscopului este rezultatul puterii de 
marire a obiectivului inmultita cu aceea a ocularului. Claritatea imagini depinde in 
special de puterea de rezolutie a obiectivului (capacitatea de a obtine imagini distincte 
pentru doua particule foarte apropiate). De exemplu, microscopul fotonic are puterea 
de rezolutie de 0,2 µm ceea ce permite examinarea tuturor speciilor bacteriene.  
       Pentru a obtine imagini clare, luminoase atunci cand se utilizeaza pentru 
examinarea obiectivelor cu putere mare de marire se interpune intre lama si lentila 
obiectiv, oleu de cedru sau glicerina (microscopul cu imersie). Microscopul cu 
imersie are o putere de marire cuprinsa intre 300 si 1.500 X, chiar cele mai 
performante nu depasesc 2.000 de ori.  
       Microscopul cu fond negru utilizeaza iluminarea laterala a preparatelor (pe baza 
fenomenului Tyndall) prin care particule foarte mici devin vizibile, stralucitoare pe 
un camp intunecat. Puterea de rezolutie este cuprinsa intre 0,2-0,35 micrometri. 
       Microscopul cu lumina ultravioleta permite studierea unor detalii structurale ale 
bacteriilor, puterea de rezolvare fiind sub valoarea de 0,1 micrometri.  
       Microscopul cu contrast de faza bazat pe absorbtia diferita a luminii, datorita 
structurilor celulare diferite, acest microscop are o putere de rezolvare care permite 
studiul unor detalii structurale pe preparate de celule vii. 
       Microscopul electronic utilizeaza pentru formarea imaginii un fascicol de 
electroni puternic accelerati prin diferente de potential electric. Puterea de rezolutie 
de pana la 0,5 nanometri permite examinarea structurii bacteriene, a rickettsiilor 
precum si morfologia si structura virusurilor. Puterea de marire a microscopului 
electronic este cuprinsa intre 30.000 si 200.000 de ori sau chiar mai mult. 
       In general prima etapa in studierea bacteriilor este: 
       1. examinarea microscopica a produselor patologice alimente, medicamente 
(examen direct) care se poate face:  
       a) in preparat umed intre lama si lamela – pentru examinarea morfologiei dar mai 
ales a mobilitatii bacteriilor, fie cu microscopul fotonic obisnuit (cu obiectiv uscat) 
sau cu acelasi microscop adaptat pentru examinarea pe fond negru. Pentru observarea 
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detaliata a morfologiei bacteriene, a asezarii lor sau a raportului fata de celulele 
organismului se utilizeaza examinarea la microscopul cu imersie dupa  
       b) colorarea preparatelor  
       Coloratiile pot fi simple in care se utilizeaza un singur colorant, iar bacteriile se 
coloreaza in aceeasi culoare, sau coloratii duble care diferentiaza pe acelasi preparat 
specii bacteriene cu afinitate diferita pentru doi coloranti; in acest caz colorarea se 
face cu primul colorant urmat de decolorare la care unele specii rezista iar altele se 
decoloreaza; cel de-al doilea colorant actioneaza asupra bacteriilor decolorate, 
diferentiindu-le de primele (coloratia Gram, Ziehl-Neelsen). 
        Pentru punerea in evidenta a unor detalii de structura bacteriana: capsula, cil, 
spor se utilizeaza coloratii speciale. In afara de examenul morfologic, care permite 
stabilirea prezentei si formei bacteriilor dintr-un produs etapa urmatoare pentru 
examinarea bacteriilor este:  
        2. Insamantarea produsului pe medii de cultura respectand conditiile de exigenta 
nutritiva, temperatura, pH, izotonie, pentru bacteria pusa in evidenta, in examenul 
direct. Dupa 24 ore de mentinere a culturilor la termostat (pentru bacilul Koch-2-3 
saptamani), se urmareste aspectul macroscopic si microscopic al culturilor. 
        Aspectul macroscopic constituie un criteriu ajutator foarte important in 
recunoasterea speciilor bacteriene, deoarece de multe ori bacteriile determina aspecte 
caracteristice ale culturilor atat pe mediu lichid cat si solid (aspect diferit al 
coloniilor). 
        Examenul macroscopic va fi completat in mod obligatoriu cu un examen 
microscopic. 
        Daca in produsul de examinat exista mai multe specii microbiene, atunci se va 
urmari: 
        3. Izolarea bacteriilor, iar bacteria sau bacteriile izolate vor fi studiate in scop de 
:  
        4. Identificare prin:   
        - teste biochimice   
        - teste serologice   
        - in unele cazuri tipare cu bacteriofag   
        - inoculare la animalul sensibil pentru a stabili daca specia izolata este patogena   
        - in acelasi scop teste ,,in vitro” sau pe animal pentru a demonstra daca bacteria 
elaboreaza toxine (toxinogeneza).   
        5. In cazul in care bacteria este izolata de la un bolnav si trebuie stabilit un 
tratament cu substante antibacteriene, se va testa ,,in vitro” sensibilitatea bacteriilor la 
diferite antibiotice si chimioterapice (antibiograma). 

 
Pregătirea lamelor pentru microscopie 
Lamele întrebuinţate se ţin 2 – 3 zile in amestec sulfo-cromic; 

Se scot lamele din soluţia dezinfectanta, se ţin sub jet puternic de apa, apoi se şterg cu 
xilen; 
Se fierb 90 minute intr-un vas cu soluţie de detergenţi; 
Se clătesc cu multa apa de robinet; 
Se lasă 24 ore in apa distilata; 
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Se ţin timp de 3 zile in alcool 960; 
Se şterg cu tifon curat si se degresează aşezându-se cate 10 – 20 bucati pe o sita de 
azbest cu flacăra mica dedesubt, pentru un timp de 30 minute; 
Se împachetează cate 15 – 20 bucati in hârtie; 
Pentru lamele noi se executa numai operaţiunea de fierbere. 
 Pregătirea tampoanelor pentru recoltări de produse patologice. 
se taie bete lungi de 15 – 20 cm. bine şlefuite 
se infasoara unul din capete in vata hidrofila 
la mijloc se infasoara vata ordinara pentru a forma un dop 
se introduce totul intr-o eprubeta 
se sterilizează la autoclav 30 minute la 1200C 
 Prepararea soluţiilor pentru coloraţii uzuale 
 Violet de genţiana 
 Violet de genţiana   1 g.  
 Fenol lichefiat   2 ml. 
 Alcool 960    10 ml. 
 Apa distilata   100 ml. 
 Se triturează colorantul cu alcool intr-un mojar. 
 Se adăuga fenolul. 
 Se adăuga o parte din apa distilata si se trece soluţia intr-un flacon; se spală 
mojarul cu restul de apa, adăugându-se soluţiei colorante. 
 Se tine soluţia 24 ore la 370. 
 Se filtrează prin hârtie de filtru. 
 Fucsina 
 Fucsina bazica   1 g.  
 Fenol lichefiat   2 ml. 
 Alcool 960    10 ml. 
 Apa distilata   100 ml.  
 Se prepara in acelaşi mod ca violetul de genţiana. 
 Albastru de metilen 
 Albastru de metilen 1 g.  
 Fenol lichefiat   2 ml. 
 Alcool 960    10 ml. 
 Apa distilata   100 ml.  
 Se prepara in acelaşi mod ca violetul de genţiana. 
 Lugol 
 Iod     1 g.  
 Iodura de potasiu   2 g. 
 Apa distilata   100 ml.  
 Se dizolva intr-un mojar iodura de potasiu intr-o cantitate foarte mica de apa 
distilata.  
 Se triturează iodul in soluţie de iodura de potasiu pana la dizolvare.  
 Se adaugă o parte din apa distilata si se trece soluţia in sticla bruna; se adaugă 
si restul de apa.  
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  Amestecuri decolorante 
 Alcool acetona 
  Alcool etilic 960  5 parţi 
  Acetona    1 parte 
 Acizi minerali pentru utilizarea in coloraţia Ziehl Nielsen 
 acid clorhidric   1 parte 
 apa distilata    3 parţi  
sau 
 acid clorhidric   1 parte 
 apa distilata    1 parţi  
sau 
 acid azotic    1 parte 
 apa distilata    2 parţi  
 
 Verde malahit 
 verde malahit   5 g. 
 apa distilata    100 ml. 
 Se tritureaza colorantul intr-un mojar, se adaugă o parte din apa; se trece după 
dizolvare intr-un flacon, se spală mojarul cu restul de apa si se adaugă la soluţie.  
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4. Tehnici de efectuare a frotiurilor din produse patologice. 

Tehnici de colorare 
 
 Efectuarea frotiurilor si a preparatelor proaspete  
 Preparat proaspăt 
 se pune o picătura de ser fiziologic pe o lama curata; 
 se ia cu ansa o porţiune de cultura si se depune in picătura de ser fiziologic de 
pe lama; 
 se acoperă cu o lamela curata; 
 se observa la microscop. 
 Frotiu 
 pe o lama curata se aplica cu bucla ansei o mica picătura de apa; 
 cu ansa se ia o porţiune din cultura, se depune in picătura de pe lama si se 
întinde produsul in strat cat mai subţire pe o zona din mijlocul lamei; 
 se usucă preparatul la temperatura camerei; 
 se fixează fie prin căldura (trecând de câteva ori lama peste flacăra si încercând 
gradul de încălzire pe mana) fie prin fixatoare (alcool, alcool – eter, etc.) 
 se colorează cu una din coloraţiile uzuale.  
 

Tehnici de coloraţie uzuale 
Coloraţie Gram 
frotiul uscat se fixat se acoperă cu o soluţie apoasa de violet de genţiana, 

pentru 2 minute; 
se varsă colorantul; 
se acoperă cu soluţie Lugol, pentru 2 minute; 
se varsă soluţia Lugol; 
se decolorează cu amestec alcool – acetona; 
se spală repede cu apa de robinet; 
se acoperă cu soluţie apoasa de fucsina diluata 1/10; 
se spală cu apa; 
se usucă si se examinează la microscop. 
 
Coloraţia Ziehl Nielsen 
Frotiul uscat si fixat, se acoperă cu fucsina timp de 10 minute, încălzind 

lama dedesubt pana la emitere de vapori si înlocuind colorantul pe măsura ce se 
evapora; 

se varsă colorantul; 
se spală lama; 
se decolorează cu una din soluţiile descrise mai sus.  
se spală cu apa; 
se decolorează 3 minute cu alcool 960; 
se spală; 
se recolorează cu albastru de metilen 1 minut; 



 pagina 48 din 190 

se spală; 
se usucă si se examinează la microscop. 
 

 Coloraţia cu albastru de metilen 
 Frotiul uscat si fixat se acoperă timp de 2 minute cu soluţie de albastru de 
metilen; 

se spală cu apa; 
se usucă si se examinează la microscop.  
 
Coloraţia May Grunwald – Giemsa 
Frotiul de sânge se usucă dar nu se fixează la cald; 
fixarea se face cu metanol timp de 5 minute; 
se acoperă frotiul cu soluţie May - Grlinwald numărând picăturile; se 

lasă 3 minute; 
se adaugă un număr egal de picături de apa distilata; se lasă 1 minut; 
se scurge colorantul; 
se introduce lama intr-o baie cu soluţie Giensa preparata proaspăt astfel: 

45 picături soluţie Giensa la 30 ml. apa distilata neutra, se lasă 30 minute; 
se spală lama, se usucă, se examinează.   
 
Coloraţia cu verde malahit 
Frotiul este uscat si fixat; 
se acoperă lama cu o soluţie de verde malahit 5 %; 
se incalzeste lama pe dedesubt pana la emiterea de vapori, menţinându-

se astfel 5 minute; 
se spală lama cu apa de robinet foarte repede si la jet slab; 
se acoperă lama cu fucsina Ziehl diluata 1/10 timp de 30 secunde – 1 

minut; 
se spală lama cu apa de robinet si apoi se examinează la microscop. 

Corpii bacterieni apar coloraţi in roşu, iar sporii in verde.  
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5. Tehnici de insamantare a prelevatelor pe medii de cultura 

lichide si solide; dispersii 
 

Spalarea agarului 
- Se pun 150g agar-agar fibre într-un balon de 5 l cu gat larg. Se acopera cu un tifon, 
se leaga si se pune sub jet de apa la robinet timp de o ora. 
- Se scurge apa fara a se scoate tifonul. 
- Se umple balonul cu apa distilata si se lasa 24 ore. Se scurge apa distilata si se 
repeta spalarea de 2 ori pe zi timp de 4 zile (în total 8 spalari). 
- Se scurge bine apa distilata si se toarna în balon alcool de 96o. Se amesteca cu o 
bagheta si se lasa 24 ore la temperatura camerei. 
- Se repeta spalarea cu alcool inca 24 ore. 
- Se scurge alcoolul şi agarul se intinde pe o musama curata, la un loc uscat si ferit de 
praf; se lasa cateva zile întorcandu-se zilnic pentru o uscare completa. 
- Se pastreaza pana la întrebuintare într-un saculet de panza. 
 Coagularea mediilor 
Se aplica mediilor ce contin ou sau ser sanguin. 
In acest scop se poate folosi coagulatorul Koch (baie de nisip) sau dulapuri cu 
incalzire electrica. 
Coagulatorul Koch este format dintr-o cutie metalica cu pereti dubli intre care se 
pune apa. In partea inferioara cutia se incalzeste cu o sursa de gaz sau 
electrica.Spatiul umplut cu apa comunica cu exteriorul prin doua orificii; printr-unul 
se introduce apa si apoi se astupa cu dop, iar prin celalalt se introduce un termometru 
fixat etans. 
In cutia interioara a coagulatorului se pune nisip pe care se aseaza tuburile cu mediu. 
Deasupra se aseaza capacul de sticla al aparatului. 
Aparatul se aseaza in pozitie inclinata la un unghi de 30°C. 
Temperatura coagulatorului se ridica la 85°C. 
Timpul de coagulare este de 1-2 ore. 
Dulapurile cu incalzire electrica sunt de capacitate mare (1000-2000 eprubete). Ele 
mentin o temperatura constanta de 85°-86° printr-un sistem de incalzire si circulare a 
aerului cald in interior. Eprubetele cu mediu se aseaza pe tavi de sarma cu cadru 
metalic, construite cu o inclinare in unghi de 30°. Timpul optim de coagulare este de 
2 ore din momentul introducerii materialului in coagulator, la un minimum de 1.000 
eprubete. 
 

Pregatirea mediilor nutritive uzuale 
Maceratul de carne 

- Carnea de vita se curata de tendoane, aponevroze, grasime. 
- Se trece carnea prin masina de tocat. 
- La un kilogram tocatura de carne se adauga 2 litri apa de robinet. 
- Se tine 24 ore la rece (+4oC) 
- Se fierbe carnea 30 minute. 
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- Se filtreaza prin panza. 
- Se completeaza cu apa la volumul initial. 
- Se sterilizeaza 30 minute la 120oC. 

Apa peptonata. 
- peptona………10g 
- NaCl………….5g 
- apa dist……….1000ml 
pH final 7,4-7,6 
Peptona si sarea se fierb in apa distilata. Se ajusteaza pH-ul la 7,8 cu solutie NaOH 
10%. Se autoclaveaza pentru precipitare 30 minute la 120oC. Se filtreaza prin hartie 
de filtru. Se repartizeaza in recipiente potrivite. Se sterilizeaza final 30 minute la 
115oC. 

Bulion nutritiv (simplu). 
cu macerat de carne 
- macerat de carne ……..1000ml 
- peptona……………….10g 
- sare……………………5g 
pH=7,4 
cu extract de carne 
- extract de carne……….3g 
- peptona………………10 
- sare……………………5g 
- apa dist……………….1000ml 
pH=7,4 
Peptona si sarea se dizolva la cald in macerat sau in apa distilata in care s-a dizolvat 
anterior la cald extractul de carne. Se ajusteaza pH-ul la 8. Se autoclaveaza 30 minute 
la 120oC. Se filtreaza la cald prin hartie de filtru. Se repartizeaza. Se sterilizeaza final 
30 minute la 110oC. 

Agar nutritiv (Geloza simpla). 
- bulion simplu………….1000ml 
- agar-agar fibra………...20g 
pH = 7,4 
Agarul cantarit se pune intr-un tifon, se leaga si se lasa intr-un vas cu apa rece timp 
de 30 minute. Agarul inmuiat se stoarce bine si apoi se pune in bulion si se fierbe 
pana la topirea sa completa. Se ajusteaza pH-ul la 8 cu solutia de NaOH 10%. Se 
autoclaveaza pentru precipitare 30 minute la 120oC. Se filtreaza la cald, in autoclav 
deschis. Se repartizeaza si se sterilizeaza final 30 minute la 115oC. 

Geloza sange 
Se topeste geloza 2% pe baie de apa. Se lasa sa se raceasca la 45o si se adauga in 
conditii sterile sange defibrinat, recoltat steril, in proportie de 5%. Se repartizeaza in 
placi Petri sau tuburi care se inclina pentru solidificare. 

Mediul Loffler. 
- bulion simplu…………500ml 
- ser normal de bou…...1500ml 
- solutie glucoza 40%......12.5ml 
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Se amesteca in conditii de lucru aseptic cele trei componente. Se repartizeaza in 
aceleasi conditii de lucru cate 6-8 ml in tuburi sterile si se coaguleaza in pozitie 
inclinata, fie la baia de nisip, fie in dulap de coagulare la 80-850C. Se controleaza 
pentru sterilitate prin mentinere 24 ore la 37oC. 
Mediul Sabouraud 
- glucoza tehnica sau maltoza……..40g 
- peptoza…………………………...10g 
- agar-agar……………………..20g 
- apa…………………………1000ml 
Se dizolva ingredientele la cald. Se adauga agarul spalat si stors si se fierbe pentru 
topirea sa completa. Se ajusteaza pH-ul la 6-6,4. Se sterilizeaza 15 minute la 120oC. 

Mediul Lowenstein.  
A. Solutia de saruri cu glicerina. 
- fosfat monopotasic……………4g 
- sulfat de magneziu……………0.4g 
- citrate de magneziu………......1g 
- asparagina……………………6g 
- glicerina………………………20g 
- apa bidist…………………….1000 ml 
Asparagina se dizolva separat intr-o cantitate de apa. Restul de saruri se dizolva in 
alta cantitate de apa. Se amesteca cele doua solutii, se adauga glicerina si restul de 
apa. Se filtreaza prin hartie de filtru si se repartizeaza in baloane cate 306 ml. Se 
sterilizeaza. 

B. Pregatirea oualelor 
Se spala bine cu apa si sapun 12-14 oua proaspete. Se limpezesc bine cu apa de 
robinet si se introduc apoi intr-o solutie de carbonat de sodiu 5% timp de 20 minute. 
Se spala din nou cu apa de robinet pana la eliminarea alcalinitatii. Se introduc in 
alcool 70o timp de 3 ore. 
In momentul folosirii, persoane cu mainile bine spalate, cu echipament de protectie 
steril, lucrand intr-o incapere foarte curata, sparg oualele punand continutul intr-un 
vas steril, gradat. Se amesteca pentru omogenizare.  

C. Pregatirea mediului. 
- solutie de saruri……………306 ml 
- amidon de cartofi…………...15 ml 
- oua intregi………………....500 ml 
- solutie varde malachit 2%....10 ml 
 Toate ingredientele se adauga pe rand in balonul in care au fost repartizate initial 
sarurile. Se agita pentru omogenizare. Se filtreaza prin tifon in baloane sterile. 
Se repartizeaza in eprubete. Mediul se coaguleaza inclinat, la temperatura de 80-85oC 
timp de 2 ore. Coagularea se face in aparate de tipul celor descrise anterior. 
Se controleaza mediul prin pastrare la incubator la 30 – 32oC timp de 7 zile. Toate 
operatiunile de pregatire a acestui mediu se executa in conditii de curatenie riguroasa 
a incaperilor si folosind recipiente sterile. 
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Tehnici de masuare a pH-ului 
- Cu scara Michaelis 
Este o metoda calorimetrica bazata pe schimbarea culorii unor indicatori chimici la 
diferite valori ale pH-ului. Aparatul utilizat este compus dintr-un comparator Walpole 
(stativ de lucru cu culori pentru eprubete si orificii de observare prevazute cu geam 
mat) si o scara de etaloane numita scara Michaelis. Etaloanele sunt tuburi de sticla, 
inchise la capete si care contin solutii indicator. 
Scara Michaelis contine urmatorii indicatori: 
- dinitrofenol (ce da indicatii de pH intre 2,8 si 4,4) 
- dinitrofenol (ce da indicatii de pH intre 4,0 - 5,4) 
- paranitrofenol (ce da indicatii de pH intre 5,4 si 7,0) 
- metanitrofenol (ce da indicatii de pH intre 6,8 si 8,4) 
- Cu hartie indicator 
Se foloseste doar ca orientare. Se bazeaza pe folosirea unor benzi de hartie de filtru 
impregnate cu diferiti indicatori de culoare. Se procedeaza astfel: o portiune de hartie 
indicator se umecteza cu cateva picaturi de mediu al carui pH se verifica si dupa 15-
30 secunde culoarea hartiei indicator (modificata) se compara cu scara etalon colorata 
a setului de benzi, unde se indica valorile de pH corespunzatoare diferitelor nuante. 
 

Tehnici de insamantare si cultivare 
Insamantarea este depunerea intentionata a unor microorganisme pe medii de 

cultura, in vederea imolarii lor din produse patologice si a cultivarii lor in scopuri de 
diagnostic sau cercetare. Insamantarea este o operatiune, care se efectueaza in 
conditii de perfecta asepsie. 
Insamantarea are urmatorii timpi: 
- se noteaza pe flacon, tub, placa denumirea produsului din care se face insamantarea 
si data cand se lucreaza. 
- se arde in flacara ansa pana la incandescent (daca se insamanteaza un produs lichid 
acest lucru se face cu pipeta gradata, careia i se rupe ambalajul si se flambeaza, sau 
cu pipeta Pasteur careia i se rupe varful si se flambeaza) 
- se deschide flaconul din care se va lua produsul, apucand dopul cu degetul mic al 
mainii drepte in care se tine si ansa sau pipeta. Se flambeaza gura flaconului tinut cu 
mana stanga. 
- se introduce in flacon ansa sau pipeta si se ia o cantitate de produs. 
- se flambeaza gura flaconului si se inchide. 
- se deschide cu aceleasi precautiuni flaconul sau eprubeta cu mediu si se flambeaza 
gura. 
- se insamanteaza depunand materialul de pe ansa sau din pipeta pe mediul de cultura. 
- se flambeaza din nou gura flaconului si se inchide. 
- se arde ansa pana la incandescanta introducand-o in flacara treptat, pe masura ce se 
usuca produsul de pe ea. Se trece prin flacara si tija metalica pana la manerul de 
lemn. 
Pipeta folosita se introduce intr-un vas cu amestec sulfo-cromic, se aspira amestec 
pana la partea superioara si se lasa in vasul cu dezinfectant 24 ore. 
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- mediile insamantate se pun la termostat la temperatura potrivita pentru dezvoltarea 
microorganismelor ce au fost inoculate. 
Respectand timpii de lucru mentionati se pot face mai multe feluri de insamantari: 
- insamantari pe geloza inclinata - se descarca materialul de pe ansa in forma de zig-
zag, pe suprafata mediului inclinat din tub. 
- insamantare pe geloza dreapta - cu ansa ascutita (fara bucla) se inteapa mediul, 
astefel ca produsul insamantat sa patrunda in mediu in linie dreapta. 
- insamantare pe mediu repartizat in placi Petri. Se atinge cu ansa incarcata suprafata 
mediului, fara a-l zgaria, trasand linii paralele in mai multe zone ale suprafetei placii. 
Prin acest mod de insamantare numit dispersie, se obtin dupa dezvoltare colonii 
izolate. 
- insamantare cu pipeta pe suprafata mediului repartizat in placi Petri - se depune o 
picatura sau o cantitate fixa (0,1 ml.) de material de insamantare, pe suprafata 
mediului; se intinde materialul pe toata suprafata mediului cu o bagheta de sticla sau 
cu o pipeta Pateur indoita in unghi drept. 
- insamantare in lichidul de condensare al mediilor agarizate inclinate. Se introduce 
ansa cu produsul pana in fundul eprubetei si se descarca in lichidul de condensare. 
Acest mod de insamantare se foloseste pentru microorganismele mobile. 
Dezvoltandu-se acestea vor urca pe suprafata mediului inclinat. 
- insamantare pe mediu lichid. Cu pipeta se depune o picatura sau o cantitate fixa in 
mediul lichid. Cu ansa se aduce material si se depune la suprafata mediului, frecand 
usor ansa de peretele eprubetei penreu a se descarca. 
 

Tehnica izolarii in cultura pura 
Dispersie 

- Cu ansa arsa pana la incandescent si racita pe marginea interioara a flaconului cu 
produs se ia o cantitate foarte mica de material care este depus in striuri pe suprafata 
unui mediu gelozat turnat in placi sau in tuburi pana ce tot materialul de pe ansa s-a 
epuizat. Dupa mentinere la termostat, la temperatura potrivita microorganismului 
respectiv, timp de 24-48 ore, se obtin colonii izolate, fiecare considerata a proveni 
dintr-un singur germen. 
- In cazul in care recoltarea unui produs s-a facut cu tamponul, insamantarea se va 
face numai in placi cu mediu nutritiv gelozat. Tamponul se sterge pe o portiune foarte 
mica a placii si ulterior materialul este intins pe toata suprafata placii cu ajutorul unei 
baghete sterile, indoita in unghi drept. 
Dilutii. 
- Se folosesc 4-5 tuburi cu cate 10 ml bulion. In primul tub se pune o cantitate mica 
de produs (o picatura sau 0,1 ml). Dupa omogenizare se trece aceeasi cantitate in 
tubul 2 si la fel din tub in tub pana la ultimul. Din fiecare tub cu dilutie se 
insamanteaza apoi o picatura pe cate un tub cu mediu nutritiv agarizat. Dupa pastrare 
la termostat, la temperatura potrivita pentru dezvoltare, se obtin colonii izolate. 
- Diluarea se poate face in lichidul de condensare al mediilor nutritive agarizate, 
repartizate in tuburi. In mai multe tuburi cu mediu inclinat se insamanteaza succesiv 
(din tub in tub) iar apoi se raspandeste lichidul pe toata suprafata mediului prin 
inclinarea tubului. 
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- Diluarea se poate face in mediu nutritiv agarizat , topit si racit la 45oC. Se lucreaza 
repede trecand materialul din tub in tub si imediat se toarna continutul fiecarui tub 
intr-o placa Petri sterila. 
 

Pregatire a mediului pentru stabilirea activitatii fermentative a 
microorganismelor asupra zaharurilor. 
Se foloseste apa peptonata cu pH = 7,4. Ca indicator se foloseste albastru de 
bromtimol pregatit astfel: 
- albastru de bromtimol…………1g 
- hidroxid de sodiu 10%..........25 ml 
- apa distilata……………….475 ml 
Din solutia de indicator se adauga 12 ml la 1000 ml apa peptonata. 
Solutiile diferitelor zaharuri se pregatesc in apa distilata, la concentratia de 10%. Se 
pot steriliza in mai multe moduri: 30 minute la 108o, 15 minute la 110o sau prin 
filtrare. Din solutiile sterile de zaharuri se adauga la mediul cu indicator cantitatea 
necesara pentru a realiza proportia de 1:10. Se repartizeaza in conditii de asepsie. 
Cand este necesar sa se puna in evidenta formarea de gaz ca rezultat al fermentarii, 
repartizarea se face inainte de sterilizare. In acest scop se pot folosi sisteme diferite: 
eprubeta mare cu tub mic intors in interior (tub Durham), tuburi cu strangulare si cu o 
bila de sticla deasupra strangularii (tuburi Yvan-Hall). 
 

Medii uscate 
Mediile uscate reprezinta mediile lichide sau solide din care a fost scoasa apa; ele 
sunt deci medii deshidratate si au toate ingredientele de baza ale mediilor, de cultura 
respective, prezentandu-se sub forma de pulbere. 
Mediile uscate au doua avantaje principale: prin obtinerea lor in stare de pulbere se 
asigura o mai mare uniformitate de la lot la lot, contribuindu-se astfel la 
standardizarea lor, precum si a operatiilor care se fac cu ele. Pe de alta parte ocupa un 
volum foarte mic ceea ce aduce avantaje la transport si depozitare. 
Mediile uscate pot fi obţinute pe două cai: 
- prin amestecarea componentelor în stare uscata 
- prin procesul de atomizare 
Prima metodă este folosită mai restrans, la prepararea unor medii complexe in 
compozitia carora intra substante care pot fi denaturate la atomizare sau la care acest 
proces nu este posibl (geloze). 
Procesul de atomizare este o metodă tehnologică care foloseste aparatele denumite 
atomizoare, prin care se asigura o deshidratare a mediilor lichide fara a denatura 
componentele nutritive "Atomizarea". 
Prin orice metoda s-ar obţine mediile uscate trebuie sa corespunda urmatoarelor 
condiţii: 
- Sa existe o perfecta omogenizare a ingredientelor cuprinse în lot 
- Sa se poata dizolva usor ducand la obtinerea unor solutii limpezi sau uniform 
opalescente (cazul gelozelor). 
- Dupa dizolvare mediul obtinut sa poata fi sterilizat fara aparitia unui precipitat sau a 
altor modificari care sa-l faca impropriu folosirii. 
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- Dupa dizolvare sa aiba caracteristicile de pH, culoare, etc, care sa-l faca folosibil 
fara alte interventii. 
- Mediul uscat pastrat in conditii corecte nu trebuie sa se rehidrateze in timp. 
- Mediul uscat trebuie că aibă un grad minim de contaminare bacteriologică. 
Preparare 
Metoda prepararii din ingrediente uscate 
Aceasta metoda necesita existenta ingredientelor de baza (peptona si extractul de 
carne-maceratul) in stare uscata, ceea ce se obtine numai prin atomizare. 
Inainte de amestecare trebuie sa se asigure ca toate substantele folosite sa fie complet 
uscate. Urmele de apa din aceste ingrediente pot duce la o hidratare a peptonei si a 
extractului de carne fapt care dauneaza mediului finit. In acest caz apar aglomerari de 
pulbere, denaturari ale ingredientelor si deci afectarea calitatilor de solubilitate si de 
nutritie. 
Din acest motiv nu se pot folosi produse care au apa de cristalizare. 
In vederea uscarii lor substantele ce vor forma mediul uscat trebuie tinute un timp 
intr-un pupinel electric cu temperaturi corespunzatoare si pe cat este posibil ferite de 
contact prelungit cu aerul. 
O problema deosebita o prezinta agarul. Bineinţeles ca se foloseste numai agar 
pulbere de cea mai buna calitate. Trebuie tinut seama ca agarul contine aproximativ 
20% apa de umectare, deci si el trebuie uscat înainte de amestecare. 
Ingredientele odata uscate se amesteca in proportiile cerute de formula mediului si se 
omogenizează. 
Procesul de omogenizare este exigent şi lung. In primul rand el trebuie sa se 
desfasoare în camerele uscate si pe cat posibil ferite de pericolul contaminarii. 
In general omogenizarea se face in moara cu bile de mare capacitate si poate dura 
pana la 10-12 ore. 
Dupa omogenizare se face un control al acestui proces dupa care pulberea se 
repartizează in flacoane care sa asigure o etansietate perfecta. 
Mediile uscate se pastreaza in locuri uscate şi ferite de lumina. Pentru folosire se 
dizolvă pulberea conform retetei indicate de producator in apa distilata rece, se lasa 
astfel 15 min pentru umectarea pulberii dupa care se incalzeste cu agitare in vederea 
unei perfecte dizolvari. Dupa dizolvare se executa o sterilizare obisnuita. 

Metoda de atomizare. 
 In acest caz se prepara mediul lichid cu toate ingredientele dizolvate in el dupa 
care se supune procesului de uscare prin atomizare. 
Atomizarea este un proces tehnologic prin care se poate evapora instantaneu 
solventul dintr-o soluţie. In cazul mediilor de cultura sau a altor ingrediente nutritive 
(peptone, extracte) prin atomizare se indeparteaza apa, rezultand o pulbere fina ce 
reprezinta aproximativ rezidul uscat al mediului respectiv; laptele praf se obtine prin 
procedeul de atomizare. Aceasta operatie se efectueaza cu aparate denumite 
atomizoare. Principiul atomizarii se bazeaza pe fenomenul de scadere a temperaturii 
provocata de evaporare. Tehnologia atomizarii presupune trei etape: 
- pulverizarea solutiei în particole foarte fine asemanatoare cu ceata; 
- evaporarea apei prin curent de aer cald; 
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- antrenarea pulberii printr-un sistem care permite separarea ei de vaporii de apă si 
colectarea in recipiente speciale. 
Prezentarea celor trei etape 
- Pulverizarea. Solutia de atomizat intra, prin cadere, in mijlocul unui disc metalic 
care se roteşte cu viteza de 20.000-50.000 rotatii/min. Discul este prevăzut pe 
marginea lui, cu mici orificii prin care iese soluţia. Din cauza  vitezei mari de rotaţie 
şi al diametrului mic al orificiilor, solutia se transforma in micropicaturi ce formeaza 
o ceata. 
- Evaporarea. Microparticulele iesite din pulverizator sunt antrenate de un curent de 
aer cald. Datorita temperaturii aerului si a dimensiunilor microparticulelor are loc o 
evaporare instantanee a apei cu scaderea corespunzatoare a temperaturii. 
In acest fel se asigura ca partea nutritiva a mediului atomizat sa se incalzeasca pana la 
60-80oC, in functie de produs. 
- Separarea pulberii uscate. Curentul de aer care cuprinde acum vaporii de apa  si 
pulberea de madiu, este dirijat printr-un sistem, numit ciclon, care separa aerul şi 
vaporii de apa pe de o parte de pulberea uscata pe de alta parte. Aerul si vaporii de 
apa se elimina in atmosfera iar pulberea este colectata in containere speciale. 
Pentru realizarea unei bune atomizari sunt importanti urmatorii parametri: 
- concentratia solutiei de atomizat; 
- debitul de intrare a soluţiei în atomizor; 
- viteza de rotaţie a discului pulverizator; 
- temperatura de intrare a aerului cald; 
- temperatura de iesire a pulberii atomizate. 
Deoarece de concentratia solutiei depinde in foarte mare masura calitatea mediului 
uscat, inainte de atomizare aceasta se supune unui proces de evaporare in vid la 
temperaturi de 35°-40°C obtinand astfel concentratia dorita. 
In functie de produsul supus atomizarii si de atomizorul insasi producatorul stabileste 
corelatia intre parametrii de mai sus astfel ca pulberea uscata sa aiba calitatea 
corespunzatoare unui bun mediu de cultura. 
 

Liofilizarea 
 Pregatirea operatiei de liofilizare Dupa sterizilzare, se sterge cu tifon steril 
excesul de apa de pe partile interioare ale cuvei si condensatorului. Se urca cuva pe 
carcasa microsublimatoruluisi dupa aceea se verifica daca exista si daca este in buna 
stare garnitura de pe cauciucul care face legatura cu pompa de vid, se insurubeaza 
cuva la capatul acestui cauciuc. Se aseaza pe muchia cuvei garnitura respectiva si 
apoi se monteaza condensatorul. Apoi se fixeaza condensatorul cu clemele ce se 
gasesc pe suprafata laterala a cuvei. Folosind pensa sterila si avand mainile imbracate 
in manusile de bumbac sterilizate, se astupa ambourile de cauciuc cu butoanele 
metalice sterilizate. Se controleaza ca legatura intre cuva si pompa sa fie neintrerupta. 
Pentru inchiderea robinetului respectiv acesta se roteste in sensul miscarii acelor de 
ceasornic. 
 Liofilizarea preparatelor necesita 2 operatiuni: congelarea si desicarea  
 A. Congelarea preparatelor se face in amestec congelator preparat in 
urmatorul mod: o pastila de zapada carbonica la 100ml alcool etilic 96°. Cantitatile se 
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fac in functie de capacitatea condensatorului diferitelor tipuri de aparate: MS 12-4 
pastile zapada plus 400 ml alcool, MS 32/4 si MS 104-20 pastile zapada plus 2 litri 
alcool. Amestecul se face turnand cate putin din cantitatea respectiva de alcool peste 
zapada carbonica, cu o pensa faramitand zapada si amestecand-o cu alcoolul. 
Aspectul final al amestecului este cel al unei smantani groase. Moduri de congelare 
folosite in liofilizare la microsublimatoare: 
-in pastila-fiolele fiind asezate in pozitie verticala in amestecul congelator 
-in cochilie(sau pe pereti) prin imprimarea unei miscari rapide de rotatie recipientului 
cu preparatul de congelat, scufundat in amestecul congelator. Miscarea de rotatie se 
face manual sau cu un dispozitiv. Durata congelarii depinde de tipul recipientului 
folosit, de preparatul de liofilizat si de cantitatea repartizata pe recipient. In 
genereal,congelarea poate fii socotita completa dupa 30 min. Temperatura 
amestecului congelator, in proportiile indicate mai sus,este de aproximativ 70-78°C. 
Aceasta temperatura se va mentine constanta numai daca amestecul este facut intr-un 
vas izolat termic (cuva condensatorului, termos, cutie izoterma). Practica realizarii 
amestecului congelator in diverse vase cu pereti simpli (oale, cani, pahare) este 
contraindicata, temperatura amestecului congelator nementinandu-se constanta si 
nefiind reproductibila de la o data la alta. 
 B. Desicarea Dupa congelarea fiolelor, acestea sunt scoase individual sau in 
grupuri de cel mult cate 5 din recipientul respectiv si bransate pe ambourile de 
cauciuc ale cuvei. Pentru corecta bransare a fiolelor se procedeaza astfel pentru 
fiecare fiola in parte: 
-se penseaza cauciucul 
-se scoae busonul metalic 
-se indeparteaza dopul de vata al fiolei 
-se adapteaza gatul fiolei la amboul de cauciuc 
-se retrage pensa metalica de pe ambou 
Dupa bransarea fiecarei fiole (sau mai economic, a unui grup de 5 fiole) se verifica 
vidul. Daca in 30-60 sec vidul nu este restabilit, se verifica etanseitatea ultimei fiole 
(sau ultimelor 5 fiole) bransate. Etanseitatea se verifica prin pensarea ambourilor 
respective cu pensa metalica. Pensarea cauciucului nu trebuie sa aibe o durata mai 
mare de 10 sec, pentru a nu se decongela continutul fiolei. Daca nu se videaza, 
inseamna ca: 
-fie fiola are o fisura 
-fie gatul fiolei are un diametru prea mic si nu este etans la amboul de cauciuc 
-fie amboul de cauciuc este degradat sau nu este bine curatat de vata si resturi de 
sticla. 
Dupa bransarea tuturor fiolelor ne asiguram ca in condensator este suficienta zapada 
plus alcool pentru a avea o temperatura scazuta, de aceasta temperatura depinzand 
nivelul umiditatii reziduale a preparatului liofilizat. Cu cat temperatura realizata la 
suprafata condensatorului este mai joasa, cu atat nivelul umiditatii reziduale in 
preparatul liofilizat si implicit durata de conservare este mai satisfacatoare. Exista 
practica de a turna alcool pentru a avea condensatorul plin-practica profound eronata 
si care duce la ridicarea temperaturii condensatorului si deci la o umiditate reziduala 
mare, respectiv o perioada de conservare scurta. Condensatorul trebuie umplut insa 
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cu zapada carbonica si alcool in proportiile recomandate mai inainte. Se noteaza ora 
bransarii ultimei fiole. Din acest moment se considera liofilizarea inceputa. 
Distingem 2 faze: 
a) sublimarea (desicarea primara) care incepe din momentul bransarii fiolelor si 

poate fii socotita practic incheiata in momentul in care gheata exterioara de pe 
corpul fiolei dispare. 

Durata sublimarii sublimarii depinde de: 
-cantitatea de produs repartizata in fiola 
-tipul fiolei 
-temperatura mediului 
b) uscarea(desicarea secundara) este o faza care poate fii prelungita de 
experimentator in functie de preferinele sale in ceea ce priveste obtinerea unui 
anumit nivel de umiditate reziduala. 
Pentru aprecierea practica a duratei desicarii, urmarind atingerea unui nivel de 
umiditate reziduala in jur de 2%,se foloseste urmatorul procedeu: 
-se noteaza durata sublimarii 
-se socoteste un interval de minimum 4 ori mai mare decat durata sublimarii, acest 
interval fiind durata desicarii: 

Exemplu:daca durata sublimarii este de proximativ 1,5 ore, durata desicarii va fii de 4 
ori mai mare,deci de 6 ore. De mentionat ca aceasta este durata minima obligatorie. 

Inchiderea fiolelor Se face cu un bec de inchidere prevazut cu 2 robinete 
pentru admisie si reglarea: 
-gazului combustibil 
-aerului comprimat sau oxigenului 
 Flacara reglata se aplica pe constrictia de pe gatul fiolei avand grija ca ea sa nu 
atinga alta fiola sau ambourile de cauciuc vecine. Daca fiola este atinsa in portiunea 
unde sa afla preparatul il distruge,iar daca o atinge in alata portiune poate sa o 
fisureze. Cu o mana se tine becul inchizator iar cu cealalta capatul liber al fiolei. Se 
asteapta pana cand portiunea constrictionata ajunge la rosu. Sticla fiind moale in acest 
moment,se aplica fiolei o miscare de rotatiesi de retargere,in timp ce flacara este 
mentinuta inca pe portiunea constrictionata. In acest fel se detaseaza fiola inchisa de 
capatul de sticla ce ramane prins in amboul de cauciuc. Fiolele inchise se aseaza pe 
un stativ,avand grija ca varfurile fierbinti ale fiolelor sa nu atinga peretii altor 
fiole,mai ales in portiunea unde se afla pastila liofilizata. 

Marcarea fiolelor Identificarea locurilor de fiole se face prin cufundarea 
gatului fiolelor inchise (racite) intr-un amestec de l parte nitrolac + l parte acetona 
tehnica in care s-a dizolvat o cantitate mica de colorant. Fiolele colorate astfel sunt 
lasate pe un stativ metalic (folosit numai in aceste scopuri) cu gatul in jos. Dupa 
uscarea nitrolacului fiolele sunt etichetate. 

Controlul fiolelor consta din: 
a) Control macroscopic. Se cauta si se inlatura fiolele cu gauri, crapaturi, pastila 

cu aspect necorespunzator, spumata, cleioasa etc. sau cu pastila cu aspect brun 
datorita atingerii cu flacara becului inchizator. 

b) Controlul vidului. Se face cu ajutorul unui aparat cu curenti de inalta frecventa. 
Aparatul este pus in priza dupa ce s-a verificat ca butonul de pornire este pe 
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pozitia „off”. Apoi se trece butonul de pornire pe pozitia „on” si se regleaza 
intensitatea curentilor. Se aplica electrodul aparatului pe corpul fiolei. 
Controlul se face intr-o camera cu luminozitate redusa astfel incat sa fie 
vizibila descarcarea indusa in interiorul fiolei. Fiolele care nu evidentiaza 
luminiscenta sunt indepartate, depozitarea lor fiind lipsita de sens. 

c) Controlul de sterilitate. In functie de scopul urmarit se mai pot face si alte 
controale. 

d) Controlul supravietuirii germenilor. 
e) Controlul umiditatii reziduale. 
Aceste ultimele 3 controale se fac prin sondaj pe un numar redus de fiole, 
deoarece sunt laborioase. 
 Demontarea aparatului Dupa inchiderea tuturor fiolelor se fac, in ordinea 
indicata, urmatoarele operatiuni: 
-se inchide robinetul de comunicare cuva-pompa 
-se introduce aer in cuva scotand busonul metalic bransat pe tubul de vid destinat 
acestei operatii 
-se desprind clemele de prindere a condensatorului de cuva 
-se scoate condensatorul 
-se scot resturile de sticla de pe ambourile de caciuc 
-se desurubeaza cuva de pe capatul cauciucului care asigura legatura cu pompa 
-se deschide robinetul de comunicare intre cuva si pompa pentru a nu modifica 
proprietatile elastice ale tubului de cauciuc. 
-se pregatesc pentru sterilizare partile componente. 

 
Colectia de culturi 

1.Desicarea directa este o metoda de conservare prin uscare, 
caracerizata  prin aceea ca uscarea se face direct din faza lichida. Un aparat de 
desicare cuprinde urmatoarele parti: 

- rampa formata dintr-o teava de sticla rezistenta la vid, prevazuta cu 
un numar variat de brate laterale la care se ataseaza, prin intarmediul unor tuburi 
de cauciuc rezistent la vid, fiolele cu materialul destinat uscarii; 

-condensatorul ce poate avea forma variata si care capteaza vaporii 
de apa este introdus intr-o baie de racire cu zapada carbonica si alcool; 

- pompa de vid rotativa care poate da un vid de 5 x 10 Torr. 
-butelie de argon. 
-un dispozitiv de incalzire a fiolelor necesar pentru a da materialului 

caldura necesara evaporarii rapide. 
Timpii de lucru 
1.Rampa si anexele de cauciuc atasate la bratele laterale se 

ambaleaza in hartie si se sterilizeaza la autoclav, la 120º C timp de 30 minute. 
2.Rampa sterilizata se desface din ambalaj, se fixeaza pe suporti iar 

capetele tuburilor de cauciuc se inchid cu busoane speciale, sterilizate odata cu 
rampa dar in ambalaj separat. Se fac legaturile la butelia de argon se la pompa de 
vid. 
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3.Se conecteaza la priza dispozitivul de incalzire a fiolelor asteptand 
la temperatura sa atinga in baie de apa + 40º C. 

4.Se incarca cuva condensatorului cu zapada carbonica si alcool si 
se verifica temperatura pana ajunge la -75ºC -78ºC. 

5.Dintr-o cultura de 24 de ore a tulpinii microbiene ce se va 
conserva prin uscare se face o suspensie in lichidul protector adecvat si se 
apreciaza densitatea la un comparator nefelometric. 

6.In mod steril se repartizeaza suspensia in fiole de liofilizare, in 
cantitati corespunzatoare dimensiunii fiolelor (ex: 0,1 ml pentru fiole tip I si 0,2 
pentru fole tip III ). 

7.Se monteaza fiolele cu materialul la rampa si se introduc in 
dispozitivul de incalzire. 

8.Se deschide legatura catre argon si se lasa gazul sa circule prin 
rampa si sa se scurga prin robinetul de evacuare. 

9.Se porneste pompa de vid inchinzandu-se in acelasi moment 
robinetul de evacuare. 

10.Se manevreaza repetat robinetul de inchidere a argonului,lasand 
vid numai scurt timp asa fel ca materialul din fiole sa nu inceapa sa fiarba. 
Asemenea injectii de argon se aplica la interval de 15 secunde timp de 10-15 
minute. 

11.In acest interval de timp suspensia se ingroasa datorita evaporarii 
unei mari cantitati de apa si in acel moment fiecare inceteaza; atunci se intrerupe 
legatura cu argonul prin inchiderea robinetului si a buteliei. Uscarea continua 
numai sub vid inca 4 ore. 

13.Se face cotrolul vidului in fiolele cu materialul desicat, dupa 
acelasi sistem si cu acelasi dispoitiv ca la controlul vidului in fiole cu material 
liofilizat. 

2. Dozarea difuzimetrica a mertiolatului de sodiu   
Dozarea microbiologica a unei substante antimicrobiene consta in 

determinarea capacitatii sale de a inhiba cresterea unui microorganism test in 
conditiile de tehnica riguros reproductibile. Substanta ce se dozeaza este apreciata 
biologic, ca actiune specifica, comparativ cu un etalon de concentratie cunoscuta. 

Pentru tehnica difuzimetrica este caracteristica capacitatea de 
difuziune a solutiei de dozat printr-un mediu agarizat inoculat cu microorganismul 
test. Reactia consta in evidentierea unor zone  de inhibitie a cresterii germenului 
test in jurul punctelor de aplicare a substantei de dozat, zone al caror diametru este 
in raport direct cu concentratiile substantei. 

Materiale necesare  
Sticlarie  

-Placi Petri din sticla cu Ø 10-12 cm, perfect plane curate, (pot fi folosite si placi de 
material plastic Ø 9 cm) 

- Pipete gradate 
- Pipete Pasteur 
- Eprubete 
- Baloane diferite 
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Cilindri de otel inoxidabil standard: inaltime 10mm, diametru interior 5 mm, 
(pot fi folositi si cilindri de sticla cu acelasi diametru si cu cele doua capete foarte bine 
slefuite prin fiecare pe piatra de polizor). 

Suspensie de spori de Bacillus subtilis IC 10018 de md/ml 
Mediu de dozare: extract de carne………………3 g 
peptone……………………….6g 
agar spalat……………………15 g 
apa distilata ad……………1000 ml 
pH dupa sterilizare=8   
Solutii pentru solvire-vezi reteta de tampon 
Fosfat pH=8 la pag 29 
Substanta de referinta-Thiomersal BDH (C2H5  Hg C6H4 COONa =404,81) 
Termostat de 37º C 
Diferite obiecte :- baie de topire a mediului, pensa pentru asezat cilindrii 

 Mod de lucru 
1) Pregatirea solutiei de referinta 
O cantitate mai mare (250-500g) de substanta, chimic pura, cu constante fizico-chimice 
bine determinate,se pastreaza in conditii optime ca substanta de referinta. Pentru 
determinari curente, din aceasta substanta se cantaresc 0,1 g la balanta analitica si se 
dizolva in tampon fosfat pH=8 pana la concentratia de 2000gama/m.aceasta solutie se 
pastreaza numai 24 ore. Din ea se fac dilutii in tampon fosfat pH=8 pana la 
concentratiile de 4si 2 gama/ml. 
2) Pregatirea probei 
Se apreciaza ipotetic concentratia probei si se diluiaza corespunzator in tampon fosfat 
pH=8 pana la concentratiile ipotetice de 4 si 2 gama/ml. 
3) Pregatirea probelor pentru dozare. Se topeste mediul de dozare pe baia de apa. Se 
lasa in continuare in apa calda (dar nu pe flacara) sa se raceasca pana la 45º-50ºC. Se 
inoculeaza cu suspensia de spori in proportie de 0,2 %. Dupa agitarea balonului pentru 
omogenizare se repartizeaza cu pipetaa de 25 ml in placi Petri de sticla (sterile) turnand 
cate 20 ml in fiecare placa. Daca se lucreaza cu placi de plastic se repartizeaza cu pipeta 
de 10 ml numai cate 8 ml mediu inoculate in fiecare placa. (Nu se va depasi in nici un 
caz cantitatea de mediu indicate deoarece conduce la modificari in  rezultate). Se lasa 
placile pe un plan perfect orizontal pentru solidificarea mediului inoculat. Se calculeaza 
cate doua placi pentru fiecare dilutie. Pe partea inferioara a placilor se figureaza cu 
creionul de scris pe sticla locul de asezare a substantei de referinta. Cu o pensa se 
plaseaza pe suprafata mediului din placi cate 6 cilindri. Asezarea se face cu simetrie 
pentru a putea alterna probele si martorii. 
4) Umplerea cilindrilor. Cu pipeta Pasteur se picura in cilindri dilutiile de lucru din 
probe si martor,alternandu-se pe fiecare placa. 
5) Termostatare. Fara miscari bruste, care ar face cilindrii sa alunece, se plaseaza placile 
in termostat pentru 24 de ore. Dupa acest interval se evidentiaza zone de inhibitie in 
jurul cilindrilor. 
Citirea si calcularea rezultatelor Se citeste diametrul zonelor de inhibitie pentru 
substanta de referinta la concentratia mare (M) si la concentratia mica (m) ca si pentru 
proba la concentratie mare (P) si concentratia mica (p). Se face media citirilor de la 
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fiecare concentratie. Calcularea se face dupa tabelele de calcul semilogaritmice in felul 
urmator: 
- Se stabileste diferenta M-m pentru alegerea tabelului de calcul. 
- Se stabilesc diferentele intre media citirilor pentru P-M si p-m cu care se face media 
(B) astfel: 
                                       (P-M) + (p-m) 
                                B=——————— 
                                                 2 
- Se citeste in tabelul ales,in dreptul valorii lui B procentul de substanta din proba (b) 
- Se inmulteste procentul aflat (b) cu ipoteza de lucru (a) si se afla cantitatea de 
substanta din proba raportata la unitatea de masura de la care s-a pornit. Adica: 
               X=a  · b 
    Tabelele de calcul se gasesc tiparite in Farmacopeea Ramana. 
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6. Identificarea bacteriilor prin reactii biochimice  

si caractere antigenice 
 

Identificare prin:   
        - teste biochimice   
        - teste serologice   
        - in unele cazuri tipare cu bacteriofag   
        - inoculare la animalul sensibil pentru a stabili daca specia izolata este patogena   
        - in acelasi scop teste ,,in vitro” sau pe animal pentru a demonstra daca bacteria 
elaboreaza toxine (toxinogeneza).   
Lucrarea practică numărul 6: 
Tehnici şi reacţii serologice 
Tehnica generală a preparării serurilor 
Tehnici generale de preparare a vaccinurilor 
Tehnica de colorare şi evaluare a concentraţiei “imunoglobulinelor A” secretorii din 
spălătura nosofaringiană, dozate prin metoda imunodifuziei radiale 

 Spalarea hematiilor 
In vederea efectuarii de teste hemolitice diverse, hematiile provenind de la diferite 
specii animale trebuie separate si spalate de mai multe ori pentru indepartarea urmelor 
de plasma.  
Pentru separarea hematiilor sangele trebuie recoltat fie in recipiente cu perete de 
sticla, fie in prezenta anticoagulantelor (citrat sau oxalat de sodiu, heparina).  
Recoltarea se face aseptic prin punctie cardiaca sau prin punctie venoasa, dupa specia 
animalului de la care dorim sa obtinem hematiile. 
Sangele defibrinat sau recoltat pe anticoagulant se centrifugheaza 10 minute la 1000-
1500 ture/minut. Se scoate din centrifuga si se noteaza pe cupa nivelul superior al 
plasmei. 
Se aspira cu pipeta Pasteur sau pipeta cu bula prevazuta cu sorb, plasma de deasupra 
hematiilor si inlatura. Se adauga apoi pana la semn solutie salina tamponata, special 
preavazuta pentru spalarea hematiilor. Se barboteaza de cateva ori si se centrifugheaza 
din nou la 1000 ture/minut. Dupa centrifugare se indeparteaza supernatantul ca mai 
sus si se adauga din nou solutie salina tamponata.  

Operatiunile de centrifugare si separare se repeta de 2-3 ori pana ce supernatantul se 
separa clar. Dupa ultima centrifugare depozitul de hematii se poate pastra ca atare, adus 
la semn cu solutia salina tamponata sau cu solutii speciale de conservare, dupa scop. 

Tehnici şi reacţii serologice 
Reacţiile serologice reprezintă metode importante în diagnosticul bolilor 

infecţioase. Ele sunt variate în raport cu modul de combinare al anticorpilor cu 
antigenul. Sunt astfel reacţii de aglutinare, precipitare, hemoliză, neutralizare. Toate 
aceste reacţii sunt specifice în sensul că se produc numai când anticorpii vin în contact 
cu antigenele care le-au dat naştere. 
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  Antigenele de diagnostic pot fi reprezentate de suspensii de germeni vii sau omoraţi, 
ca şi de diferite extracte. Suspensiile sunt preparate în cele mai multe cazuri pentru 
reacţii de aglutinare, iar extractele pentru celelalte categorii de reacţii.  
  Anticorpii care intervin în reacţiile serologice se găsesc fie în serul bolnavului, fie în 
seruri recoltate de la animale inoculate cu antigene cunoscute. 
 
  1.Reacţii de aglutinare 
  Anticorpii venind în contact cu antigenul reprezentat de o suspensie de germeni 
produc o îngramadire (aglutinare) a antigenului, reacţia producându-se obligatoriu în 
prezenţa soluţiei clorurate izotonice.  
  Reacţiile de aglutinare pot fi atât cantitative, cât şi calitative. Reacţiile cantitative se 
realizează prin tehnica diluţiilor succesive, iar reacţiile calitative prin tehnici mai 
simple, obişnuit realizate pe lamă. 
  1.1.Timpii generali de lucru într-o reacţie de aglutinare cantitativă sunt : 
     - pregătirea suspensiei microbiene (antigenul) : se fac culturi de 24 ore ale 
germenului pe mediu nutritiv potrivit ; din cultura de 24 ore se face o suspensie a 
germenului în soluţie clorurată izotonică ; se aduce suspensia la o densitate bine 
stabilită. 
     - pregatirea dilutiilor de ser : serul (in care se banuieste prezenta anticorpilor) se 
dilueaza binar in solutie clorurata izotonica. 
     - punerea in contact a anticorpilor cu antigenul : in tuburile de hemoliza in care s-au 
facut dilutiile de ser se adauga o cantitate bine stabilita de suspensie microbiana. Se face 
totdeauna si un martor numai cu solutie clorurata izotonica si suspense microbiana. Se 
agita tuburile. 
     - incubare : se mentin amestecurile timp de 2 ore la 370C si apoi inca 22 ore la 
temperatura camerei. 
     - citire : se face cu aglutinoscopul sau cu ochiul liber. Se noteaza pana la ce dilutie s-
a produs aglutinarea. 
  1.2.Pentru efectuarea unei reactii calitative, pe o lama curata se depune o picatura de 
ser fiziologic si la celalalt capat o picatura de ser aglutinant cunoscut. Cu ansa se 
preleva o cantitate de cultura microbiana (germen 
izolat de la bolnav) si se emulsioneaza prin miscari circulare, pe rand, in cele doua 
picaturi, intai in picatura de ser fiziologic si apoi in picatura de ser aglutinant. In cazul 
ca serul are corespondente imunologice cu antigenul se observa in scurt timp 
aglutinarea in picatura de ser aglutinant cunoscut+cultura. Tehnica se foloseste pentru 
identificarea unor microorganisme izolate de la bolnav. 
  2.Reactii de precipitare 
  In aceste reactii antigenele sunt reprezentate de solutii coloidale care in contact cu 
anticorpii din ser produc, fie un inel de precipitare la zona de contact dintre cele doua 
produse, fie flocoane in toata masa lichidului.  
  Astfel de reactii pot fi calitative sau cantitative. 
  In reactiile calitative se inregistreaza reactia specifica fie in tub, punand in contact 
antigenul cu anticorpii din serul bolnavului direct, fie in gel, unde antigenul si anticorpii 
din ser plasati la oarecare distanta migreaza, si la locul lor de intalnire formeaza o linie 
de precipitare caracteristica. 
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  Reactiile cantitative urmeaza, in general, urmatorii timpi de lucru : 
  - pregatirea antigenului : se lucreaza dupa tehnici bine precizate in fiecare caz ; 
asemenea antigene pot fi toxine, extracte proteice etc. 
  - diluarea serului : dupa scheme bine precizate. 
  - punerea in contact a antigenului cu dilutiile de ser. 
  - incubare si citire : se noteaza pana la ce dilutie s-a produs precipitarea. 
  3.Reactii de fixare a complementului 
  In aceaste reactie intervin mai multi reactivi si anume : 
  - antigen - (extracte din diferite organe) 
  - alexina sau complement – (factor prezent normal in sange, avand proprietatea de a 
liza celula pe care s-a fixat un anticorp specific) ; este titrata inaintea efectuarii reactiei. 
  - ser de cercetat – inainte de efectuarea reactiei este susus unei operatii de inactivare a 
alexinei proprii. 
  - hematii de berbec – sunt spalate cu solutie clorurosodica izotonica. 
  - ser hemolitic antioaie – contine anticorpii specifici fata de hematiile de berbec ; se 
prepara prin inoculare de hematii de berbec la iepuri si recoltarea serului ce contine 
anticorpii specifici. 
  Reactie de fixare a complementului (unirea specifica a antigenului cu anticorpii in 
prezenta de alexina) nu este totdeauna usor vizibila. Pentru ca reactia sa devina vizibila 
se practica introducerea in timpul 2 al reactiei a unui sistem hemolitic (hematii de 
berbec – ser hemolitic antioaie). Timpii generali de lucru sunt : 
  1.punerea in contact a serului de cercetat cu antigenul si alexina titrata ; mentinere la 
370C timp de 60 minute. 
  2.adaugarea sistemului hemolitic ; mentinere la 370C timp de 30 minute. 
  In prezenta a numerosi martori ai rectiei (pentru serul de cercetat, un ser sigur +, un ser 
sigur -, un martor ce controleaza antigenul, martor al sistemului hemolitic) se face 
citirea, notand tuburile la care se observa hemoliza prezenta. Interpretarea reactiei : 
  - daca serul de cercetat contine anticorpi specifici, alexina nu va fi fixata de acest prim 
sistem intrat in reactie (antigen+ser de cercetat+alexina) si nu se va inregistra hemoliza. 
Se noteaza o reactie pozitiva. 
  - daca serul de cercetat nu contina anticorpi specifici, alexina nu va fi fixata de primul 
sistem, ci de sistemul 2 (sistemul hemolitic) si se va inregistra hemoliza. Se noteaza 
reactia negativa. 
  In fiecare reactie de acest tip se urmeaza indicatiile de amanunt respective. Reactiile 
de fixare a complementului se aplica atat in diagnosticul unor infectii bacteriene cat si 
al unor boli virotice si parazitare.  

Produse biologice bazate pe reactii antigen-anticorp pentru reactii in vitro 
sau in vivo ori pentru tratament antiinfectios 

Tehnica generala a prepararii serurilor Serurile preparate in Institut se 
utilizeaza in diferite scopuri : in medicina pentru diagnosticul unor boli, in medicina 
legala pentru determinarea provenientei petelor de sange, in diferite alte domenii pentru 
cunoasterea si caracterizarea unor substante complexe, etc. In aceste reactii intra si 
anumiti martori, pentru care se livreaza si seruri de la animale normale. Pentru diferite 
medii de cultura se folosesc deasemeni seruri normale. Din alta categorie fac parte 
serurile terapeutice, folosite uneori in scop preventiv. Serurile de diagnostic se prepara 
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de obicei pe iepuri, dar pot fi folosite si pasari, capre, cai, etc. Pentru obtinerea acestora, 
animalele se injecteaza cu antigene (eventual cu adaos de adjuvanti) pe diferite cai 
(intramuscular, intravenos, in talpa). Se efectueaza mai multe injectii in doze crescande, 
iar dupa o pauza se sangereaza de proba. Se determina in laborator cantitatea  de 
anticorpi formati in ser. In cazul unor titruri corespunzatoare, iepurii se sangereaza, de 
obicei total, din carotida, in aparate speciale, care se tin apoi 1-2 ore la termostat la 
370C ; se resuspenda cheagul si se pastreaza la +40C. Dupa cateva zile serul se 
decanteaza in conditii de perfecta asepsie. Unele seruri se amesteca in parti egale cu 
glicerina, altele se prezerveaza cu mertiolat, sau alte substante. Dupa amestecul mai 
multor loturi din ser pot interveni operatii de filtrare pentru limpezire. 
  Unele seruri necesita o operatie de adsorbtie pentru inlaturarea unor fractiuni nedorite. 
Pentru aceasta ele se amesteca cu antigene, care se combina cu fractiunea nedorita, 
obtinandu-se un depozit care se inlatura. 
  Serurile pot fi pastrate si sub forma uscata. Aceasta se face prin liofilizare in amestec 
cu anumite substante care contribuie la conservarea lor.  
  Serurile terapeutice se prepara pe cai pentru a putea obtine cantitati mari de produse. 
Imunizarea animalelor este de lunga durata. Ea se efectueaza dupa scheme bine 
precizate. Sangerarea partiala, dupa fiecare ciclu de imunizare se face in 2-3 reprize. 
Serurile pot fi apoi purificate si concentrate.  

Tehnici generale de preparare a vaccinurilor Vaccinurile sunt produse 
biologice folosite pentru obtinerea imunitatii specifice. In raport cu natura antigenelor 
vaccinate se deosebesc mai multe categorii de vaccinuri : 
    1. Vaccinuri corpusculare, preparate din culturi vii de germeni atenuati (BCG, vaccin 
antipoliomielitic, vaccin antivariolic) 
    2. Vaccinuri corpusculare, preparate din suspensii microbiene omorate cu diferiti 
agenti fizici (caldura, radiatii) sau agenti chimici (formol, mertiolat de sodiu) –(vaccin 
antitific, vaccin antistafilococic, vaccin antiholeric, vaccin antibrucelos) 
    3. Vaccinuri preparate din extracte microbiene 
    4. Vaccinuri necorpusculare, preparate din toxine microbiene detoxifiate (de obicei 
prin formol si caldura) –(anatoxina difterica, anatoxina tetanica, etc.) 
  1.Vaccinuri corpusculare – In general prepararea unor astfel de vaccinuri implica 
urmatoarele etape de lucru: 
  - alegerea si selectionarea tulpinii; 
  - multiplicarea microorganismului pe mediul de cultura adecvat; 
  - recoltarea culturii; 
  - prelucrarea culturii; 
  - conditionarea vaccinului; 
  - controlul vaccinului. 
  Pentru fiecare categorie de vaccin procesul tehnologic necesita respectarea unor 
manopere diferite si caracteristice in fiecare din aceste etape, manopere impuse de 
proprietatile microorganismului utilizat pentru preparare si de categoria de vaccin ce se 
prepara.  
  2.Vaccinuri necorpusculare – Prepararea lor trece prin mai multe etape de lucru: 
  - alegerea si selectionarea tulpinii ; 
  - cultivarea tulpinii pe medii lichide adecvate ; 
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  - separarea culturii de lichidul de cultura ce contine toxina produsa de microorganism; 
  - prelucrarea corespunzatoare a toxinei pentru a obtine anatoxina respectiva ; 
  - conditionarea anatoxinei ; 
  - controlul anatoxinei ; 
  In cadrul acestor etape generale, obtinerea fiecarui produs urmeaza fluxul tehnologic 
caracteristic, in raport cu microorganismul producator si cu specificul vaccinului ce se 
prepara. 
  Vaccinurile, in araport cu componenta lor, pot fi : 
  - vaccinuri monovalente, cand antigenul provine de la o singura specie microbiana 
(vaccin antiholeric, anatoxina tetanica, anatoxina stafilococica). 
  - vaccinuri asociate care contin amestecuri de antigene provenite de la mai multe 
specii microbiene (vaccine diftero-tetanic, vaccine diftero-tetanic-pertussis, vaccin 
polimicrobian, polidin). 

Tehnica de colorare si evaluare a concentratiei imunoglobulinelor A 
secretorii din spalatura nosofaringiana, dozate prin metoda imunodifuziei radiale 
  A.Tehnica de colorare  
  Colorant : - 5 mg. amidoschwartz se mojareaza si se dizolva prin agitare viguroasa 
intr-un amestec alcool-apa (280 ml. alcool + 120 ml. apa distilata) 
  Solutia de spalare : - Un amestec in parti egale de acid acetic glacial 75% si alcool 
metilic. 
  Imunoplacile pe care a avut loc precipitarea IgAS-antiser se scufunda pentru 10 
minute intr-o baie de colorant, dupa care sunt spalate in bai succesive de alcool metilic 
– acid acetic pana la indepartarea totala a colorantului nefixat de imunoprecipitatul 
format. Se lasa sa se usuce in pozitie verticala. 
  B.Stabilirea concentratiei de IgAS 
  Inelele de precipitat formate au aria direct proportionala cu concentratia antigenului 
din proba. Aceasta arie se masoara prin proiectarea imaginii marite a placutei pe hartie 
de calcul milimetrica, desensnd si decupand fiecare cerc, apoi cantarindu-l pe o balanta 
semimicroanalitica Feinwage. Aria godeurilor se determina in acelasi mod. Valorile 
numerice pentru fiecare arie se obtin scazand greutatea godeului din greutatea cercului 
sau. Valorile obtinute se folosesc la calculul concentratiilor IgAS dupa formula : 
Concentratia  
probei necu- = greutatea probei necunoscute x concentratia standardului 
noscute                                   greutatea probei standard 
  Valorile obtinute se exprima in mg. IgAS la 100 ml. spalatura nosofaringiana. Pentru 
micsorarea coeficientului de eroare se prepara o serie de probe de referinta intre 4,5 mg. 
si 100 mg. IgAS colostral, din care, pentru comparare, se aleg concentratiile cele mai 
apropiate de a probelor de cercetat. 
 

Imunocitologie 
Microscopie electronicǎ.  Prepararea soluției stoc de glutaraldehidǎ 

Se ia o fiolǎ din soluția de 25%,(livratǎ de firma Ment, purificatǎ special pentru 
microscopie electronicǎ), se taie glutaraldehida: se trateazǎ la frigider cu circa 3 g 
cǎrbune activat într-un flacon cu dop rodat și apoi se filtreazǎ prin hârtie de filtru. Se 
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pǎstreazǎ la +4ºC ,dupǎ o prealabilǎ dublare în 100 ml de apǎ bidistilatǎ. Concentrația 
finalǎ este estimatǎ la ~12.5%. 
  1.2. Prepararea fixatorului cu glutaraldehidǎ 
Pentru acest fixator se folosesc urmǎtoarele soluții: 
-glutaraldehidǎ (soluție stoc)     2 ml 
-tampon fosfat 0.1M, ph=7.4     5 ml 
-apǎ bidistilatǎ                            1 ml 
1.3. Prepararea fixatorului cu tetraoxid de osmiu 1% în tampon fosfat 0.15M, ph=7.4 
Fiola de tetraoxid de osmiu (OsO4) se spalǎ bine pânǎ se îndepǎrteazǎ eticheta, se ține 
apoi puțin în apǎ la 80-90ºC pânǎ se dizolvǎ cristalele de tetraoxid de osmiu și apoi se 
rǎcește învârtind încontinuu pentru a obține o recristalizare cât mai uniformǎ pe toatǎ 
suprafața flaconului. Se spalǎ bine cu acetonǎ și se cresteazǎ. Apoi se introduce în 
flaconul de sticlǎ cu dop rodat, în care se aflǎ cantitatea necesarǎ de tampon fosfat 
0.15M și se sparge  cu o baghetǎ de sticlǎ. 
Tehnicile 1,2,3, care implicǎ folosirea fixatorilor glutarldehidǎ și tetraoxid de osmiu, se 
efectueazǎ numai sub hotǎ, evitând aspirarea cu gura și contactul cu epiderma. 
1.4. Prepararea revelatorului pentru clișeele electronice sensibile 
-metol                                          25 g. 
-sulfit de sodiu anhidru              200 g. 
-hidrochinonǎ                               50 g. 
-carbonat de sodiu anhidru         200 g. 
-bromura de potasiu                      10 g. 
-apǎ distilatǎ                                    5 l. 
1.5. Prepararea fixatorului pentru plǎcile electrone sensibile 
-tiosulfat de sodiu                     1250 g. 
-metabisulfit de potasiu              250 g. 
-apǎ distilatǎ                                    5 l. 
1.6. Prepararea bateriei de deshidratare pentru incluzionari 
Deshidratarea se face in bǎi de acetone de concentrație crescândǎ : 30% ; 50% ; 70% ; 
90%; 100%  și acetonǎ absolutǎ (obținutǎ prin amestecul acetonei  100% cu sulfat de 
cupru calcinat ). 
Acetona , în concentrațiile respective , se pǎstreazǎ în flacoane de sticlǎ  cu dop rodat. 
1.7. Prepararea soluției de 0.5% pieloform in cloroform  
Soluția este folositǎ la obținerea peliculelor suport pentru secțiuni . 
Dupǎ dizolvarea  a  0.5 g. de pieloform în 100 ml de cloroform , soluția se filtreazǎ și se 
pǎstreazǎ într-un flacon de sticlǎ cu dop rodat la temperatura camerei și la întuneric. 
1.8. Prepararea rǎșinii poliesterice de fabricație româneascǎ în vederea incluzionǎrii 
Ingrediente: -nestrapal 
                    -naftenat de cobalt ( rol de activator în polimerizare). 
                    -peroxid de benzoil ( rol initiator în polimerizare) 
Se pǎstreazǎ la +4ºC. Se scot înaintea folosirii cu 2 ore. Amestecul se preparǎ în modul 
urmǎtor: 
-se cântǎrește într-un pahar Berzelius, cantitatea doritǎ de rǎșinǎ  
( socotindu-se câte 2 g. pentru fiecare piesǎ ce urmeazǎ a fi incluzionatǎ ) 
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-se cantǎrește într-un pahar Berzelius, peroxidul de benzoil, (în prealabil deshidratat –
tehnica 1.9.) pentru a obține o concentrație de 1% in rǎșinǎ. Peste peroxid se toarnǎ 
treptat rǎșinǎ, amestecând continuu cu o baghetǎ de sticlǎ, pânǎ la completa dizolvare a 
inițiatorului. 
Se preparǎ separat într-o fiolǎ de sticlǎ, o soluție de 8% naftenat de cobalt în alfa-metil 
stiren monomer (prin dizolvarea a 16 mg.de naftenat de cobalt în 2 ml. α-metil stiren 
monomer). Apoi se amestecǎ soluția de naftenat de cobalt cu rǎșinǎ (în care s-a dizolvat 
peroxidul de benzoil) adǎugându-se câte o picǎturǎ din soluția de naftenat de cobalt 
pentru fiecare 2 g. de rǎșinǎ. 
Se omogenizeazǎ bine cu o baghetǎ de sticlǎ. 
Nestrapalul, naftenatul de cobalt și α-metil stirenul fiind foarte toxice, prepararea rǎșinii 
se face sub hotǎ. La fel se va proceda și în cazul manipulǎrii rǎșinii în vederea 
incluzionǎrii. Se va evita contactul cu pielea. 
1.9. Prepararea pulberii anhidre de peroxid de benzoil 
Peroxidul de benzoil (foarte exploziv) se livreazǎ din motive de securitate, hidratat . 
Deoarece la incluzionare inițiatorul trebuie sǎ fie anhidru, îndepǎrtarea apei se face în 
modul urmǎtor: 
Se amestecǎ foarte bine, într-o pâlnie de separare, 8-9 g. peroxid de benzoil hidratat cu 
100 ml. cloroform. Dupǎ separarea apei (aproximativ 15 minute ) se toarnǎ din pâlnie 
direct peroxidul dizolvat în cloroform, în capace de cutii Petri și se lasǎ 24 ore la hotǎ 
pentru a se evapora cloroformul. 
Pulberea de peroxid se obține prin raclarea cu o lamǎ de sticlǎ.    

Imunologie 
2.1. Dezactivarea sticlǎriei și a materialelor contaminate cu izotopi radioactivi 
Pentru unitǎțile nucleare care lucreazǎ cu nucleizi β ca : 3H(tritiu),14C, 32P, sunt necesare 
unele precizǎri: 
-Acești nucleizi emit radiații β care reprezintǎ de fapt electroni încǎrcați negativ, de 
energie înaltǎ. 
-Penetrabilitatea particulelor β este destul de redusǎ. 
-Timpul de înjumǎtǎțire a energiei acestor izotopi, este de aproximativ 12 ani pentru 3H 
și peste 4000 ani pentru 14C. 
-Dat fiind penetrabilitatea unicǎ, dar durata lungǎ de viațǎ, practic periculozitatea este 
mult mai mare în urma iradierii interne. 
-Pentru o decontaminare cât mai eficientǎ, este esențialǎ amenajarea corespunzǎtoare a 
spațiului de lucru (în special a meselor de lucru și evitarea materialelor poroase), 
pǎstrarea unei curǎțenii și ordinii desǎvârșite și procedarea cât mai rapidǎ la 
decontaminare, evitându-se uscarea materialului contaminat (se lucreazǎ de obicei cu 
soluții de izotopi) . 
Pentru dezactivare se folosește urmǎtoarea procedurǎ: 
-Pentru izotopii menționați, o primǎ mǎsurǎ de dezactivare constǎ în spǎlarea imediatǎ 
cu cantitǎți mari de apǎ, se realizeazǎ practic prin depunerea obiectelor ( pipete, 
cilindrii, sticle si eprubete ) în vase mari de sticlǎ care sunt lǎsate la apa curgǎtoare. Mai 
eficientǎ este tratarea inițialǎ a obiectelor contaminate cu o soluție de detergent ( 
albǎ,mucosal,etc. ). 
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Dezactivarea este mai bunǎ dacǎ soluția de detergent este adusǎ și menținutǎ la o 
temperaturǎ de 50ºC .Timpul de spǎlare se prelungește de la câteva ore la câteva zile. 
In continuare se procedeazǎ la o spǎlare abundentǎ cu apǎ curentǎ și dupǎ caz, sticlǎria, 
cu apǎ distilatǎ. 
Toate operațiile de dezactivare vor fi efectuate cu mǎnuși chirurgicale de cauciuc și 
șorțuri de cauciuc. 
Este absolut interzisǎ spǎlarea pipetelor altfel încât cu ajutorul spǎlatorului automat care 
asigurǎ o spǎlare eficientǎ și mai ales evitǎ riscul contaminǎrii interne.  
Materialele folosite (hârtie de filtru, mǎnuși, etc) care nu se mai pot utiliza și sunt 
contaminate, vor fi depuse în saci de plastic și va fi anunțat I.F.A. pentru a le ridica.  

Laboratoare de biochimie 
1. Izolarea gama-globulinei cu rivanol. Gama-globulina este separatǎ din serul 

total, prin tehnica precipitǎrii cu rivanol. Rivanolul în soluție apoasǎ diluatǎ, precipitǎ 
toate celelalte proteine din ser, cu excepția gama-globulinei, care rǎmâne în soluție. 
Modul de lucru: se preparǎ o soluție apoasǎ de rivanol (4 g. rivanol la 1000 ml apa). 
Rivanolul se adaugǎ în porțiuni mici sub agitare în apǎ, (900 ml) în prealabil încalzitǎ la 
80ºC. Dupǎ dizolvarea întregii cantitǎți de rivanol, soluția se lasǎ sǎ se rǎceascǎ la 
temperatura camerei  și se completeazǎ cu apǎ distilatǎ pânǎ la 1000 ml. 
La 1 volum aer se adaugǎ în porțiuni mici 3,4 volume soluție rivanol. Se ajusteazǎ pH-
ul în jur de 8 și se lasǎ în repaos 20 min. Se centrifugheazǎ 15 minute la 2000 
rotații/min. 
Gama-globulinele se aflǎ în supernatant. Pentru înlǎturarea rivanolului din supernatant 
se adaugǎ cǎrbune activ 10-25 mg/ml. 
Se agitǎ câteva minute, se îndepǎrteazǎ cǎrbunele prin filtrare sau centrifugare. Se 
obține un lichid clar, incolor, care conține gama-globulina dizolvatǎ. 
Prin precipitare cu rivanol se izoleazǎ 70-90% din cantitatea inițialǎ existentǎ în ser. 

2. Extragerea microsomilor din ficat. Ficatul recoltat de la șobolani, se 
cântǎrește, se spalǎ cu soluție KCl 1.15%. Pentru 1 g. de ficat se adaugǎ 4 ml. de KCl , 
se omogenizeazǎ 2 minute la turație maximǎ, apoi se centrifughezǎ 10 minute la 6200 
rotații/minut. Precipitatul se aruncǎ și se pǎstreazǎ supernatantul. In supernatant se 
realizeazǎ pH=5.5 cu acid acetic 5%. Se centrifugheazǎ la 12000 rotații/minut, 20 
minute. Precipitatul conține fracțiunea microzomalǎ. Pentru purificare, precipitatul se 
omogenizeazǎ în soluție KCl 1.15% (în care se realizeazǎ pH=5,5) dupǎ care se 
recentrifugheazǎ 20 minute la 12.000 rotații/minut. 

3. Prepararea de extracte bacteriene. Pentru a extrage proteinele din interiorul 
celulei, trebuie mai întâi ruptǎ membrana celularǎ, în scopuri imunochimice trebuiesc 
utilizate doar procedee blânde, care nu altereazǎ structura antigenelor (proteine). 
Celulele bacteriene având o membranǎ mai rezistentǎ decât a celor de animale, 
procedeele de rupere trebuie sǎ fie diferite. Antigenele localizate în citoplasmǎ, se 
extrag printr-o metodǎ directǎ care implicǎ ruperea celulei și solubilizarea antigenelor în 
tamponul în care se face extracția. Dupǎ centrifugarea amestecului, la o turație suficient 
de mare, în supernatant se gǎsesc majoritatea antigenelor localizate în citoplasmǎ. Ca 
exemplu practic: sǎ considerǎm obținerea antigenelor endocelulare din mycobacterii 
nepatogene (aceastǎ metodǎ se poate aplica la orice specie bacterianǎ nepatogenǎ). 
Corpii bacterieni se colecteazǎ pe sitǎ se mǎtase și se spalǎ cu ser fiziologic. Apoi se 
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usucǎ parțial, între 2 straturi de hârtie de filtru și se cântaresc. Se disperseazǎ într-un 
flacon cu perle de sticlǎ și se adaugǎ ser fiziologic, astfel încât sǎ se realizeze o 
concentrație de 200 mg.corpi/ml. Pentru distrugerea membranei bacteriene, care la 
mycobacterii este deosebit de rezistentǎ, se folosește aparatul Freuch Pressure Cell, cu 
care se lucreazǎ la o presiune foarte mare ( aprox. 500 atmosfere). Se mai poate folosi 
pentru ruperea membranei un aparat de ultrasonare. Extractul, dupǎ trecerea prin aparat 
se trateazǎ cu dezoxiribonucleazǎ (50 µg/ml extract ) pentru debarasarea de acizi 
ribonucleici. Apoi se centrifugheazǎ 15 minute la 10.000 rotații/min, în centrifugǎ cu 
rǎcire. Supernatantul, dupa o filtrare pe filtru Yena Schott O5 reprezintǎ extractul 
endocelular. In mod obligatoriu, trebuie adǎugat mertiolat de sodiu (1/10000) în toate 
extractele care sunt supuse unor manipulǎri prelungite la temperatura camerei, pentru a 
evita infectarea lor. 

4. Dozarea azotului uric din ser.Metoda Kowarsky Principiu: Ureea în mediu 
alcalin, sub acțiunea hipobromitului de Na+ sau K+, pune în libertate azot molecular, al 
cǎrui volum este proporțional cu cantitatea de uree intratǎ în reacție. Reactivi: 
1.Hipobromit de Na se preparǎ din: 
NaOH    - 6 ml. 
Brom     -12 picǎturi 
Trebuie sǎ avem foarte multǎ grijǎ cand manevrǎm bromul. 
Soluția Kowarsky 
K2SO4                     150 g. 
NaCl                350 g. 
apǎ fierbinte   1000 ml. 
Tehnica: 4 ml ser si 4 ml soluție acid tricloracetic 20% 
Se amestecǎ bine, apoi se umple ureometrul Kowarsky cu soluție, se stabilește legǎtura 
între cele douǎ ramuri, turnând soluția prin brațul negradat pânǎ când lichidul urcǎ peste 
robinetul brațului gradat. Dupǎ umplere acest robinet se închide si se indepǎrteazǎ cu 
hârtie de filtru, lichidul de deasupra sa. Se deschide apoi robinetul cu 3 cǎi, fǎcându-se 
legatura între brațul gradat și tubul lateral de evacuare. Se introduce în tubul gradat, 
deasupra robinetului, supernatantul tricloracetic și se lasǎ sǎ intre în aparat exact 2.5 ml. 
Se închide robinetul, se aspirǎ cu pipeta excesul de supernatant, se spalǎ de 2,3 ori cu 
apǎ distilatǎ. Dupǎ aceea se introduce în tubul gradat 6 ml. de hipobromit de Na lǎsând 
sǎ intre in aparat numai 5 ml . Se închide robinetul. Se lasǎ în repaus 10-15 minute, 
pentru degajarea azotului. Citirea Se deschide robinetul cu 3 cǎi încât  sǎ curgǎ afarǎ din 
brațul gradat lichid, pânǎ când existǎ același nivel in ambele brațe, atunci cand stabilim 
legatura între ele. In acest moment se citește volumul gazului gǎsit și se înmulțește cu 2. 
C g % uree = n .2 n= volumul de azot gǎsit 

5. Purificarea anatoxinei difterice Anatoxina diftericǎ nativǎ se obține prin 
tratarea cu alehida formicǎ (formol) a filtratelor de culturǎ de bacil difteric, tulpina 14B, 
care conțin toxina diftericǎ. Deci anatoxina diftericǎ este o toxinǎ diftericǎ detoxifiatǎ în 
formol. Acest produs nu se poate folosi ca atare, pentru prepararea vaccinurilor 
antidifterice, din cauza proteinelor de balant nespecifice, ce se aflǎ în filtratele de 
culturǎ în numǎr foarte mare. De aceea anatoxina diftericǎ este supusǎ unui proces de 
purificare și concentrare, care constǎ din: 
 a.precipitarea anatoxinei cu acid metafosforic la pH acid; 
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 b.centrifugare; 
 c.dizolvarea precipitatului într-un volum mic de tampon borat; 
 Anatoxina diftericǎ astfel purificatǎ și concentratǎ, se pǎstreazǎ în soluție       
  mertiolatǎ pentru ca: 
  a.prin concentrarea ei se micsoreazǎ mult denaturarea proteinei specifice; 
  b.prin mertiolare se împiedica infectarea produsului. 
Pentru determinarea puritǎții anatoxinei difterice se determinǎ Lf-urile și cifra de azot. 

6. Depigmentarea anatoxinelor diftericǎ și tetanicǎ purificate și concentrate. 
Anatoxinele diftericǎ și tetanicǎ purificate și concentrate sunt folosite la prepararea 
monovaccinurilor și vaccinurilor asociate diftero-tetanic și diftero-tetanic-pertuasis. 
Aceste anatoxine se aflǎ într-o soluție puternic coloratǎ din cauza unor pigmenți care nu 
se pot îndeparta în timpul procesului de purificare folosit. Indepǎrtarea acestor pigmenți 
se face în timpul procesului de depigmentare, când se realizeazǎ de asemeni și o diluare 
a acestor proteine în valorile Lf/ml. și UB/ml. necesare în vaccinuri. Depigmentarea se 
obține prin adǎugarea în soluția de anatoxine diluate cu ser fiziologic de cǎrbune animal 
praf, care are proprietatea de a absorbi pigmenții. Dupǎ o agitare manualǎ, cǎrbunele se 
filtreaza prin hartie de filtru, iar soluția de anatoxine diluatǎ și depigmentatǎ este filtratǎ 
prin filtru εeitz, pentru sterilizarea ei.  Astfel se obțin soluțiile de anatoxinǎ diftericǎ și 
tetanicǎ necesare pentru amestecarea cu gel de fosfat de aluminiu, in procesul de 
sifonare, când se obțin vaccinurile adsorbite. 

Tehnici comune laboratoarelor de biochimie 
Dializa Principiu: dializa reprezinta o metoda de eliminare a componentelor de 

greutate moleculaza mica dintr-un amestec de substante. Circulatia aceptor componente 
se face prin porii sacilor de dializa, peretele sacului fiind impermeabil pentru 
substantele care depasesc o anumita dimensiune moleculaza. Exemple de folosire: in 
mod curent dializa se foloseste pentru: 
-pentru eliminarea alcoolului, a sulfatului de amoniu,  rivanolului cu care s-au precipitat 
proteinele; 
-pentru eliminarea sarurilor din probe de proteine care urmeaza a fi concentrate; 
-pentru realizarea conditiilor de isotonicitate si pH in probele care urmeaza a fi 
injectate; 
-pentru obtinerea pH si a fortei ionice dorite in probe care urmeaza a fi aplicate pe 
schimbatori de ioni; 
-pentru concentrarea solutiilor proteice,caz in care dializa se efectueaza fata de 
substante de greutate moleculaza mare cum ar fi polietilenglicolul sau 
polivinilpirolidona. 

Mod de realizare :proba care  urmeaza a fi dializada se introduce in sacul de 
dializa care se inchide la ambele capete si se introduce apon in vasul in care se 
realizeaza dializa in dializantul dorit. Cand se urmareste o dializa exhaustiva se 
foloseste ca prim dializant apa de robinet  si apoi apa distilata sau bidistilata. Conditii 
optime: raportul intre volumul probei care se dializeaza si volumul dializantului  trebuie 
sa fie in jur de 1:100. dializa decurge mai rapid atunci cand  se efectueaza la 
temperatura mai ridicata si /sub agitare.Pentru o buna dializa se schimba de 2-3 ori 
dializantul. 
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Pericole: atunci cand se urmareste scoaterea alcoolului din probe de proteine 
precipitate, dializa se efectuiaza la rece pentru a evita denaturarea proteinelor.  La 
dializa se produce concomitent cu eliminarea sarurilor si eliminarea prezervantilor ca 
azida de sodiu, cloroformul sau mertiolatul, asa incat  exista pericolul infectarii 
probelor. Pentru a evita infectarea ,dializa se efectueaza  la rece si/sau in saci sterilizanti 
in prealabil prin fierbere si umpluti cu proba in conditii care evita infectarea. 

Concentrarea lichidelor cu ajutorul rotavaporului Rotavaporul este un 
aparat care permite concentrarea probei in solutie apoasa sau solventi organici ,la vid, la 
o temperatura mult mai scazuta decat temperatura de fierbere. Aparatul este compus 
dintr-o baie termostatata in care se scufunda vasul cu proba de evaporat care este in 
legatura cu refrigerentul si prin refrigerent cu vasul de colectare. Refrigerentul este 
conectat la robinetul de apa ,apa circuland prin spirala interioara,asigurandu-se racirea 
in acest fel.Camasa exterioara este conectata la trompa de vid. Se introduce proba,se 
asigura racirea,se face vid si se da drumul la motor care roteste balonul cu proba 
,permitand o evaporare omogena. Cand proba inceapa sa fiarba si exista paricolul 
trecerii probei in vasul de colectare ,se micsoreaza vidul,adica se da drumul la aer prin 
tubul de cauciuc. Cand proba a ajuns la concentratia dorita se procedeaza in felul 
urmator: 
-se intrerupe motorul; 
-se deschide robinetul, permitand aerului sa intre in aparat; 
-se deschide robinetul de apa; 
-se scoate balonul cu proba 
-se spala aparatul,lucru care se face de altfel si inaintea operatiei de concentrare. 
Aparatul permite lucrul la temperaturi scazute 20-40◦C, la care se evita alterarea 
produselor biologice. 

Prepararea tampoanelor pentru electroforeza pe hartie si 
imunoelectroforeza  
Electroforeza pe hartie 
Tampon veronal-medinal: 
1.acid dietilbarbituric(veronal)…….3,6596g 
2.dietilbarbiturat de sodiu(medinal)….20,5500g 
Cele doua substante se aduc la 1000ml cu apa distilata, in balon cotat.La 
folosire,tamponul astfel preparat ,este diluat ½ cu apa distilata. 

Imunoelectroforeza 
Tampon medinal-acid clorhidric : 
1.dietilbarbiturat de sodiu………………..9mg 
2.acid clorhidric 0.1N…………………..65ml 
3.apa distilata la 1000 ml 
pH-ul tamponului este 8.6 
pentru cuve se foloseste tamponul ca atare iar pentru gel se diluiaza ½  cu apa distilata. 

Electroforeza pe hartie 
Sub influienta curentului electric proteinele serice migreaza cu viteze diferite. 
Aparatul de electroforeza se compune din: 
-redresor de alimentare cu curent continuu 
-camera de electroforeza cu doua becuri 
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-3 bai de spalare 
Redresorul furnizeaza curent continuu, reglabil la tensiunea dorita pana la  500V.Pe 
panoul acestui aparat se afla: 
-intrerupator cu pozitiile insemnate:pornit, oprit; 
-butonul de reglare  bruta a tensiunii  
-butonul de reglare fina a tensiunii; 
-instrument de masura voltmetru si miliampermetru; 
-bucsele de preluare a curentului continuu marcate cu + si – 
Camera de electroforeza construita din material plastic contine 2 bacuri in care se pune 
tamponul si pe care se sprijina  benzile de hartie unde se pune proba.fiecare bac este 
subimpartit in mai multe compartimente, pentru a micsora difuziunea produselor de 
electroliza , formate in timpul functionarii. In tampon sunt imersati electrozii de platina 
conectati prin fire  de represor. 
Privite de sus becurile prezinta o muchie simpla pe una din laturi si o muche dubla pe 
cealalta. 
Intreaga camera este acoperita cu un geam pe a carui fata interioara se lipeste o hartie 
de filtru umezita, pentru a creia in interiorul camereai atmosfera umeda . 
Benzile de hartie de filtru sunt facute din hartie tip Whatman Nr.1. Pe ele se pun 
probele. Lungimea lor este de 30 cm , latimea de 4 cm .la distanta de 9,5 cm de unul din 
capete  se aplica proba .proba migreaza de la polul negativ catre cel pozitiv. 
Se pun cate 900 ml tampon in fiecare bec, benzile de hartie,umezite in prealabil in 
tampon, se intind intre cele 2 becuri avand grija ca extremitatile lor sa fie cufundate in 
tampon. 
Succesiunea operatiilor: 
-intinderea benzilor in prealabil umezite (9benzi)si stabilirea trecerii curentului  timp de 
10 minute pentru echilibrare (18mA,280V); 
-intreruperea curentului, aplicarea probei (0.1 ml pe fiecare banda); 
-migrarea electroforetica (4,5 ore la 18 mA, 280V) ; 
-intreruperea curentului,uscarea benzilor 30 min la 110◦C; 
Cufundarea benzilor uscate in baia de colorare (0.16g albastru de bromfenol, 80g sulfat 
de zinc,80ml acid acetic glacial in 1.500 ml apa) timp de 16 ore; 
-spalarea benzilor: baia 1 si 2 acid acetic 2% cate 5 minute,baia 3 acid acetic 10 % cu 
acetal de sodiu 2%, timp de 2 minute; 
-uscarea benzilor si evaluarea cu hidroxid de sodiu 0,4%. 
-citirea spectrofotometrica sau colorimetrica a culorii la 555 mµ. 

Elecroforeza in gel de poliacrilamida  
Gelul de poliacrilamina se prepara prin amestecarea urmatoarelor substante: 
-acrilamida…………………1.705g 
-bisacrilamida………………0,046g 
-TEMED………………………10µl 
-persulfat de amoniu……….0.07g (dizolvat in 1 ml apa distilata, din care se folosesc 
0,25ml) 
Amestecul se face in 25 ml solutie tampon TRIS-HCl pH=8,9 care  se prepara din 
:4,575g TRIS si 6 ml HCl 1N adus la 100 ml cu apa distilata. Solutia se toarna in 
tubulete de sticla curata, in pozitie verticala, inchise la capatul de jos. In partea 
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superioara a tubuletelor se lasa 0,5 cm spatiu liber, care se umple cu apa , asa incat sa se 
vada linia de separare dintre cele doua lichide. 
Polimerizarea se face in trei ore ,dupa care stratul de apa este indepartat si tubuletele 
sunt fixate in aparatul de electroforeza. Aparatul de electroforeza este format din doua 
rezervoare in care se pun urmatoarele solutii: tampon TRIS 6g, glicocol 28g, adus la 
1000 ml cu apa distilata. Tubuletele sunt fixate de rezervorul de sus si scufundate in 
rezervorul de jos. Inainte de punerea probelor sistemul se echilibreaza prin trecerea 
curentului 1-2 ore. Probele trebuie sa contina 0.6-1 mg proteina in 0,1 ml. Inainte de 
aplicare pe suprafata gelului se adauga o solutie concentrata de zaharoza pentru o 
concentratie finala de 10%. 
Proba se introduce sub tampon pe suprafata gelului cu micropipeta, impregna cu un 
indicador de migrare (albastru de bromfenol). Intensitatea curentului 4mA/tub; timp de 
migrare 3-4 ore. Cand indicatorul a ajuns la 1 cm de capatul inferior al tubului se 
intrerupe curentul si gelul este scos din tubulete. Gelul este desfacut de sticla cu o 
siringa prin introducerea de apa intre perete si gel. 
Colorarea proteinelor se face cu amidoschwartz 1% in acid acetic 7% si excesul de 
colorant este scos cu acid acetic 7%.elecroforezele se pastreaza in acid acetic 7%. 
 

Dubla difuzie (DD)si imunoelecroforeza (IE) 
Principiu :sunt metode imunochimice  de evidentiere calitativa a reactiei antigen-
anticorp. 
Materiale necesare: 
-lame de microscop cu dimensiunile de 7,5cm/2,5cm curate si degresate. 
-agar 1% care se prepara astfel: 
Agar Noble Difco…………..12g 
Apa distilata ………………..600ml 
Mertiolat sau azida de sodiu…..1g 
Total se pune in balon Erlenmayer de 2 litri, se agita din cand in cand. Se lasa pana a 2-
a zi cand se adauga 600 ml tampon veronal pH=8.6 dublu concentrat,preparat astfel: 
Veronal sodic …………….100g 
Veronal acid……………….15g 
Mertiolat de sodiu…………..1g 
Totul se aduce la 5 litri cu apa distilata. Amestecul se agita si se pune pe baie de apa ; se 
supravegheaza sa un se caramelizeze (sa aiba culoarea galben-pai deschis). Se 
fierbe,pana cand, prin agitare, pe peretii vasului un mai apar grunji de agar. Se da jos de 
pe foc, se lasa sa se raceasca , se pregateste alt vas de 2 litri si o sita de matase prin care 
se filtreaza agarul. Se repartizeaza in eprubete 16/160 si dupa solidificare se pun dopuri 
de cauciuc. Se pastreaza la +4ºC pana la folosire. 
Tehnica de lucru: Lamele de microscop curate , uscate se pun distantate pe o suprafata 
perfect orizontala (o bucata de sticla de geam cu dimensiuni de 20/40 cm) controlata ca 
orizontalitate cu nivela. Pe fiecare lama se toarna cu o pipeta o cantitate de 3.5 ml agar 
1% lichefiat. Dupa solidificarea garului lamele se prelucreaza diferit dupa cum se face 
DD sau IE. 
Pentru DD (micrometoda): In stratul de agar se fac cu ajutorul unui perforator un numar 
diferit de orificii asezate la distante egale de un orificiul central cu dimensiuni de 3-
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5mm. Lamele se pun intr-o cutie Petri cu suprafata perfect orizontala. Alaturi, fara a uda 
suprafata gelului, se pune vata imbibata in apa pentru a creea atmosfera umeda. De 
obicei in godeul central se introduce antiserul, iar in godeurile periferice serurile de 
cercetat. 
Pentru IE: Se face un orificiu central cu diametrul de 2 mm si se stanteaza fara sa se 
scoata, 2 santuri paralele cu lungimea lamei, cu latimea de 2 mm, la o distanta de 5 mm 
de orificiul central. Lamelele astfel prelucrate se aseaza in cuvele aparatului de 
electroforeze, toate cu polul (+)in aceasi parte (de ex in dreapta). Aceste cuve au fost 
umplute in prealabil cu tampon veronal pH=8,6 diluat v/v in apa dist. Cantitatea de 
tampon din cele 2 cuve trebuie sa fie perfect egala, ceea ce se controleaza cu ajutorul 
unui sistem de vase comunicante. Se face apoi legatura dintre tamponul din cuve si 
gelul de pe lame cu punti de hartie de filtru, de latinea lamei si a caror lungime variaza 
in functie de inaltimea cuvelor. Inainte de a fi aplicate, puntile sunt umezite in tamponul 
din cuva, dupa ce orificiile centrale sunt umplute cu seruri de cercetat. Pentru IE  inainte 
de turnarea gelului lamelele sunt numerotate. 
 Pentru urmarirea migrarii electroforetice serurile de cercetat se coloreaza de obicei cu 
o picatura dintr-o solutie 1% albastru de bromfenol. Apoi cei 2 electrozi de platina 
legati la polul (+) si (-) si un represor se curent continuu sunt pusi in cuvele cu tampon 
respectand pozitiila (+ si -)in care au fost puse lamele. 
Lamele se lasa in aparat potrivind curentul redresorului in 150V respectiv 2mA x nr de 
lame pana cand pata de colorant ajunge la 1 cm de merginea pozitiva a lamei (3-4 ore). 
Apoi lamele se scot din aparat, dupa oprirea curentului si se scoate gelul din santuri. 
Lamele astfel prelucrate se pun in cutie Petri in atmosfera umeda. Se introduce apoi in 
santuri antiserul corespunzator. 
In  ambele metode la local de intalnire al antigenului si anticorpului corespunzator apar 
linii de precipitare cu dimensiuni si pozitii caracteristice, dupa o mentinere de 4, 
respective 24 ore la 37ºC. 
Lamele uscate se introduc in coloranti preparati in felul urmator: 

Albastru de bromfenol: 
Albastru de bromfenol……………….0,1g 
Sulfat de zinc…………………………50g 
Acid acetic glacial…………………….50ml 
Apa distilata pana la 1000 ml. 

Amidoscwartz 10 B 
Amidoscwarts……………..1g 
Alcool metilic…………..900ml 
Acid acetic glacial……….100ml 
Excesul de colorant se indeparteaza prin spalare. 

Filtrarea prin gel Filtrarea prin gel este o metoda de separare a substantelor 
dintr-un amestec in functie de greutatile lor moleculare. Pregatirea gelului: 
Inainte de umplerea coloanei pentru cromatografie gelul se imbiba prin introducerea lui 
in exces de apa. Imbibarea se face in cateva ore pana la 3-4 zile in functie de gelul 
folosit. Umplerea coloanei: Trebuie sa se face cat mai uniform, fara aglomerate sau bule 
de aer. Coloana este formata dintr-un tub de sticla ale carui dimensiuni diferita dupa 
necesitati. La capatul de jos se incide cu un dop de material poros, care sa permita 
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curgerea  lichidului, dar nu si a gelului. Coloana se umple cu gel la temperatura camerei 
pentru a un se forma bule. Dupa ce proba a fost pusa pe coloana se incepe recoltarea 
fractiunilor prin partea de jos, in cantitatile stabilite. Partea de sus a coloanei este 
racordata la rezervorul de tampon. 

Cromatografia pe schimbatori de ioni Cromatografía pe schimbatori de ioni 
reprezinta o metoda de separare a  componentelor biologice bazate pe incarcatura lor 
elecrica diferita. Suportul solid este constituit din rasini sintetice pe baza de polistiren, 
celuloza sau dextran, care au diferiti ioni legati.cand ionul legat este un ion incarcat 
pozitiv avem de-a face cu un schi,Bator anionic, iar cand ionul este negativ cu un 
schimbator cationic. Pentru un schimbator anionic, cu ioni pozitivi ,componentele 
negative din amestecul de substanta se vor lega elecrostatic  de ionii schimbatorului si 
vor fi retinute in timp ce componentele pozitive vor trece rapid. Dupa ce componentele 
pozitive au iesit din schimbator, se realizeaza deslegarea componentelor negative prin 
modificarea tamponului de elatie (crescand forta ionica sau modificand pH-ul)  

Mod de lucru: intr.-o prima etapa schimbatorul sub forma de pulbere se umfla 
in apa distilata la temperatura incaperii, inlaturandu-se de cateva ori particulele care nu 
sedimnteaza si care ar produce infundarea coloanei prin aspirarea la trompa de vid a 
lichidului de deasupra schimbatorului. Dupa umflarea in apa distilata schimbatorul se 
activeaza suspendandu-l intr.-o molaritate mare din componenta neutra a tamponului 
care urmeaza a fi utilizat . apoi schimbatorul se spala de cateva ori cu tamponul care va 
fi folosit initial. De exemplu pentru activarea DEAE-Sephadexului A 50% cu tampon 
acetat 0.03 M pH=5, suspendat schimbatorul in acetat de sodiu 1 M, dupa care se spala 
cu tampon acetat 0,03M pH=5. 
Dupa activarea schimbatorului este introdus in coloana sau in palnie Buchner dupa cum 
se foloseste elutia pe coloana sau procedeul “batch”. Se introduce proba dializata in 
prealabil fata de tamponul de pornire. Volumul probei trebuie sa reprezinte cel mult 1/3 
din volumul schimbatorului. Elutia se face initial cu tamponul de pornire si din 
momentul in care un mai apar proteine se trece la un tampon de alta molaritate sau 
pH.dupa terminarea elutiei schimbatorul trebuie regenerat. Pentru schimbatori pe baza 
de celuloza regenererea se face prin spalari succesive cu NaOH 0,1N si HCl 0,1N 
urmata de apa distilata si un tampon care sa contina contraionul schimbator (de ex 
pentru DEAE celuloza ,ionul Cl¯). La schimbatorii pe baza de dextran (de tip 
Sephadex)regenererea este mai simpla. Se spala schimbatorul cu concentratii Mari de 
NaCl(3-4M)si apoi cu apa distilata.Schimbatorul se poate pastra in aceasta forma  la + 
4ºC la adaos de mertiolat sau azida pentru a preveni infectarea. La neutralizare se 
urmeaza procedeul de activare, cu exceptia primei etape de umflare in apa distilata. 

Cromatografia pe hartie Cromatografía pe hartie este o metoda care permite 
separarea componentelor unui amestec ca rezultat al partitiei lor intre o faza stationara 
(fixa) cu o suprafata mare (hartie)si o faza in miscare-solventul. 
Cu ajutorul acestei metode se pot separa monozaharide, aminoacizi, substante intalnite 
in constitutia antigenelor bacteriene. Hartia cea mai folosita este de tip Whatman-1sau 
4-iar sistemul de soventi in cazul zaharurilor butanol-piridina-apa in proportiile 6:4:3, 
iar in cazul aminoacizilor butanol-acid acetic-apa (4:1:5). Mai des folosite sunt 
cromatografía descendenta si cea ascendente, determinate de directia de migrare a 
solventului. 



 pagina 78 din 190 

Hidrolozatul care contine monozaharida sau aminoacizii se evapora la sec, se adauga 
cateva picaturi de apa distilata si din nou se evapora la sec pentru indepartarea acidului; 
rezidiul se reia intr.-o picatura de apa care urmeaza sa fie aplicata pe hartie. 
Hartia se pregateste iar probele se aplica la distante de 3 cm una de alta , la 4 cm de 
marginea orizontala, si la 7 cm pe verticala, iar apoturile foarte mici(2-3mm)cu 
micropipeta sau pipeta Pasteur foarte efilata.fiecare apot se usuca perfect cu phon-ul si 
apoi se aplica urmatorul pana la epuizarea cantitativa a probei. Cand se urmareste 
obtinerea  unor cantitati Mari de substanta se foloseste cromatografía preparativa ,cand 
aplicarea probei, in cantitate mult mai mare, se face sub forma unei linii sau punctiform 
pe o distanta de 20-30 cm. Hartiile se pun in jgheaburi care contin sistemele de solventi 
respective, in tancuri foarte bine inchise care sa un permita evaporarea solventului din 
jgheab sau uscarea hartiei si care sa asigure o atmosfera prielnica migrarii. Camerele in 
care se amplaseaza aceste tancuri (cutii de forma paralelipipedica construite din lemn si 
sticla sau numai sticla) trebuie sa asigure o temperatura moderata. Durata de migrare 
este de 2-3 zile pentru cromatogramele obisnuite si 7-14 zile pentru  cele 
preparative.hartiile sunt apoi perfect uscate si colorate pentru evidentierea zaharurilor 
dupa tehnica Trevelyan (AgNO3 in acetona,solutie alcoolica de NaOH si tiosulfat de 
sodii) iar pentru aminoacizi  cu ninhidrina in acetona. 

Prepararea gelului fosfat de aluminiu Gelul de fosfat de aluminiu este folosit 
in amestec cu anatoxinele difterica si tetanica pentru prepararea monovaccinurilor  
difteria si respectiv tetanic(bivaccin) si difiero-tetano-pertussis (trivaccin).acest gel are 
rolul de a mari puterea imunizanta a vaccinurilor respective. 
El se obtine prin amestecarea  unei solutii de fosfat trisodic cu o solutie de clorura de 
aluminio, cand se obtine o solutie laptoasa, care prin sedere depune gelul de fosfat de 
aluminiu. Gelul depus este spalat de 2 ori cu apa distilata, prin sifonare, apoi este 
colectat pe un filtru de panza pentru indepartarea excesului de apa de spalare. De pe 
filtrul de panza gelul este trecut in baloane de 10 litri constituind “suspensia muma”. 
Din aceasta suspensie se obtine prin diluare un ser fiziologic steril si mertiolare 
“suspensie izotonizata de gel de fosfat de aluminiu”. 
Cantitatea de gel este determinata printr-o metoda gravimetrica si se exprima in mg de 
fosfat de aluminio uscat/ml. 
In functie de vaccinul de preparat, suspensia izotonizata este diluata din nou cu ser 
fiziologic steril si mertiolat la cantitatea de gel de aluminio necesara fiecaruia, 
sterilizata umed si apoi amestecata cu anatoxinele respective in procesul de sifonare. 

Precipitarea proteinelor cu sulfat de amoniu Sarurile neutre ,in concentratii 
mari scad solubilitatea proteinelor, determinand precipitarea lor. Alegand anumite 
concentratii saline, se poate fractiona un amestec de proteine (cu o solubilitate 
diferiata). 
Sulfatul de amonio (NH4)2SO4 este un agent de precipitare mult folosit datorita 
solubilitatii sale mari in apa. Pentru fractionare, sau se adauga substanta solida, sau se 
adauga solutie saturata. Solutia saturata de (NH4)2SO4 se prepara, dizovand la 25ºC 
(temperatura camerei) 766,8 g sulfat de amoniu in 1000 ml apa. Aceasta solutie este 4,1 
M.pH-ul solutiei de sulfat de amoniu trebuie ajustat la valoarea la care se face 
precipitarea. Un exemplu de utilizare a precipitarii cu sulfat de amoniu este izolarea 
gama globulinei din ser total. 
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Precipitarea cu alcool la rece 
                                     P l a s m a 
 Etanol 8% pH= 7, 2                                                                                      
    TºC - 3ºC                    
                                      Proteína 
 
Supernatant I                                                                 Precipitat I 
Etanol 25% pH=6, 9                                   (Fibrinogen, globuline  
    TºC   -5ºC                                                           antihemofilice) 
 
 
Supernatant II+III                                                  Precipitat II+III                                          
Etanol 18% pH=5, 2                             (β lipoproteine,γ globuline  
    TºC   -5ºC                                                    izohemaglutinine,  
                                                                            protrombina)                                                                          
 
 
Supernatant IV-1                                                     Precipitat IV-1                                          
Etanol 40% pH=5,8                                               (β lipoproteine,                                                                                                                                       
       TºC -5ºC                                                         ceruloplasmina) 
 
 
Supernatant IV-4                                                     Precipitat IV-4                                          
Etanol 40% pH=4,8                                              (α si β glibuline)                                                                                                                                       
       TºC   -5ºC                                                  
 
 
Supernatant V                                                              Precipitat V                                         
Etanol 10% pH=4,5                                                                                                                                                                                   
       TºC   -3ºC                                                   
 
 
Supernatant                                                                   Precipitat                                          
Etanol 40% pH=5,2                                                     (impuritati)                                                                                                                                       
       TºC   -5ºC                                                   
 
 
Supernatant                                                                  Albúmina 
 

Dozarea azotului aminic din medii de cultura Principiul metodei: 
Gruparile amino (-NH2) ale aminoacizilor sunt blocate cu ajutorul aldehidei formice 
neutre, iar aciditatea imprimata gruparilor carboxil, se titreaza cu hidroxid. 
 
R-CH-COOH + H-C-H            R-CH-COOH + H2O 
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    NH2                   O                    N=CH2 
 
R-CH-COOH+NaOH R-CH-COOH+H2O 
         
     N=CH2                                  N=CH2 
 
Numarul gruparilor acide care titreaza este egal cu numarul gruparilor aminice blocate 
de aldehida formica. 
Tehnica de lucru: Intr.-un pahar Berzelius se introduc 1 ml, din mediu cu o  pipeta, 15 
ml apa distilata cu o biureta,1-2 picaturi fenolftaleina (solutie alcoólica 1%).Se 
neutralizeaza total cu o solutie NaOH n/10 pana la culoarea roz pal. Se introduc apon 5 
ml formol 20 % (obtinut din formol 40 % industrial in parti egale cu apa 
distilata)neutralizat cu NaOH in prezenta fenolftaleinei, pana la culoarea roz pal. Se 
titreza proba cu solutie NaOH n/10 pana la aparitia culorii roz si se noteaza numarul de 
ml necesari la titrare. In paralel se efectueaza si o proba martor care consta din prezenta 
tuturor reactivilor in afara de mediu de cultura. 
Calculul rezultatelor Rezultatele se exprima in grame de azot aminic. 
De exemplu: daca la titrarea probei cu mediu de cultura au mers 5 ml NaOH n/10, iar la 
proba martor 0,5 ml atunci pentru a exprima rezultatele in grame de azot aminic 
utilizam formula: (5-o,5) ּ◌0,014=0,0063 g N2 aminic/ml. 
  
Determinarea azotului total (metoda Kjeldhal) Principiul metodei: 
Consta in conversia diferitilor compusi azotati din produsul biologic in sulfat de 
amoniu, prin fierberea cu H2SO4 concentrat; ulterior sulfatul de amoniu este 
descompus cu mediu puternic alcalin (NaOH), eliminand amoniac intr.-o solutie de acid 
sulfuric de normalitate cunoscuta. In final aceasta solutie de acid este titrata cu solutie 
alcalina de normalitate cunoscuta. 
A)N-organic+H2SO4+H2O2=(NH4)2SO4+CO2+H2O 
B) (NH4)2SO4+2NaOH=Na2SO4+2NH3+2H2O 
Reactivi necesari 
- acid sulfuric p.a (D=1,84) 
-perhidrol p.a (drept catalizator) 
-solutie de NaOH 40% 
-solutie de H2SO4 n/50 
-solutie de NaOH n/50 
-solutie alcoólica de fenolftaleina 0,1% 
-solutie indicador rosu de metil (care se prepara astfel: 0,1g rosu de metil se dizolva in 
30 ml alcool etilic 96º si se dilueaza la 50 ml cu apa distilata). 
-apa distilata 
Mod de lucru: 
 
Analiza azotului in amestecuri de proteine se face  in 3 etape distincte: 
a. mineralizarea preparatelor biologice 
b. ditilarea amoniacului 
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c. titrarea indirecta a amoniacului 
a) Mineralizarea preparatelor biologice 
Intr-un balon tip Kjeldhal se introduc: 1 ml proba, 1 ml H2SO4 p.a si 3-4 picaturi de 
perhidrol,cateva perle de sticla, iar la gatul acestuia o palnie de sticla pentru a evita 
pierderea vaporilor de acid sulfuric. In paralel se face o proba martor cu aceeasi reactivi 
utilizati pentru mineralizarea materialului biologic, insa proba de analizat este inlocuita 
cu un volum egal de apa distilata. Cele 2 baloane Kjeldhal  cu proba si cu martorul se 
monteaza in pozitie inclinata pe un stativ metalic sub nisa si se incalzeste cu grija la 
flacara unui bec. Primele 10  minute focul va fi mai mic, pentru a nu avea pierderi de 
azot, apoi flacara se mareste si se lasa pana la decolorarea completa. Obisnuit, 
minaralizarea produselor biologice este terminata dupa aproximativ 8 ore, cu exceptia 
acelora in care proteinele contin o cantitate mai mare de lizina si care necesita o 
mineralizare de circa 12 ore. Dupa terminarea mineralizarii, balonul Kjeldhal, se raceste 
se spala palnioara in interior si in exterior cu 5-10  ml apa distilata, dupa care continutul 
acesteia se transvazeaza cu apa distilata in aparatul de distilat. 
b)Distilarea amoniacului  Se efectueaza intr-un aparat de distilare Parnes-Wagner. 
Aparatul este compus dintr-un balon generador de vapori, un recipient intermediar, un 
balon tip Kjeldhal cu substanta mineralizata, un refrigerent si un alt refrigerent in care 
se aduna proba distilata. In balonul generador de vapori cu o capacitate de 500-1000 ml 
se introduc pana la aproximativ 2/3 din volumul sau apa bidistilata si cateva perle de 
sticla. Recipientul serveste la spalarea aparatului. Inainte de utilizarea aparatului 
Parnas-Wagner se spala cu vapori de apa timp de 15-20 minute pentru indepartarea 
eventualelor impuritati. Balonasul comunica prin intermediul unui tub selectiv T2 cu 
recipientul si cu balonul generador de vapori, iar prin tubul T3 cu refrigerentul. Prin 
palnia P1 se introduce mineralizantul, solutia de hidroxid de sodiu 40%, cateva picaturi 
de fenolftaleina, in balon, apoi se spala de 2-3 ori cu volume mici de apa bidistilata, 
pentru a antrena intreaga cantitate de mineralizant. Recipientul care serveste la captarea 
amoniacului distilat, contine o cantitate de H2SO4 n/50, 3-4 picaturi de rosu de metil si 
circa 10 ml de apa distilata. Recipientul se aseaza sub refrigerent astfel incat tubul 
terminal al refrigerentului sa fie bine introdus in solutia de H2SO4 n/50, pentru a evita 
pierderile de amoniac. Vaporii de apa trecand prin mineralizatul alcalinizat, antreneaza 
amoniacul care se degaja si ajunge in solutia titrata de acid din recipient. Timpul 
necesar pentru distilarea amoniacului este de 15-20 minute. 
c)titrarea indirecta a amoniacului 
excesul de H2SO4 n/50,ramas dupa captarea amoniacului in recipient, se titreaza cu o 
solutie de NaOH n/50 pana la virarea culorii solutiei de la rosu la galben. 
Calculul rezultatelor- se efectueaza tinand cont de faptul ca 1 ml de solutie de NaOH 
n/50 corespunde la 0,00028 g azot. Continutul de azot din preparatul biochimic cercetat, 
exprimat in grame la 1000 ml se calculeaza dupa formula: 
G azot %o(V-v)  ּ◌ 0,00028·10000 unde: 
V= volumul de solutie de NaOH n/50 foloseste pentru titrarea  acidului sulfuric n/50 din 
proba martor 
v= ml solutie de NaOH n/50consumati pentru titrarea excesului de H2SO4 din proba de 
analizat    
10.000=coeficientul de transformare la 1000ml proba 
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Determinarea clorurilor din apa de la centrala termica 
Se face prin metoda precipitarii (Mohr) 
In solutia apoasa, ionii Cl¯ reactioneaza cu Ag+ conform reactiei: 
AgNO3 + Cl¯ = AgCl + NO3¯ 
In prezenta cromatului de potasiu , excesul de ioni de Ag + dau cu ionii de K2CrO4 un 
precipitat de cromat de argint de culoare rosie caramizie. 
2Ag+ K2CrO4=2AgCrO4 
Reactivi necesari si prepararea lor 
1.indicator fenolftaleina    0,1% 
2.Na2CO3                         0,2n 
3.HNO3                             0,2n 
4.NaCl cu cromat de potasiu 
5.solutie AgNO3         0.00564n 
1. se cantaresc 0,1g fenolftaleina p.a si se aduc in 100 ml alcool de 70 º. 
4.solutia de clorura de sodiu cu cromat de potasiu-se prepara o solutie de baza, 
dizolvata 1,374g. NaCl p.a si 75g K2CrO4 p.a in apa bidistilata si se aduce la 1000ml. 
Se iau 1000ml din solutia de baza si se aduce intr.-un balon cotat la 1000 ml cu apa 
bidistilata.La 10 ml din aceasta solutie, corespund 5 ml AgNO3 0,00564n, echivaland 
cu 1 mg Cl¯ in 100 ml proba de apa. 
5.solutia AgNO3 0,00564n. Se dizolva 9,5817g AgNO3p.a in apa bidistilata ,se aduce 
la 1000 de ml. Din aceasta solutie se iau 100 ml si se dilueaza la 1000ml apa bidistilata. 
La 1ml corespund 0,2 mg Cl¯. 
Azotatul de argint p.a se macina fin si se usura in exicator in prezenta oxidului de calciu 
pentru indepartarea  umiditatii si a acidului liber. 
Conditii de lucru 
Proba de apa trebuie sa aiba o temperatura de 20°Csi un pH practic neutru (pH 6 la8). 
Executarea analizei 
Intr.-o capsula alba de portelan se masoara 100 ml proba de apa. Se adauga cateva 
picaturi indicador fenolftaleina si daca apare coloratia roza , ea se decoloreaza prin 
adaos de HNO3 0,2n; daca proba ramane incolora se verifica daca un este pera 
acida,printr-un adaos de Na2CO3 0,2n si apoi se decoloreaza cu HNO3 0,2n. 
Se adauga 10 ml solutie clorura de sodiu cu cromat de potasiu si se titreaza cu AgNO3 
0,00564n pana la aparitia unei coloratii brune vizibile. Se recomanda a adauga la 
inceput circa 4,5 ml din solutia de titrare, amestecand bine si titrand incet,agitand mereu 
pana la viraj.Pentru obeservarea exacta a virajului se masoara intr.-o capsula identica 
100 ml proba (ca mai sus),la care se adauga 10 ml clorura de sodio cu cromat de potasio 
si se amesteca bine. La 1ml solutie AgNO3 0,00564n corespund 0,2 mg Cl¯. 
Rezultatele se exprima in mg Cl¯/l. 
Daca vm volumul de solutie AgNO3 0,00564n folosit la titrarea in ml.Vm volumul de 
apa luat pentru determinare (in ml). 
mg Cl¯/l = (v-5)·0,2·1000 = 200 (v-5) 
                          V                     V 
 

Determinare duritatii apelor de la centrala termica Duritatea totala 
(Dt)reprezinta continutul total de ioni de Ca²+ si Mg²+ din apa sau din abur. Duritatea 
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temporara (carbonatica )”Dtp” reprezinta continutul  de ioni de Ca²+ si Mg²+  
corespunzator continutului de bicarbonat din apa sau din abur. Duritatea permanente 
(necarbonatica)”Dp”reprezinta continutul de   ioni de Ca²+ si Mg²+ corespunzator altor 
saruri de calciu si magneziu (sulfati,cloruro,nitrati)din apa sau abur. 

Determinarea complexometrica Principiul metodei se bazeaza pe tatarea cu un 
reactiv organic care formeaza cu ionii de Ca²+ si Mg²+ combinatii 
complexe,solubile,incolore si stabile. Reactivul folosit face parte din grupa acizilor 
aminopolicarboxilici-acidul etilen diaminotetraacetic (EDTA); Se foloseste mai ales 
sarea disodica a cestui acid care cristalizeaza cu 2 molecule de apa : 
HOOC-CH2                                        CH2-COOH 
                         N-CH2-CH2-N    ·2H2O 
 
NaOOC-CH2                                       CH2-COONa 
Simbolic poate fi reprezentat prin formula: 
Na2H2Y2·2H2O 
Masa moleculara = 372,254 
Formarea compusilor complecsi poate fi astfel reprezentata: 
Na2H2Y + Ca²+  Na2CaY +2H+ 
Na2H2Y + Mg²+ Na2MgY+2H+ 
Reactivii necesari pentru prepararea lor: 
1.solutie EDTA 0,005m 
2.solutie magneziana MgCl·6H2O   0,01N 
3. solutie magneziana MgCl·6H2O   0,02N 
4. solutie alcalina tampon pH=10 
5. indicador eriocrom T 
1.Solutia EDTA 0,005m 
Se cantaresc 1,8613g EDTA p.a si se dizolva in 500-600 ml apa bidistilata. In cazul in 
cand solutia este tulbure, se filtreaza si apoi se aduce la 1000 ml cu apa bidistilata. 
Factorul solutie EDTA 0,005 m se stabileste cu ajutorul unei solutii de MgCl2 0,002 N 
prin metoda: 
Intr.-un pahar conic de 250 ml se masoara 20 ml solutie MgCl2 0,002N se adauga 80 ml 
apa distilata,5ml solutie tampon alcalin,cca 0,1g indicador eriocrom solid ; se titreaza 
incet agitand intens cu solutie EDTA 0,005M pana are loc virajul culorii din violaceu 
spre albastru verzui. 
20 ml solutie megneziana 0,002N corespunde la 4 ml solutie EDTA 0,005M. 
Daca V-volum de EDTA 0.005m folosit la titrarea(in ml),atunci factorul solutiei va fi : 
f= 4 .        V 
Solutia se pastreaza in sticla bruna,parafinata in interior,ferita de lumina.Factorul 
solutiei trebuie verificat cel putin o data pe luna. 
2.Solutia magnezica MgCl·6H2O   0.01N si 0,02N 
Solutia 0,01N:se titreaza 1,0163g MgCl·6H2O    p.a se pun intr.-un balon cotat de 
1000ml se adauga apa bidistilata pana la semn.din aceasta solutie se prepara  solutie 
0,02N prin diluare cu apa bidistilata.se ia un volum din solutia 0,01N egal cu: 
1000 = 200 ml care se aduce la 1000 ml cu apa bidistilata intr.-un  f  . 5  f  flacon  cotat 
3.Solutie alcalina tampon pH=10 
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Se dizolva 20 g clorura de amoniu p.a in 200 ml apa bidistilata se adauga 80 ml 
amoniac, 25% p.a si se aduce la 1000 ml cu apa bidistilata. 
4.indicatorul negru-eriocromT 
Se prepara prin amestecarea unei parti indicador cu 100,respectiv 200 parti NaCl p.a. 
Executarea analizei: 
Se iau 100 ml proba de apa intr.-un pahar de 250 ml .Se adauga 2 ml solutie tampon si 
5-7 picaturi de indicador. Se amasteca, se titreaza cu solutie de EDTA 0,005m pana la 
virajul culorii de la violet  la albastru .inseamna ca V,volumul solutiei EDTA 0.005 m 
(cu factorul f)folosit la titrare (in ml),duritatea apei este : 
d= V.f.1000 =o,1.V.f (mval/l) 
      100.100 
Respectiv: d =V.f.1000.2,8 =o,28 .V.f 
                         
                             100.100      
Stiind ca relatiile dintre gradele de duritate (1ºd)so mval/dm³ sunt urmatoarele:  
1ºd=0,357 mcal Cao/ dm³=0,357 mcal MgO/ dm³ 
1 mval/ dm³=28Cao/ dm³=20mg Mgo/ dm³=2,8ºd 
1ºd=10 mg CaO 
 

Dozarea fosfatului din apa de cazan Metoda indicata se aplica pentru 
determinarea concentratiilor mici si foarte mici de ortofosfati,in circuitul apa-abur din 
exploatarile termoenergetice, in prezenta silicei.principiul metodei se bazeaza pe 
formarea compusului fosfomolibdatului de amoniu. 
Comparatia se face fata de culorile unor solutii etalon de ortofosfat, tratate in mod 
identic cu proba de apa. 
Reactivi necesari: 
1.sulfomolibdat de amonio-se prepara in cantitate de 100 ml solutie. Se toarna incet si 
racind continuu 8,3 ml H2SO4 p.a concentrat (D=1,84)in 91,7 ml apa bidistilata, libera 
in sílice, se lasa sa se raceasca complet si se obtine astfel un acid 3N; se cantareasc 
0,756g molibdat de amoniu p.a cristalizat, fin pulverizat si se dizolva in cei 100 ml 
H2SO4 3N. Solutia se pastreaza in sticle brune ,cu dop de sticla. Daca solutia se 
coloreaza (nuanta albastra-verzuie) trebuie inlocuita cu alta proaspata. 
2.indicator fenolftaleina 0,1%solutie alcoólica 
3.HCl 0,1 N si HCl 1N 
4.foita de staniu p.a-se foloseste foita de staniu p.a de grosime 0,01-0,02mm din care se 
taie fasii inguste avand greutatea de 10 mg. Foitele se pastreaza in tuburi inchise cu dop, 
ele se manipuleada cu penseta. 
5.solutia etalon de ortofosfat: se foloseste sarea sodica cristalizata p.a NaH2PO4. 2H20 
(greutatea moleculaza 156,025)sau sarea disodica cristalizata p.a Na2HPO4. 12 
H20(greutatea moleculaza 358,174).reactivii trebuie pastrati la rece in flacoane bine 
inchise,pentru a fi feriti de contactul cu aerul. 
Se cantarea 164,27mg fosfat monosodic sau 377,1mg fosfat disodic si se dizolva in apa 
bidistilata,lipsita de sílice. Se trece apon cantitativ intr.-un balon cotat de 1000 de ml si 
se aduce la semn cu apa bidistilata lipsita de sílice. Aceasta solutie de baza contine 
100mg fosfat respectiv 74,2mgP2O5/l. din aceasta solutie se prepara prin dilutii 
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corespunzatoare cu apa bidistilata,lipsita de sílice solutii de ortafosfat. Dupa frecventa si 
numarul de determinari, se vor prepara cate 500 ml sau 1000ml solutii etalon de 
concentratii necesare,pastrate in sticle albe cu dop de sticla. 
Conditii de lucru: Continutul maxim de fosfat al probei de apa trebuie sa fie de 5 mg 
fosfat resp 3,5 mg P205/l. Ordinea de introducere a reactivilor trebuie respectata. 
Foitele de staniu se activeaza inainte de folosirea lor, introducandu-le repede in H2SO4 
diluat. Foitele se pot folosi de cel mult 4-5 ori spalandu-se dupa fiecare intrebuintare. 
H2SO4 diluat.’Determinarea se executa in eprubete colorimetrice;  in lipsa acestora se 
pot folosi eprubete obisnuite din sticla incolora, identice intre ele ca dimensiune si 
calitate. Compararea culorii obisnuite cea a etaloanelor se face pe un fond alb,mat(placa 
de sticla opaca sau geam alb pe care s-a lipit o hartie alba) si lumina trebuie sa cada din 
spate. 
Prepararea solutiilor etalon se executa conform tabelelor. Modul de lucru: se masoara 
cu o pipeta 10 ml de apa din cazan de la centrala termica, intr.-un vas cu capacitate de 
100 de ml. Se adauga 2-3 picaturi de fenolftaleina 0.1% pana apare culoarea roz, apoi 
cateva  picaturi de acid clorhidric 0,1N pana la decolorarea solutiei, apoi se introduce o 
foita de staniu si 1 ml HCl 1N. se agita eprubeta timp de 10 minute pentru dezvoltarea 
omogena si completa a culorii. Se lasa in repaos 10 minute. Coloratia albastra formata 
se compara cu cea a solutiilor etalon de fosfat din care se iau cate 10 ml in eprubete 
identice cu acelea ala probei de apa si se trateaza exact ca in modul descris mai sus 
.compararea trebuie facuta la cel mult 60 de minute dupa introducerea reactivilor. 
Calculul rezultatelor: Daca V=100ml (V=nr de ml de apa luati in lucru)pentru a calcula 
rezultatul,valoarea gasita prin comparare cu etalonul trebuie incultita cu 100/v. 
rezultatul se exprima in mg fosfat/l. 
 

Regenerarea coloanelor de dedurizare a apei Regenerarea coloanelor de 
dedurizare a apei se face in functie de marimea si felul aparatului precum si de tipul de 
rasini folosite. In general pentru regenerarea coloanei cu masa cationica, se fol sol de 
HCl chimic pur,iar pentru regenerarea coloanei cu masa anionica se fol sol NaOH c.p. 
Regenerarea se face dupa o prealabila afanare a masei ionice iar sensul de trecere al 
solutiilor necesar regenerarii precum si al apei de spalare este de la partea superioara a 
coloanei la partea inferioara. Dupa regenerare,rasinile se spala cu apa distilata. 
Cantitatea variaza in functie de marimea coloanelor, pana ce pH-ul atinge valoarea 
neutra=7. 
 

Determinarea fosfatului de aluminiu din preparatele biologice adsorbite. 
Metoda se bazeaza pe determinarea gravimetrica a fosfatului de aluminiu. Reactivi si 
materiale: 
1.azotat de argint 10% 
2.filtre fara cenusa (banda albastra) 
3.sticlarie:creuzete de portelan,palnioare de sticla 
4.aparatura:cuptor de calcinare 
Mod de lucru: se amesteca bine suspensia de AgPO4, se iau 10 ml si se filtreaza prin 
filtru cantitativ.precipitatul de pe filtru se spala bine cu apa deionizata pana la reactia 
negativa a ionului Cl¯ din apele de spalare cu solutie de AgNO3 10%. Se pune intr-un  
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creuzet cantarit in prealabil pana la greutatea constanta, hartia de filtru cu precipitatul, 
se calcineaza la 800 ºC pana la greutate constanta. Continutul de fosfat de aluminiu, in 
mg/ml se calculeaza dupa ralatia: A-B unde: 10 
A = greutatea creuzetului cu precipitat calcinat 
B = greutatea creuzetului gol 
10 = nr de ml de suspensie de AlPO4 luati pentru analiza. 

 
 
 
 



 pagina 87 din 190 

 
7. Antibiograma 

 
Antibiotice, chimioterapice, sulfamide; mecanisme de actiune si de 

rezistenta. antibioticele, chimioterapicele si sulfamidele sunt medicamente 
antimicrobiene.microbii pot fi omorati prin diferite mijloace: fizice, chimice 
biologice 
 metode chimice exista numeroase substante chimice care omoara 
microorganismele sau blocheaza multiplicarea acestora.se impart in: 
�agenti selectivi: 
♦ antibiotice 
♦chimioterapice 
�agenti neselectivi: 
♦antiseptice 
♦dezinfectante 
principalele grupe de dezinfectante sunt: 
♦alcooli:etanol,izopropanol,alcool benzilic 
♦ halogeni:iod,clor si derivatii lor 
       cl+h2o=hclo- 
        hcl+[o] instabil, acid tricloroizocianuric 
♦aldehide:formaldehida,formol 
♦metale grele:●antiseptice cu mercurocrom, cupru, sublimat coroziv. 
♦fenolii si derivatii lor:●dezinfectanti 4-5% puternice 
                                                      ●1-2% antiseptice 
                                                      ●0,1%conservanti pentru forme farmaceutice 
(vaccinuri). 
♦detergenti cationici:●grupe alchil ce interactioneaza cu lipidele din membrana 
bacteriilor. 
                                                   ●inactivati de  ph-ul acid 
factorii selectivi sunt folositi in tratarea bolilor infectioase. 
a)antibioticele sunt substante naturale,produse de microorganisme pentru a omorai 
sau a inhiba cresterea altor microorganisme.putine antibiotice sunt complet 
inofensive pentru macroorganisme. 
utilizarea antibioticelor in stil terapeutic: 
●fata de celulele eucariote(microorganism galben) 
● contra procariotelor ar trebui sa aiba efect. 
reducerea toxicitatii prin modificarile  
radicalilor liberi. 
ex:♦penicilina-poate fi administrata in cantitati mari,nu produce toxine pentru 
macroorganizme, 
este alergizanta(produce socul anafilactic). 
      ♦streptomicina- este un toxic nervos 
      ♦gentamicina- provoaca leziuni renale 
      ♦neomicina-omoara microorganizmul, 
se administreaza local,se absoarbe putin,se exercita 
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efect local,nu intoxica macroorganizmul,nu se injecteaza. 
pentru a evita efectele toxice ale antibioticelor au aparut antibiotice semi-sintetice: 
 ex:din cultura de fungi se extrage antibiotice,se prelucreaza pentru a-si pastra efectul 
terapeutic si pentru a indeparta efectul toxic.substantele produse prin sinteza se 
numesc chimioterapice. 
b)chimioterapicele sunt cele mai eficiente medicamente in tratarea bolilor 
infectioase.eficacitatea produsului il fac util in tratarea bolilor infectioase prin 
calitatile sale: 
1)stabilitatea in vivo 
2)rata de absorbtie 
3)rata de eliminare 
4)capacitatea de a penetra in zona infectata 
1)  daca e eliminat foarte repede rezulta un efect redus in timp.trebuie administrat mai 
des,la 4 ore si altele sunt lente la 12 sau 24 de ore.mai exista si asa zisele forme de 
depozit\(moldamin),se absorb lent si se administreaza mai rar. 
2)daca se absoarbe bine isi face efectul repede si sigur. 
neomicina*are efect toxic 
    *apare local,nu omoara microbii, dar se absoarbe foarte greu,nu apar efecte toxice. 
3)daca se elimina repede trebuie sa se administreze mai des. 
4)infectiile bilei→colicistita→daca se inghite ampicilina→ficat→stomac odata cu 
bila 
meningo-encefalita bacteriana→rifomicina→bariera reprezentata de meninge→nu 
ajunge unde trebuie. 
      indicatii 
*indicele terapeutic raporteaza doza maxima toxica pentru organizmul uman si doza 
minima antimicrobiana. 
ex:efectul antimicrobian 1g/doza, iar efectul perfect→2g/doza. 
daca sunt egale→toxic. 
*nivelul serie depinde de:-doza administrata:o data 
                                                       -greutate 
                                                       -rata de administrare 
                                                       -rata de eliminare 

Mecanismul de de actiune al agentilor antimicrobieni 
   ♦antibioticele 
in functie de actiunea lor asupra celulei bacteriene, 
efectul poate fi  de omorare a celulelor→bacteriocide 
sau inhiba dezvoltarea lor →bacteriostatice( vor murii 
foarte repede deoarece au un metabolism 
foarte intens,rata de imbatranire fiind fantastica.in  
catevaore se vor inregistra progrese foarte mari, 
celulele imbatranind foarte repede). 
*penicilina –microbii isi dezvolta rezistenta fata de medicamente. 
este important de stiut cum: 
●actioneaza 
●se apara 
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● se studiaza noi antimicrobiene 
*penicilinele sunt sintetizate de fungi din genul penicilina.actioneaza pe bacteriile 
gram(+),rareori pe cele gram(-),actioneaza ca analogi structurali,inhiba reactia 
enzimatica,nu se mai sintetizeaza mureina care intra in compozitia peretelui 
celular.celulele noi 
formate  vor fi vulnerabile la presiunea osmotica si vor liza. 
*penicilina g trateaza bolile sistemice,produce alergii 
precum socul anafilactic letal.penicilina omoara bacteria si invers.nu poate fi inghitita 
deoarece hcl din stomac produce inactivarea ei,deci trebuie injectata. 
*penicilina v se gaseste in comprimate de sinteza,poate fi inghitita. 
*peniciline sintetice: 
♦oxacilina 
♦metralina 
♦ampicilina 
*cefalosporinele seamana cu penicilina,are nucleu 
betalactomic,inhiba formarea mureinei la multe 
gram (+) si gram (-).initial s-a crezut ca vor aparea forme de rezistenta.pot fi 
administrate la persoane alergice. 
*bacitracina este antibiotic cu structura polipeptidica produsa de bacteria 
betasubtilis,sintetizarea se face inaintea sporularii.inhiba sintetizarea 
peptidoglicamilor din peretele celular,este toxica pentru om dar eficienta in plagi 
infectate. 
*vancomicinele sunt specii de streptomices care actioneaza pe bacteriile gram (+). 
*cicloserina inhiba sinteza peretelui celular cu producere de alanina,peretele bacteriei 
neavand rezistenta la aceasta. 
*polymixina este produsa de o bacterie numita bacillus polymixa care inhiba 
formarea membranei celulare, ca si detergentii cetonici ,intrerupe din loc in loc 
membrana celulara. 
●antibiotice cu structura polietilica: 
 *streptomices 
 *agenti antifungi(micoze) 
♦mistatina este agent antifungic local(candidoze)  
♦amfotericina trateaza micozele sistemice si 
mucegaiurile. 
♦imidazolii produc rupturi la nivelul membranei celulare la fungi,bacterii anaerobe si 
protozoare. sunt doi reprezentanti importanti: 
*metronidazolul, medicament antiparazitar,cel mai bun in tratarea contra bacteriilor 
anaerobe. 
*tinidazolul 
           inhibarea sintezei proteice 
♦aminoglicozidele→prin legarea lor de ribozomi. 
a)streptomicina face parte din streptomices,se leaga inversabil de subunitatea 30s a 
ribozomilor bacteriilor,blocheaza functionarea normala a 
procesului de initiere a sintezei,perturba legatura arn din complexul arn-
ribozomi,genereaza produsi de proteine anormale,impiedica formarea cod-ului. 
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b)mai noi,efect mai bun. 
*tetraciclinele sunt antibiotice cu spectru larg,fac 
parte din grupul streptomices,se leaga de subunitatea 30s a ribozomilor 
bacteriilor,impiedica legarea aminoacizilor de peptide. 
♦efecte nedorite:●pateaza dintii 
                                         ●produce defecte la fat 
                                         ●in cure indelungate produc 
                                           dismicrobism 
flora saprofita traieste in simbioza cu organismul. 
ex: E. coli 
organismul nu mai profita, apare avitaminoza si digestia disciforma. in lipsa lor se 
inmultesc alte elemente patogene. 
♦cloramfenicol este toxic pentru celulele umane,cu spectru larg,efectul secundar al 
acestui antibiotic fiind anemia. 
♦eritromicina*streptomices erythaeus 
                               *are inel lactamic  
♦emetina- este un antibiotic antiprotozoric relativ toxic pentru om 
       inhibarea 
*chinolinele sunt agenti antimicrobieni cu spectru larg, 
topoizomerizeaza si blocheaza infasurarea 
moleculelor de and. 
*rimfapicina inhiba arn-ul,este eficienta in tuberculoza si lepra. 
*clorochina este agent antiprotozoric, 
trateaza malaria,chiar daca protozorul malariei dezvolta rezistenta. 
*sulfamidele sunt antibiotice sintetice 
(chimioterapice), blocheaza sinteza unor aminoacizi, inlocuind acidul 
paraaminobenzoic. 
        ♦rezistenta microbiana  
poate fi: 
●naturala(bacteriile nu permit antibioticelor sa treaca prin membrana celulara,si au 

enzime care distrug antibioticul). 
    ●dobandita prin variabilitate genetica,un microb care initial era sensibil,devine 
rezistent. 
♦rezistenta dobandita poate fi: 
●adaptiva nu se transmite genetic si antibioticul actioneaza ca inductor. 

    ●reversibila produce modificarea inversa a and-ului cromozomial si 
extracromozomial.se numeste polifarmacorezistenta. 
             mecanismul prin care se castiga noi           
       gene pentru rezistenta 
 ♦transfer si recombinare genetica  
 ♦sinteza unor enzime specifice care impermeabilizeaza membrana celulara 
●tipuri de rezistenta: 
*de specie 
*de tulpina 
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testarea sensibilitatii bacteriene fata de antibiotice, se face cu o antibiograma si se 
stabileste in vitro. 
   reactii adverse 
*instalarea rezistentei 
*dismicrobism 
*avitaminoza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 pagina 92 din 190 

 
8. Reactii antigen-anticorp de diagnostic si teste celulare 

 
Imunizari pentru obtinerea de seruri pe animale mari (cabaline) 
Pentru producerea de seruri animale sunt supuse unei operatiuni numita 

hiperimunizare. Acesa este procesul in care animalul primeste doze progressive 
ascendente de antigen, in scopul acumularii in sangele sau a unor cantitatii mari de 
anticorpi. 
Hiperimunizarea depinde in mare masura de calitatea antigenelor folosite pentru 
stimularea formarii anticorpilor. Pentru o instalare timpurie a imunitatii si pentru 
marirea intensitatii si a durabilitatii sale se asociaza antigenelor materiale adjuvante. 
Ele maresc capacitatea de imunizare a antigenelor facand organismul snimalului sa 
raspunda mai rapid si mai intens in urma inocularii de vaccine, chiar atunci cand doza 
de antigen este mica. Actiunea complexului antigen-adjuvant, depinde nu numai de 
cantitatea inoculata cat si de concentratia antigenului si de calea de inoculare. 
Inocularea antigenelor se face fie pe cale subcutanata (anatoxina, toxina, culturi) fie 
pe cale intravenoasa (culturi). Injectarea intramusculara a antigenului se practica 
rareori deoarece in acest mod de inoculare resorbtia antigenelor se face rapid. 
Cantitatile de antigen se introduc in regiunea trunghiului, dar injectia nu se poate face 
la o apropiere mai mica de 10-15 cm. de marginea posterioara a omoplatului, 
deoarece in unele cazuri apar edeme, care coboara de-a lungul fasciilor bratului si 
antebratului si scot calul din productie pentru cateva saptamani. Nu se recomanda, in 
primele cicluri sa se introduca antigenul in treimea mijlocie si inferioara a 
trunchiului, deoarece apare un edem. Se recomanda ca prima injectie sa se faca intr-o 
parte a trunchiului. Iar urmatoarea in parte opusa. In acest mod se introduce pana la 
200 ml de antigen sub forma de anatoxina si nu mai mult de 100 ml de cultura 
bacteriana. Fractionarea dozelor de antigen accelereaza resorbtia antigenului, ceea ce 
nu este totdeauna indicat, de asemenea mareste suprefata modificata de procesele 
inflamatorii aparute in urma introducerii antigenului. In cazul cand calul are tendinta 
de-a reactiona violent la antigenul introdus, este indicat sa se injecteze in prealabil 
doze preventive (desensibilizarea). Cautam astfel sa micsoram fenomenul de soc, 
urmarile lui sis a prelungim viata calului. 
Din experientele facute nu s-a observat o scadere a titrului prin folosirea acestei 
metode de inoculare. 
In cazul injectiei intravenoase capul calului trebuie bine fixat. Acul se introduce in 
vena, in sensul curentului sanguin. Introducerea corecta a acului se controleaza prin 
aparitia sangelui care curge prin ac. La ac se adapteaza seringa sau alt aparat si incepe 
injectarea antigenului. Cu cat injectarea se face mai incet, cu atat mai bine. In 
injectiile intravenoase este necesar sa se introduca antigenul in doze semnificative, in 
scop preventiv (1/10-1/20 din intreaga doza), care se injecteaza intravenos cu 30-40 
minute inainte de injectarea dozei urmatoare. Dozele mari pot fi  fragmentate in 2-3 
inoculari. Intervalele dintre ele pot fi variate in functie de modul in care reactioneaza 
animalul. Inainte de inoculare este nevoie sa se fixeze animalul cu o iavasa. Locul 
unde se face injectia trebuie sa fie ras sau tuns pe o suprafata de 10 cm., sters de 
cateva ori cu o bucata de vata inmuiata in fenol 5% si dezinfectat cu tincture de iod. 
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Mainile operatorului trebuie sa fie curate. Este indicat ca in timpul imunizarii sa se 
lucreze cu manusi de cauciuc. Inainte de inoculare calul trebuie sa fie curatat si daca 
se poate sa fie spalat. La terminarea injectiilor locul se tamponeaza cu iod.  
Dupa injectarea antigenului pot apare: febra, edeme, abcese, flegmoane, procese 
gangrenoase. Febra poate ajunge pana la 40°C, dar nu este un simtom grav daca 
dureaza numai 1 - 2 zile. O febra prelungita se poate datora diverselor complicatii: 
abcese, edeme, recidiva unor boli infectioase cornice sau a unor boli organice. In 
marea majoritate a cazurilor, abcesele sunt consecinta localizarilor efectuate in 
conditii de murdarie, acestea putand determina chiar flagmoane si procese 
gangrenoase cu sfarsit letal. Edemele, ca si febra, sunt un semn al unei bune excitatii 
de imunizare. Cu toate acestea daca nu se face in mod sistematic tratamentul calului, 
edemul poate intrerupe planul iminizarii pe mai multe zile. 
Tehnica hiperimunizarii cailor in productia de seruri. O mare importanta in 
prepararea serurilor o are alegerea cailor, un antigen de buna calitate, o schema 
rationala de imunizare si indepartarea complicatiilor inoportune in procesul ei. 
Scopul imunizarii este obtinerea unui titru antitetanic  sau antimicrobian ridicat, care 
sa mentina la un nivel constant o perioada mai indelungata de timp. Pentru realizarea 
scopului de mai sus, trebuie facuta o exploatare rationala. Recent s-a introdus 
imunizarea de baza cu antigen lanolinat inainte de incepere primului ciclu de 
imunizare. Aceasta ridica si mai multe titrul obtinut la ciclurile urmatoare de 
imunizare. 
Imunizarea se incepe de obicei cu anatoxina native sau daca s-a facut imunizarea de 
baza se adauga Cl2Ca 1% sau alaun 0,5%. In general imunizarea se incepe cu doze 
mici. 
Ser antitetanic: doze la primul ciclu de imunizare: 30, 50, 70, 100, 150, 200 ml. 
anatoxina tetanica. 
Ser antidifteric: 5, 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200 ml. anatoxina difterica. 
Ser anticarbunos: 2, 5, 5, 10, 20, 20, 50, 50, 100, 100, 200, 200, 200 ml. 
Ser antigangrena, perfringens, monovalent: 1, 2, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 125, 150 ml. 
Ser antigangrenos tetravalent: 1, 2, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 125, 150 ml. 
Injectiile se fac la interval de 5 zile cu conditia ca animalul san u prezinte in ziua 
administrarii edeme, infiltrate sau temperature. In cazul in care apar reactiile amintite 
mai sus, asteptam disparitia lor si repetam doza anterioara. Incepand de la doza de 35 
ml. se poate lua proba de sange pentru titrarea anatoxinei, de fiecare data cand se 
injecteaza antigenul. Recoltarea pentru serul native se poate face numai cand titrul 
este de minimum 800 UA/ml., iar pentru cel destinat purificarii este de minimum 500 
UA/ml. In functie de titrul serului obtinut, continuam injectiile de antigen, sau neo 
prim la 150-200 ml. (depinde ce ser preparam) daca titrul este convenabil. Daca titrul 
serului este foarte scazut la primul ciclu, renuntam la cal. Daca titrul este de peste 200 
UA/ml., dupa primul ciclu de imunizare mai incercam odata ciclul II. La 5 zile de la 
ultima doza de vaccin inoculata se recolteaza o proba de sange si daca animalul are 
titrul corespunzator dupa 24-48 ore se face sangerarea I-a recoltandu-se 7-8 litri de 
sange, iar dupa 48 de ore se va face sangerarea II-a (7-8 litri de sange) dupa care calul 
se lasa 19-21 zile in repaus. Sangerarea nu se va face in cazul in care animalul are 
temperature. 
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La ciclul II de imunizare si la urmatoarele se repeat dozele inoculate la 
antepenultima, penultima si ultima imunizare, in functie de titru. 
Incepand cu ciclul II se inoculeaza anatoxina precipitanta cu alaun sau Cl2Ca. Titrul 
scade usor dupa ciclul II de imunizare apoi creste pana la ciclul VII-VIII si se 
mentine astfel 15-16 cicluri. Cand titrul scade treptat, marim doza de antigen 
mergand pana la 400 ml. Un cal daca nu a avut titrul corespunzator doua cicluri la 
rand se va elimina din productie. Un cal poate sa reziste in productie 2-3 ani. 

Recoltarea sangelui  
Daca titrul sangelui este corespunzator se face sangerarea. Procesul sangerarii, 
pregatirea lui si decantarea, necesita incaperi speciale. Cea mai importanta este sala 
de sangerare – care este o sala spatioasa, luminoasa, inalta in care exista boxe pentru 
contentia cailor. 
Cantitatea de sange care trebuie recoltata se determina atat pentru greutatea calului, 
obisnuinta lui la sangerare, frecventa sangerarilor, precum si starea sanatatii calului. 
De obicei unui cal caruia nu i s-a mai luat niciodata sange i se recolteaza la prima 
sangerare 20-25% mai putin sange decat la un cal care a suferit 3-4 cicluri de 
sangerari.  
Calul suporta fara sa-i dauneze, o sangerare unica de 18-20 cc/kg.corp greutate adica 
6-8 l sange/300-400 kg greutatea animalului. In majoritatea cazurilor, dupa 46-72 ore 
se face o a doua sangerare. 
Instrumentul folosit pentru sangerare este acul. 
Cele mai comode sunt acele de tip Gasper, de 10...lungime si cu un diametru 
aproximativ de 4 mm., cu un perete de o grosime de cel mult 1 mm., cu capatul in 
forma de para la care se atasaza furtunul de cauciuc. Acul folosit la sangerare este din 
otel inoxidabil. 
Pentru sangerare se folosesc baloane de sticla de 6 litri, cilindrice, cu pereti netezi. 
Baloanele sunt astupate etans cu dopuri de cauciuc si vata, acoperite cu hartie si 
legate solid cu sfoara. Canulele pentru sangerare trebuie se fie fixate in dopul de 
cauciuc. Hartia care acopera dopul de cauciuc si vata nu trebuie sa fie rupta, 
carbonizata sau uda. La balon se adapteaza inainte de sterilizare doua furtunuri de 
cauciuc, unul pentru acul de sangerare, iar celalat pentru balonul de recoltat. In balon 
se mai pun trei baghete de sticla pentru prinderea cheagului. 
Inainte de sangerare, calul nu este alimentat timp de 10-12 ore, deoarece deseori calul 
care a mancat are un ser tulbure. Sangele se ia din 2/3 superioare ale venei jugulare. 
Pentru aceasta calul se introduce in sala de sangerare, i se aplica iavasa pe buza 
superioara si se ridica capul in sus. Inainte de introducerea acului, se rade zona de 
operatie, se dezinfecteaza cu fenol 5% si cu alcool iodat, se aplica in jurul gatului cu 
garou de cauciuc sau de piele la care este adaptata o pernita din piele pentru a mari 
presiunea din vena. Se introduce acul in vena si se fixeaza cu o pensa. Cand s-au 
recoltat 4 litri da sange in balon se face un schimb de balon prin adaptarea la furtun a 
unui alt balon, fara sa ia contact cu aer si sa se contamineze. 
La terminarea sangerarii, se scoate garoul de pe gatul calului, se scoate acul din vena, 
iar pe piele se aplica la nivelul intepaturii 5-10 min o pensa pentru hemostaza. Locul 
se dezinfecteaza din nou cu fenol sau cu alcool iodat. Dupa sangerare se da calului sa 
bea apa. 
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Sangerarea totala se face atunci cand nu este cazul sa se pastreze mai departe calul 
sau daca acesta are o boala care ameninta viata animalului (ruptura de ficat). 
Prepararea si pastrarea serurilor  
Obtinerea serului din sangele recoltat in baloane necesita o serie de conditii a caror 
nerespectare duce la scaderea cantitatii de ser obtinut in comparatie cu cantitatea de 
sange recoltat. 
La caii cu capacitate hematopoetica buna, dupa prima sangerare, volumul eritrocitelor 
formeaza 45% din volumul total al sangelui. La caii cu un numar scazut de eritrocite, 
fapt care se observa deseori dupa sangerari repetate, volumul masei de eritrocite este 
mai mic si ajunge uneori la numai 17-20% din volumul sangelui. In consecinta, cu cat 
volumul de eritrocite este mai mare, cu atat este mai mica cantitatea de ser care va fi 
obtinuta. In afara de aceasta retractie chiagului la caii in primele cicluri ale productiei 
de seruri este mai proasta decat la caii care au fost supusi de mai multe ori sangerarii. 
Temperatura scazuta in sala de sangerare se repercuteaza de asemenea asupra 
separarii serului, din care cauza este nevoie sa avem grija sa creiem cele mai bune 
conditii pentru separarea serului. Dupa sangerare baloanele cu sange se aseaza intr-o 
incapere cu o temperatura de 25-35°C pentru doua ore iar apoi se transporta intr-o 
incapere cu o temperatura de 6°-8°C. In ziua urmatoare, prin sifonare, se separa serul 
de cheag lasandu-se 1-2 zile sa se limpezeasca iar apoi se transvazeaza si se fenoleaza 
cu fenol 5%. 
Transvazarea si fenolarea serului se face in incaperi sterile. Transvazarea serului se 
face in baloane de 10 litri cu gradatii. Dupa transvazare serul se lasa 15 zile in repaus 
ca sa se limpezeasca;intre timp se recolteaza probe si se fac insamntari pentru 
controlul sterilitatii. 
De fiecare balon cu ser se leaga o eticheta pe care se scrie:numarul recipientului, 
numarul si numele calului, felul imunizarii, datele sangerarilor, cantitatea de ser, 
modul de conservare a serului. Pastrarea serurilor se face la intuneric, in depozite 
speciale unde temperatura trebuie sa fie constanta, de +4°C. 
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9. Principalii germeni izolati din produsele farmaceutice si originea 

contaminarii lor. Controlul microbiologic conform FR X 
 

Prelevarea probelor pentru analiză, controlul organoleptic, aspectul 
soluţiei 

1. prelevarea probelor pentru analiză 
Controlul calităţii substanţelor şi a formelor farmaceutice reprezintă o obligaţie 

şi în acelaşi timp o măsură de verificare a siguranţei utilizării compuşilor respectivi.   
Pentru determinarea acesteia un pas important il constituie prelevarea probelor 

pentru analiză. 
Probele prelevate pentru determinările calitative şi cantitative prevăzute de 

farmacopee sau specificaţia produsului/fişa tehnică a produsului elaborată de 
producător trebuie să reprezinte, sub toate aspectele, caracteristicile produsului din 
lotul sau seria respectivă. 

Prin lot se înţelege o cantitate de materie primă presupusă a fi unitară din care 
se obţin una sau mai multe serii de produse. 

Prin serie se înţelege totalitatea unităţilor de produs care au fost obţinute în 
condiţii identice într-un singur ciclu de operaţii. 

Unităţile de produs care constituie seria se introduc în recipiente (de ex. 
flacoane, fiole, folii, tuburi, cutii, pungi). Recipientele pot fi introduse în ambalaje 
(de ex. cutii, pungi, saci). 

Probele pot fi prelevate din depozite, din farmacii şi unităţi farmaceutice, 
respectiv din unităţile de fabricaţie industriale (depozit, flux fabricaţie, cameră 
carantină). 

Prelevarea probelor din depozite.  
Prelevarea probelor dintr-un lot.  
 Produsele lichide se omogenizează, în prealabil, şi se prelevează probele 
imediat. 
 Materialele în stare lichidă sau gazoasă formează amestecuri omogene şi 
operaţia de prelevare este, de obicei mai simplă. In cazul amestecurilor lichide în care 
a avut loc separarea fazelor, se fac prelevări din ambele faze, ţinându-se cont de 
volumul fiecăreia, asfel încât în proba finală să se păstreze proporţia din materialul 
iniţial. Nu se recomandă prelevarea probei după amestecarea fazelor prin agitare[2]. 
 Proba pe care se execută analiza de rutină trebuie să aibă o compoziţie identică, 
din punct de vedere calitativ şi cantitativ, cu compoziţia medie a materialului de 
analizat. Aşadar, operaţia de prelevare a probei constă, în acest caz, în obţinerea unei 
porţiuni care să fie reprezentativă pentru întregul material de analizat. Cantitatea şi 
volumul acesteia trebuie să fie reduse, pentru a se putea mânui cu uşurinţă. Prelevarea 
probei poate fi o operaţie dificilă, laborioasă, mai ales în cazul în care materialul de 
analizat are compoziţie eterogenă. Rezultatele analizei sunt corecte atunci când 
diferenţa dintre compoziţia probei şi cea a întregului material de analizat este egală 
sau mai mică decât precizia metodei folosite la determinare[2]. 
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In cazul produselor solide, moi sau vâscoase se prelevează din recipient câte o 
porţiune din stratul superior, mijlociu şi inferior; aceste trei porţiuni omogenizate 
reprezintă proba medie din recipient. Din această proba medie se reţine o cantitate de 
patru ori mai mare faţă de cantitatea necesară pentru efectuarea tuturor determinărilor 
prevăzute în monografia individuală a produsului respectiv şi corelată (dacă este 
cazul) cu prevederile monografiilor pentru metodele generale de analiză implicate. 
Jumătate din cantitatea reţinută este destinată analizei, iar cealaltă jumătate constituie 
contraproba, care se păstrează pe toată perioada de valabilitate a produsului. 
Contraproba se păstrează pentru eventualele cazuri de litigiu[2]. 

Dacă lotul este repartizat în mai multe recipiente se efectuează prelevarea, 
respectiv analiza, pentru fiecare recipient. 

Prelevarea se efectuează cu ustensile potrivite (de ex. sonde, linguri, scafe, 
pipete); nu se folosesc ustensile din materiale care pot reacţiona cu produsul 
respectiv. 

La prelevarea probei trebuie să se ţină seama de umiditatea materialului de 
analizat. Mărunţirea şi amestecarea pot determina variaţia conţinutului în apă al 
substanţelor, cu modificarea compoziţiei procentuale a probei. Pentru a evita acest 
inconvenient, se determină mai întâi conţinutul în apă, iar analiza se execută, în 
continuare, pe proba uscată[2]. 

Este necesar ca pe parcursul prelevării probelor să se ia toate precauţiile pentru 
prevenirea impurificărilor. In cazul probelor obţinute din substanţe toxice sau 
puternic active, trebuie asigurată protecţia persoanei care execută prelevarea[2]. 

Obţinerea probei de analizat este o etapă cu rol determinat asupra rezultatelor 
analizei. Dacă rezultatele din oricare altă etapă nu sunt concludente, analiza poate fi 
repetată pe o nouă porţiune de probă, dar analiza unei probe incorect obţinute 
conduce obligatoriu la rezultate eronate, indiferent de rigurozitatea cu care se aplică 
procedeele de determinare[2]. 

Probele pentru analiză şi contraprobele se introduc în flacoane, în prealabil 
uscate, bine inchise şi, dacă este cazul, ferit de lumină; produsele vegetale se introduc 
în cutii sau pungi de hârtie, căptuşite cu hârtie pergaminată. 

Probele pentru analiză şi contraprobele se sigilează şi pe etichetă se specifică 
următoarele: 

- denumirea produsului; 
- numărul lotului; 
- provenienţa; 
- numărul provesului verbal şi data prelevării probei; 
- cantitatea prelevată; 
- semnătura celui care prelevează proba. 

Prelevarea probelor dintr-o serie.  
Prelevarea probelor dintr-o serie se efectuează din recipiente diferite, în scopul 

obţinerii unei probe reprezentative pentru seria respectivă. 
Condiţiile de prelevare a probelor sunt stabilite de către producător, în 

conformitate cu normativele în vigoare. 
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Din probele prelevate se reţine la întâmplare un număr de unităţi egal cu de trei 
ori numărul mecesar pentru efectuarea analizei, conform prevederilor monografiei 
respective. 

Numărul de unităţi dintr-o serie, necesar analizei, se stabileşte în funcţie de 
prevederile monografiei individuale respective, corelate cu prevederile monografiei 
generale ale formei farmaceutice respective şi cu prevederile monografiilor pentru 
metodele generale de analiză implicate. 

Prelevarea probelor din farmacii şi puncte farmaceutice. Prelevarea 
probelor de substanţe farmaceutice din farmacii se efectuează în vederea identificării 
substanţelor (la masa de analiză) sau pentru analiza completă (control de laborator). 
Pentru controlul la masă de analiză se prelevează cantitatea necesară pentru 
identificarea substanţei. Pentru controlul de laborator se prelevează o cantitate de trei 
ori mai mare faţă de cantitatea necesară pentru efectuarea unei analize complete. 
Două părţi din cantitatea prelevată sunt destinate analizei şi o parte constituie 
contraproba, care se pastrează în unitatea respectivă. 

Pentru controlul preparatelor farmaceutice realizate în industrie se prelevează 
trei probe, dintre care două reprezintă proba pentru analiză şi o probă se pastrează în 
unitatea respectivă pentru a servi drept contraprobă. 

Pentru controlul preparatelor farmaceutice elaborate în farmacie se 
prelevează două probe dintre care o probă reprezintă proba pentru analiză şi o proba 
se păstrează în unitatea respectivă pentru a servi drept contraprobă. 

Probele pentru analiză şi contraprobele se sigilează şi pe etichetă se specifică 
următoarele: 

- denumirea produsului; 
- denumirea unităţii respective; 
- numărul procesului verbal şi data prelevării probei; 
- cantitatea prelevată; 
- semnătura celui care prelevează proba. 
Prelevarea probelor în unităţile industriale. 
Prelevarea probelor de materii prime şi medicamenţ finit se face conform 

procedurilor elaborate de fabricant cu respectarea reglementărilor în vigoare. 
2. CONTROLUL ORGANOLEPTIC 
Controlul organoleptic se efectuează în scopul verificării aspectului, culorii, 

mirosului şi gustului.  
Se efectuează atât pentru substanţele farmaceutice cât şi pentru formele 

farmaceutice în conformitate cu monografiile respective din farmacopee sau 
specificaţiile de producator. 

Aspect. La substanţele solide se controlează forma sub care acestea se 
prezintă: cristalină (cu ochiul liber), microcristalină (cu microscop x 200) sau amorfă 
(cu microscop x 200 nu se observă cristale). La substanţele lichide se controlează 
dacă acestea sunt limpezi (prin comparare cu apa), transparente, opalescente sau 
tulburi (prin comparare cu etaloane de transparenţă, opalescenţă sau tulbureală), 
conform prevederilor de la punctul 3 “Aspectul soluţiei”. La produsele moi se 
controlează dacă acestea sunt omogene sau nu. 
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 In cazul formelor farmaceutice se controlează conform monografiilor 
respective. 

Culoare. Substanţele solide trebuie privite fără o prelucrare prealabilă pe o 
suprafaţă mată, albă (de ex. pe o hârtie de filtru), la lumina zilei. Pentru substanţele 
lichide se foloseşte ca etalon de comparaţie apa, iar eventualele coloraţii se compară 
cu etaloane de culoare, conform prevederilor de la punctul 3 “Aspectul soluţiei“  
 In cazul formelor farmaceutice se controlează conform monografiilor 
respective. 

Miros.  
Pentru perceperea unui miros, este necesar ca el să fie inspirat. Impresiile 

senzoriale (termice sau tactile) pot apărea în afara senzaţiei gustative propriu-zise, 
pentru a stabili dacă o substanţă are un gust proaspat, picant, arzător, astringent sau 
caustic[1]. 

Când la alineatul “Descriere” se prevede “fără miros”, în scopul verificării 
absenţei mirosului se procedează astfel: atât pentru substanţele solide cât şi pentru 
lichide se examinează proba de analizat imediat după deschiderea recipientului; dacă 
se percepe vreun miros, 1 - 2 g substanţă se aduc imediat într-un recipient deschis şi 
se determină din nou mirosul după 15 min; dacă se mai percepe un miros, substanţa 
nu este corespunzătoare. 

Când se urmăreşte perceperea unui miros se procedează astfel: 
- în cazul substanţelor solide, 1 – 2 g substanţă fin pulverizată se aduc într-un 

strat subţire pe o suprafaţă de aproximativ 20 cm2 şi se miroase de la o distanţă de  2 
– 4 cm; 

- în cazul substanţelor lichide, se îmbibă o hârtie de filtru de aproximativ 100 
cm2 cu aproximativ 2 ml lichid şi se miroase de la o distanţă de 2 – 4 cm. 

Prin “miros caracteristic” se înţelege că mirosul perceput nu poate fi confundat, 
acesta fiind specific produsului respectiv. 
 In cazul formelor farmaceutice se controlează conform monografiilor 
respective. 

Gust.  
Gustul unei forme farmaceutice este definit de un complex de senzaţii care se 

manifestă înainte, în cursul şi după administrarea pe cale orală a medicamentului. 
Cele patru gusturi primare - dulce, amar, acru şi sărat - apar ca rezultat atat al 

acţiunii fizico-chimice (datorate structurii chimice a substanţei medicamentoase), cât 
şi al acţiunii fiziologice - papilele gustative sunt specializate în funcţiile lor si 
formeaza pe limbă suprafeţe specifice pentru un singur tip de gust. Cele ce percep 
senzaţia de dulce şi sărat se găsesc în special pe vârful limbii, cele pentru acru pe 
părţi, iar papilele pentru amar sunt localizate la baza limbii[1].  

Pentru controlul gustului unei substanţe se ia o cantitate mică de substanţă şi se 
aduce pe limbă. 

Pentru substanţele toxice şi pentru substanţele cu gust pronunţat acru sau amar 
se prepară o soluţie de 0,1 g substanţă în 10 ml apă. Cu aceasta soluţie se îmbibă o 
fişie de hârtie de filtru cu dimensiunea de 5 x 50 mm şi se atinge hârtia cu vârful 
limbii. 
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Pentru lichidele netoxice se îmbibă hârtia de filtru cu lichidul respectiv şi 
acesta se atinge cu vârful limbii. 

3. Aspectul soluţiei 
“Aspectul soluţiei” este un parametru de calitate prevăzut, după caz, în 

monografia sau specificaţia produsului respectiv. 
Prin dizolvarea substanţelor în concentraţiile şi în solvenţii prevăzuţi în 

monografii trebuie să se obţină, după caz, soluţii limpezi, transparente, opalescente 
sau tulburi, incolore sau slab colorate. 

O condiţie obligatorie pentru soluţii – forme farmaceutice lichide sau produse 
lichide o constituie lipsa particulelor insolubile.  

Pentru a obţine soluţii limpezi şi clare este necesară eliminarea particulelor din 
suspensie. Particulele materiale insolubile pot fi introduse prin materiile prime 
dizolvate, prin solvent şi materialul filtrant. Acestea pot fi: materiale biologice şi 
nebiologice, cu lungime, lăţime şi grosime observabilă, ex: fibre, praf, plastomeri, 
cauciuc, cărbune, talc, amidon, scame textile, bacterii şi fungi etc[1]. 

In cazul soluţiilor alcoolice (preparate din arome naturale), prin adăugarea lor 
în soluţie apoasă pot să precipite proteinele şi rezinele (datorită modificării 
concentraţiei alcoolice)[1]. 

Eliminarea particulelor insolubile din soluţii se poate efectua pe mai multe căi: 
- printr-o decantare suplimentară; 
- filtrare prin diferite metode;  
- prin centrifugare. 

 Decantarea este operaţia fizică care are la bază sedimentarea particulelor 
solide suspendate în lichid, în vase înalte. Soluţia se lasă în repaus, la temperatură 
scăzută, 8ºC, care măreşte separarea impurităţilor (micşorează dizolvarea lor) şi 
împiedică dezvoltarea microorganismelor, în mediul apos[1]. 
 Filtrarea reprezintă operaţia fizică având ca scop separarea (reţinerea) fazei 
solide dintr-un lichid prin traversarea unui material poros, ai cărui pori formează 
canalicule, sub acţiunea unei diferenţe de presiune[1]. 
 Centrifugarea este procesul de decantare sau filtrare în câmpul forţelor 
centripete, care acţionează asupra fazelor ce trebuie separate cu un efort mult mai 
mare decât forţa gravitaţională sau presiunea[1]. 

Pentru aprecierea limitelor admise de claritate sau de coloraţie se recurge la 
compararea soluţiilor de analizat cu soluţii-etalon. 

Compararea volumelor egale din soluţia de analizat şi din soluţia-etalon se 
efectuează în eprubete incolore, cu diametrele (interior şi exterior) egale. Compararea 
se efectuează cu 10 ml soluţie, dacă nu se prevede altfel. 

Claritatea (transparenţa, opalescenţa, tulbureala) sau coloraţia soluţiei de 
analizat se consideră corespunzătoare dacă acestea nu depăşesc claritatea sau 
coloraţia unei soluţii-etalon. 

Claritatea soluţiei. Pentru soluţia la care în monografia respectivă se prevede 
“trebuie sa fie limpede” se foloseşte ca etalon de comparaţie un volum egal din 
solventul folosit la preparare. 

DETERMINARI FARMACOGNOSTICE 
1. controlul macroscopic al produselor vegetale 
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Controlul macroscopic al produselor vegetale stabileste caracterele acestora 
observate cu ochiul liber sau cu lupa, precum si cele care pot fi determinate prin 
perceperea mirosului si a gustului. 

Varietatea produselor vegetale, determinata de natura organelor vegetale din 
care sunt constituite, precum si de felul prezentarii lor (intregi, fragmente sau 
pulberi), impune unele particularitati in efectuarea controlului macroscopic, dupa 
cum urmeaza: 

1. Produse vegetale intregi.  
Adeseori produsele vegetale intregi pot fi identificate numai prin controlul 

macroscopic. 
 Controlul macroscopic al organelor subterane trebuie sa conduca la stabilirea 
naturii  organului (radacina sau  tulpina suberana) si la precizarea caracteleror 
acestora. Caracterizarea organelor subterane se refera la forma produsului, la modul 
de prezentare si de conditionare (intreg, taiat longitudinal sau transversal, curatat sau 
nu de suber), la prezenta sau absenta striatiilor(longitudinale, transversale), la 
profunzimea acestora, la prezenta unor cicatrice (de radicele, radacini sau mugur 
foliari), la fractura (neteda, granuloasa, lignificata, spongioasa, pulverultenta, fibroasa 
etc.), la dimensiuni, culoare, miros si gust. Determinarea dimensiunilor (lungime, 
grosime etc.) se efectueaza in regiunea cea mai dezvoltata a organului subteran, cu 
ajutorul unei rigle gradate. Culoarea se observa pe produsul uscat, atat la exterior cat 
si la interior, pe fractura proaspata. 
 Controlul macroscopic al tulpinelor aeriene (parte componenta a produselor 
vegetale cunoscute sub numele de herba) stabileste forma, suprafata (pubescenta, 
striatii), fractura (neteda, fibroasa, granuloasa, pulverulenta etc.), dimensiunile 
(lungime, grosime), culoarea la exterior si in interior, mirosul si gustul. 
 Controlul microscopic al scoartelor stabileste caracterele suprafetelor externe si 
interne (prezenta sau absenta suberului, a striatiilor, a lenticelelor, a lichenilor), 
fractura transversala (neteda, fibroasa, spongioasa etc.), dimensiunile (lungime, 
grosime), culoarea celor doua suprafete, mirosul si gustul.  
 Controlul macroscopic al frunzelor si foliolelor stabileste forma, prezenta sau 
absenta pubescentei ambelor fete, grosimea nervurilor si proeminentelor 
2. controlul microscopic al produselor vegetale 

Controlul microscopic al produselor vegetale se efectueaza diferit, in functie de 
modul de prezentare al produsului vegetal.  

1. Controlul microscopic al produselor vegetale intregi sau maruntite 
a. Sectiuni transversale.  
Produsul vegetal, adus la consistenta corespunzatoare prin fierbere sau 

macerare cu apa sau cu un amestec de volume egale de alcool (R) si glicerol (R) (in 
cazul produselor vegetale care contin mucilagii), este sectionat cu ajutorul unei lame, 
al unui brici sau al unui microtom.  

Preparatele astfel obtinute se clarifica cu apa de Javel (R) sau cu cloral hidrat 
800g/l (R), dupa cum urmeaza:  

Clarificare cu apa de Javel: 
Produsul vegetal sectionat se aduce intr-un cristalizor in care se afla apa de 

Javel (R), se acopera cu o sticla de ceas si se lasa in solutie de la 15 min pana la 
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cateva ore, in functie de natura produsului vegetal. Solutia se indeparteaza si 
sectiunile se spala in mai  multe randuri cu apa, pana cand nu se mai percepe miros de 
clor. 

Clarificare cu cloral hidrat 800g/l: 
Produsul vegetal sectionat se aduce pe o lama de microscop pe care s-au pus 

cateva picaturi de cloral hidrat 800 g/l (R); preparatul se incalzeste usor, trecand lama 
repede, de 2-3 ori, prin flacara unui bec de gaz.  

Colorarea sectiunilor se efectueaza diferit, in functie de natura tesutului studiat: 
- pentru punerea in evidenta a celulozei si a ligninei se foloseste cel mai 

frecvent dubla colorare cu verde de iod-solutie (R) si carmin alaunat-solutie (R), 
procedandu-se in modul urmator: sectiunile clarificat se tin in verde de iod-solutie 
(R) intr-un cristalizor timp de aproximativ 1 minut; se indeparteaza colorantul, iar 
preparatul se spala cu apa pana cand lichidul de spalare nu mai este colorat. 
Sectiunile se tin apoi in carmin alaunat-solutie (R), timp de 5-10 min, se indeparteaza 
colorantul si se spala cu apa pana cand lichidul de spalare nu mai este colorat. 
Sectiunile se examineaza la microscop intr-o picatura de apa sau glicerol (R). In 
aceste conditii, peretii lignificati se coloreaza in albastru sau in albastru-verzui, iar cei 
celulozici in rosu. 

- pentru punerea in evidenta suberului si a cutinei se foloseste rosu de Sudan 
G-glicerol (R), procedandu-se in modul urmator: sectiunile clarificate  se pun pe o 
lama de microscop in colorantul rosu de Sudan G-glicerol (R) si preparatul se 
incalzeste usor, trecand lama repede, de 2-3 ori, prin flacara unui bec de gaz si se lasa 
in repaus. Dupa 30 min se inlatura colorantul prin spalari repetate si preparatul se 
examineaza la microscop intr-o picatura de apa sau glicerol (R); in aceste conditii, 
suberul si straturile  cutinizate se coloreaza in rosu portocaliu.  

Controlul microscopic al sectiunilor prin tulpina aeriana (parte componenta a 
produselor vegetale cunoscute sub numele  de herba) stabileste structura fasciculelor 
libero-lemnoase si a tesuturilor mecanice, prezenta sau absenta perilor tectori si 
glandulari etc.  

Controlul microscopic al sectiunilor prin scoarta stabileste structura si 
dispozitia tesuturilor mecanice si a razelor medulare, prezenta sau absenta 
incluziunilor cristalizate, a tesuturilor secretoare etc. 

Controlul microscopic al sectiunilor prin frunza stabileste caracterele 
epidermei, cu referire deosebita asupra perilor tectori si glandulari si a stomatelor, 
prezenta sau absenta tesuturilor secretoare, a tesuturilor mecanice si a incluziunilor 
cristalizate, structura fasciculului libero-lemnos etc.  

Controlul microscopic al sectiunilor prin fruct stabileste structura pericarpului, 
natura materiei de rezerva, prezenta sau absenta tesuturilor secretoare, a incluziunilor 
cristalizate etc. 

Controlul microscopic al sectiunilor prin samanta stabileste caracterele 
tegumentului seminal, prezenta sau absenta tesuturilor mecanice, a tesuturilor 
secretoare pigmentate, natura materiei de rezerva etc. 

b. Preparatul de suprafata al produselor vegetale. 
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Se efectueaza in cadrul controlului microscopic al fragmentelor provenite de la 
organe vegetale subtiri (frunze, flori, tulpini ierboase) sau al unor tesuturi (epicarp, 
tegument seminal) indepartate de pe organe vegetale consistente. 

Fragmentele vegetale sunt clarificate cu cloral hidrat 800 g/l (R) sau prin 
fierbere cu hidroxid de sodiu (R) 50 g/l. Dupa clarificare, preparatul se spala de 3-4 
ori cu apa, se aduce pe o lama de microscop, se sectioneaza in doua si se intoarce una 
din jumatati, astfel incat dupa includerea in apa sau in glicerol (R) si acoperirea cu o 
lamela sa se poata examina ambele fete.  

2. Controlul microscopic al produselor vegetale pulverizate 
Pulberea vegetala omogenizata se aduce pe o lama de microscop si se clarifica 

fie cu cloral hidrat 800 g/l (R) sau cu amestec de volume egale de cloral hidrat 800 g/l 
(R) si glicerol (R) (in acest caz preparatul se incalzeste usor, in conditiile mentionate 
anterior), fie cu glicerol (R) sau cu un amestec  in volume egale de glicerol(R) si 
alcool (R). Pentru colorare se folosesc coloranti specifici elementelor structurale care 
urmeaza a fi identificate. 

Controlul microscopic al produselor vegetale poate permite stabilirea pozitiei 
taxonomice a plantelor de la care provin. In acest scop se examineaza perii 
glandulari, tipul stomatelor etc.  

In frunzele de dicotiledonate pot exista urmatoarele tipuri de stomate: 
- tip anomocitic, la care stomata este inconjurata de un numar variabil de celule 

nediferentiate de celelalte celule ale epidermei;  
- tip paracitic, la care stomata prezinta doua sau mai multe celule anexe dispuse 

paralel cu axul longitudinal al ostiolei;  
- tip diacitic, la care stomata este insotita de doua celule anexe paralele intre ele 

si perpendiculare pe axul longitudinal al  ostiolei; 
- tip anisocitic, la care stomata este inconjurata de 3 celule anexe dintre care 

una este mai mica decat celelalte doua.  
In afara de aceste 4 tipuri de stomate mai exista si tipul actinocitic la care 

stomata este inconjurata de celule anexe dispuse radial (Eucalypti folium). 
3. controlul microchimic al produselor vegetale 

 Controlul microscopic al produselor vegetale poate fi insotit de un control 
microchimic, prin care se evidentiaza la microscop, in urma unor reactii de culoare, 
anumiti constituenti chimici din celule, in vederea identificarii produselor vegetale. 
 Amidon. La 20-30 mg produs vegetal pulverizat se adauga o picatura de apa 
sau glicerol (R) si o picatura de iod iodurat-solutie diluata (R); granulele de amidon 
apar la microscop colorate in albastru-violet.  
 Aleurona. La 20-30 mg produs vegetal pulverizat se adauga o picatura de apa 
sau glicerol (R) si o picatura de iod iodurat-solutie diluata (R); granulele de aleurona 
apar la microscop colorate in galben. 
 Inulina. 0,1 g produs vegetal pulverizat se umecteaza cu 0,5 ml 1-naftol (R) 
200 g/l in alcool (R). La adaugarea unei picaturi de acid sulfuric (R) inulina se 
coloreaza si solutia rezultata apare la microscop colorata in violet inchis.  
 Uleiuri volatile, uleiuri grase, latex, suberina, cutina. La 0,1 g produs vegetal 
pulverizat se adauta 0,5 ml rosu de Sudan G-glicerol (R). Preparatul se incalzeste 
usor, trecand lama de microscop repede, de 2-3 ori, prin flacara unui bec de gaz si 
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apoi se lasa in repaus timp de 30 min. Colorantul se indeparteaza prin spalari repetate 
si preparatul se examineaza la microscop intr-o picatura de apa sau glicerol (R); 
uleiurile volatile, uleiurile grase, latexul, suberina, cutina apar colorate in rosu-
portocaliu. 
 Mucilagii. La 20-30 mg produs vegetal pulverizat se adauga 0,15 ml albastru 
de metilen-solutie (R); mucilagiile apar la microscop colorate in albastru-violet.  
 Taninuri. La 20-30 mg produs vegetal pulverizat se adauga 0,15 ml sulfat de 
amoniu-fer (III) g/l (R); preparatul examinat la microscop, intr-o picatura de glicerol 
(R) apare colorat in negru-albastrui sau in negru-verzui. 
 1,8 Dihidroxiantrachinone. La 20-30 mg produs vegetal pulverizat se adauga 
0,15 ml hidroxid de sodiu 100 g/l (R); preparatul examinat la microscop apare colorat 
in rosu. 
 Oxalat de calciu. La 20-30 mg produs vegetal pulverizat se adauga 0,15 ml 
amestec format din 1ml acid sulfuric (R) si 2 ml apa. Preparatul se incalzeste usor 
trecand lama de microscop repede, de 2-3 ori prin flacara unui bec de gaz; dupa 
cateva minute apar la microscop numeroase cristale de sulfat de calciu; 
 Microsublimare. 
Pe o lama de microscop se aduc aproximativ 0,1 g produs vegetal pulverizat. La un 
capat al lamei, la distanta de 5 mm de marginea acesteia, se aseaza pe o sita de azbest. 
Pe lama superioara se pune un tampon de vata imbibat cu apa, care favorizeaza 
sublimarea.  Lama inferioara se incalzeste la un bec de gaz cu flacara mica pana cand 
pe lama superioara se observa o opalescenta. Sursa de incalzire se indeparteaza, 
lamele se lasa sa se raceasca, se ridica cu precautie lama superioara si se analizeaza 
sublimatul, conform prevederilor din monografia respectiva. 
4. controlul elementelor straine din produsele vegetale 
 In terapeutica nu se folosesc produse vegetale degradate, atacate de fungi sau 
de insecte, contaminate cu produse organice de dejectie sau stropite cu substante 
erbicide si pesticide.  
 Elementele straine din produsele vegetale pot fi constituite din: parti din 
aceeasi planta, parti din alte plante(netoxice), produse minerale etc., care nu trebuie 
sa depaseasca limitele prevazute in monografia respectiva.  
 In functie de natura produsului vegetal, masa probei luate in lucru este: 
- pentru seminte si fructe cu diametrul mai mic de 2 mm.............................5g 
- pentru seminte si fructe cu diametrul intre 2 si 4 mm...............................20g 
- pentru produse maruntite cu lungimea fragmentelor intre 2 si 10 mm.....50g  
- pentru seminte si fructe cu diametrul mai mare de 4 mm si alte produse intregi sau 
taiate in fragmente cu lungimea mai mare de 10 mm..............100g  
 Diferitele elemente straine prevazute in monografia respectiva se preleveaza 
din proba luata in lucru cu ajutorul unei pensete, se cantaresc separat si rezultatele se 
raporteaza la 100g produs vegetal. 
 Observatie. Cand in monografia respectiva se specifica “Nu se admite 
inlocuirea cu...” se intelege ca partea de plata din specia mentionata in paragraful 
respectiv este admisa in produsul vegetal prevazut in titlul monografiei, impreuna cu 
parti din alte plante, eventual prezente cel mult in limita prevazuta la “Parti din alte 
plante”. 
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 FACTORUL DE IMBIBARE AL PRODUSELOR VEGETALE 
 Prin factori de imbibare se intelege volumul total (in mililitri) pe care il ocupa 
un gram de produs vegetal dupa imbibare cu apa. 
 Determinarea factorului de imbibare se efectueaza intr-un cilindru sa intr-o 
eprubeta gradata de 25 ml cu dop rodat, cu scara de gradatie inalta de 10-12,5 cm si 
cu subdiviziuni de 0,1 ml. 
 Tehnica de lucru. 1 g produs vegetal, pulverizat sau nu, conform prevederilor 
din monografia respectiva si cantarit la balanta analitica se introduce in cilindrul sau 
in eprubeta gradata descrise anterior si se umecteaza cu 1 ml alcool (R) sau cu 1 ml 
acetona (R). Se adauga 25 ml apa 
 5. impurităȚi pirogene Și toxice 
 I. Impurități pirogene. Controlul impurităților pirogene se bazează pe 
urmărirea temperaturii rectale a iepurilor,după administrarea intravenoasă a soluției 
de analizat,pentru decelarea rezenței unor eventuale impuritați cu efect 
hipertermizant. Materiale necesare: 
       Termometre electrice pentru iepuri,cu o sensibilitate de 0,1ºC sau termomentre 
maximale,cărora li s-a determinat timpul necesar pentru a atinge temperatura 
maximă. În cursul unei determinari, termometrele maximale sau piesele 
corespunzătoare ale termometrelor electrice sunt introduse in rect întotdeauna la 
aceeasi adîncime (6 – 8cm), pentru un animal dat. 
      Cutii de contenție care imobilizează animalele într-o pozitie de repaus și permit 
scurgerea urinei eliminate in timpul determinarii. 
      Seringi, ace, canule si sticlărie depirogenată.Înaintea depirogenării,seringile, 
acele si canulele se spală cu detergenți ; sticlăria se spală cu soluție sulfo-cromică. 
După spălare se clătesc  repetat cu un jet puternic de apă potabilă, apoi cu apă pentru 
preparate injectabile. 
         Seringile, acele si canulele se depirogenează prin caldură uscată (la 250º C timp 
de 30 min sau la 180ºC timp de 2 h) sau cu vapori de apă sub presiune (la 135ºC timp 
de 1 h). 
         Sticlăria se depirogenează prin caldură uscată (la 250ºC timp de 30 min sau la 
180ºC timp de 2 h). 
          Animale de experiență : iepuri de casă, sănătoși, de ambele sexe (femelele nu 
trebuie să fie in perioada de gestație), cu masa corporală de 1,8 – 2.8 kg. 
           Animalele sunt menținute în cuști individuale, la temperatura ambiantă de 22 ± 
3ºC, primind un regim alimentar normal și constant. Trebuie evitate excitațiile 
exterioare. Este obligatorie o perioadă de cel puțin 7 zile pentru acomodarea 
animalelor la aceste condiții. Iepurii sunt cântăriți în prima și ultima zi a perioadei de 
acomodare. Se elimină animalele bolnave și cele care au pierdut mai mult de 200 g 
din masa coporală. În ultima zi a perioadei de acomodare se începe proba de control 
termic, care se efectuează zilnic, la aceleași ore, timp de 3 zile. În fiecare zi se 
măsoară temperatura rectală de trei ori la intervale de 2 h ; prima citire a temperaturii 
se efectuează la 1 h după introducerea animalelor în cutiile de contenție. În a treia zi a 
perioadei de control termic se testează reactivitatea termică a animalelor prin 
administrarea intravenoasă a 1 ml pe kilogram masă corporală ribonucleinat de sodiu-
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soluție (R). 
        Pentru controlul impurităților pirogene se admit numai animalelecare răspund la 
testarea reactivității termice cu o modificare individuală maximă de temperatură 
cuprinsă între + 0.75ºC si + 1.5ºC. 
             Dacă animalele folosite pentru controlul impurităților pirogene nu au mai fost 
folosite în ultimele două săptamâni, se efectuează înaintea determinării impurităților 
pirogene o nouă probă de control termic care constă in măsurarea temperaturii rectale 
de trei ori la intervale de 2 h, timp de 1 -3 zile. 
             Animalele folosite la un produs care a fost găsit pirogen trebuie lăsate in 
repaus timp de 3 săptămâni, apoi se efectuează o nouă probă de control termic și pot 
fi folosite numai pentru produse diferite de acela care a determinat reacția termică. 
               Animalele nu sunt folosite pentru controlul impurităților pirogene mai des 
de o dată la 72 h. Același animal nu poate fi folosit la mai mult de opt probe de 
pirogenitate. 
–             La controlul impurităților pirogene nu pot fi folosite: 
           -animale care prezinta scăderi ale mesei corporale mai mari de 200 g in ultima 
săptămână; 
                -animale a căror temperatură inițială nu este cuprinsă intre 38,8ºC și 39,8ºC 
, în cazul măsurării temperaturii cu termomentrul și între 38,0ºC si 39,8ºC , în cazul 
folosirii unor instrumente de măsura care rămân introduse în rect pe tot timpul 
determinării; 
                  -animale care în timpul controlului termic sau înainte de administrarea 
probei de analizat prezintă variații de temperatură mai mari de 0,2º C , în cursul 
aceleiași zile, sau mai mari de 0,5ºC în zile diferite; 
                   -animale care au făcut parte dintr-un lot folosit la o determinare în care 
media pe lot a creșterilor maxime de temperatură a fost de 1,2º C sau mai mult; 
                    -animale care au fost folosite la controlul impurităților pirogene dintr-un 
produs antigenic; 
                    -animale bolnave. 
                 Tehnica de lucru. Controlul impurităților pirogene se efectuează pe trei 
iepuri, dacă nu se prevede altfel, într- o încăpere liniștită, a cărei temperatură nu 
trebuie să difere cu mai mult de 3º C față de încăperile de cazare. Animalele se 
cântăresc înainte de efectuarea determinării. În fiecare lot de trei iepuri, diferența 
masei corporale între animale nu trebuie să fie mai mare de 300 g și diferența între 
temperaturile lor nu trebuie să fie mai mare de 1ºC. Este preferabil să se ridice hrana 
animalelor cu 12 h înaintea determinării, lăsându-li-se apa. Animalele se introduc în 
cutiile de contenție cu cel puțin 1 h înaintea înregistrării primei temperaturi de 
control. Înaintea administrării soluției de analizat se iau două temperaturi de control : 
prima cu 30 – 40 min inaintea administrării, a doua imediat înaintea administrării ; 
media lor constituie temperatura inițială. Administrarea se efectuează intravenos in 
vena marginală a urechii, dacă nu se prevede altfel. Viteza de injectare trebuie să fie 
de cel mult 5 ml/min. Pentru volume care depășesc 5 ml pe kilogram masă corporală, 
soluțiile administrate trebuie să aibă temperatura cuprinsă între 20º C și 38º C. 
              În monografia respectivă sunt prevăzute: concentrația soluției, volumul 
administrat pe kilogram masă corporală și calea de administrare. Dacă produsul nu 
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este prevăzut în farmacopee, doza pe kilogram masă corporală este o zecime din doza 
terapeutică administrată o dată la om, iar volumul administrat nu trebuie să 
depășească 20 ml pe kilogram masă corporală. Dizolvarea sau diluarea produselor de 
analizat se efectuează cu apă pentru preparate injectabile, dacă nu se prevede altfel. 
              După administrare, iepurii se mențin în aceleași condiții timp de 3 h ; 
măsurarea temperaturii se efectuează de patru ori, la intervale de 45 min, dacă nu se 
prevede altfel. 
                 Interpretarea rezultatelor. Proba de analizat este considerată 
corespunzătoare dacă suma modificărilor individuale maxime de temperatură ale 
celor trei animale din lot nu depășește 1,15º C ; dacă această valoare depășește 2,65º 
C , proba este respinsă ; dacă valoarea este cuprinsă între 1,15º C și 2,65º C, 
determinarea se repetă pe alte trei animale nelucrate care îndeplinesc condițiile pentru 
controlul impurităților pirogene, iar interpretarea rezultatelor se efectuează conform 
prevederilor din tabelul I. 
                Dacă se obține din nou o valoare cuprinsă între aceea la care proba poate fi 
admisă și aceea la care proba trebuie respinsă, determinarea se repetă, în condițiile 
prevăzute anterior, până se ajunge la un total de cel mult 12 animale. 
            Pentru apa pentru preparate injectabile, soluția izotonică de clorură de sodiu și 
pentru orice soluții injectabile care depășesc 20 ml într-o singură administrare la om, 
interpretarea rezultatelor, respectând toate celelalte condiții specificate în monografie, 
se efectuează conform prevederilor din tabelul II, completat astfel : proba se repetă și 
in cazul în care cel puțin o treime din animalele din lot prezintă o modificare maximă 
de temperatură  de 0,6º C sau mai mult, iar pe 12 iepuri, proba este respinsă, dacă mai 
mult sau trei iepuri prezintă modificări maxime de temperatură de 0,6 º C sau mai 
mult. 
                 Pentru probele la care există prevederi speciale, controlul impurităților 
pirogene se efectuează conform acelor prevederi. 
                  Dacă la cel mult o treime din numărul animalelor se inregistrează scăderi 
de temperatură până la 0,2º C, valoarea cea mai mare se adună ca valoare pozitivă. 
Dacă mai mult de o treime din numărul animalelor testate au scăderi de temperatură 
până la 0,2º C sau o treime ori mai mult din numărul de animale au scăderi de 
temperatură peste 0,2º C , determinarea se consideră nulă. 
                   Dacă prin repetarea determinării se obțin aceleași rezultate, proba de 
analizat se consideră necorespunzătoare. 
                    Prevederile prezentei monografii nu se aplică produselor care provoacă 
în mod specific scăderea sau ridicarea temperaturii. 
                Tabelul I se folosește  în cazul soluțiilor la care nu se depașesc  20 ml, într-
o singură administrare la om. 
 
Tabelul I 
Rând Număr de iepuri Proba de analizat 

este considerată 
corespunzătoare dacă 
suma creșterilor 
maxime de 

Proba de analizat 
este  considerată 
necorespunzătoare 
dacă suma creșterilor 
maxime de 
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temperatură nu 
depășește: 

temperatură 
depășește: 

A 
B 
C 
D 

     3 
     6 
     9 
    12 

     1,15º C 
     2,00º C 
     4,45º C 
     6,60º C 

      2,65º C 
      4,30º C 
      5,95º C 

 
               Tabelul II se folosește în cazul soluțiilor la care se depășesc 20 ml, într-o 
singură administrare la om. 
 
Tabelul II 
Rând   Număr de iepuri  Proba de analizat 

este considerată 
corespunzătoare dacă 
suma creșterilor 
maxime de 
temperatură nu 
depășește: 

   Proba de analizat 
este considerată 
necorespunzătoare 
dacă suma creșterilor 
maxime de 
temperatură 
depășește:   

A 
B 
C 
D 

    3 
    6 
    9 
   12 

     1,15º C 
     2,70º C 
     4,05º C 
     5,40º C 

     2,65º C 
     4,00º C 
     4,70º C 
     5,40º C 

 
             Explicarea tabelelor. Rândul A = numărul de iepuri pe care s-a efectuat 
determinarea și valorile sumei modificărilor de temperatură pentru care proba de 
analizat este admisă sau respinsă; 
            Rândul B = numărul de iepuri folosiți inițial (trei) plus numărul de iepuri 
folosiți la prima repetare a determinării (trei) și valorile pentru care proba de analizat 
este admisă sau respinsă și care se obțin prin însumarea modificărilor maxime de 
temperatură înregistrate la cele șase animale folosite; 
             Rândul C = valorile care trebuie obținute la a doua repetare a determinării; 
             Rândul D = valorile care corespund ultimei repetări admise a determinării; 
         Observație. Ribonucleinatul de sodiu-soluție (R) trebuie să corespundă la testul 
de antigenitate. 
            La șase cobai masculi, sănătoși, cu masa corporală de aproximativ 350 g, se 
injectează intraperitoneal, pentru sensibilizare, de trei ori, la interval de 48 h, câte 0,5 
ml ribonucleinat de sodiu-soluție (R). După 21 de zile de la administrarea primei 
doze sensibilizitoare se administrează intravenos fiecărui cobai câte 0,5 ml din 
aceeași soluție. Cobaii sunt ținuți sub observație în primele 30 min după 
administrarea intravenoasă, fiind examinați din nou după 24 h.  Animalele nu trebuie 
să prezinte nici un simptom de anafilaxie. 
      II.Impurități toxice .  Determinarea impuritaților toxice se efectuează pe șoareci 
albi, sănătoși, cu masa corporală de 18 – 22 g. 
                      Animalele de experiență. Șoarecii de ambele sexe (femelele nu trebuie 
să fie in perioada de gestație) sunt menținuți 3 – 5 zile înaintea determinării în 
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încăperi cu o temperatură de 22 – 26 º C și la un regim alimentar constant, echilibrat, 
cu acces liber la hrană și apă. Animalele sunt cântărite în fiecare din ultimele 3 zile 
înaintea determinării și sunt luate în lucru numai acele animale care în acest interval 
nu au prezentat scăderi ale masei corporale. 
                     Tehnica de lucru. Proba luată in lucru se dizolvă în apă sterilă sau în 
solventul specificat în monografie, în concentratia prevăzută în monografia 
respectivă.                                 
                     Dacă nu se prevede altfel, se administrează intravenos, la cinci șoareci,  
câte 0,5 ml soluție-probă, într-un interval de timp de 5 – 10 s, cu un debit constant ; 
animalele se țin sub observație timp de 24 h. 
                        Interpretarea  rezultatelor.  Proba de analizat este corespunzătoare 
dacă nici un animal nu prezintă fenomene toxice (convulsii, pareze) imediat după 
injectare și dacă toate animalele supraviețuiesc până la sfârșitul perioadei de 
observație. In caz contrar, determinarea se repetă o dată sau de mai multe ori, pe 
loturi de cel puțin cinci animale nefolosite, cu o masă corporală de 19 – 21 g, 
pregătite conform prevederilor anterioare. Numărul total al animalelor folosite pentru  
o probă de analizat (determinare inițială și repetări) este de cel mult 30. După 
repetare, proba de analizat este corespunzătoare dacă cel mult 10 % din numărul total 
al animalelor prezintă fenomene toxice sau mor. 

CONTROLUL EFICACITATII CONSERVANTILOR 
ANTIMICROBIENI 

Conservantii antimicrobieni se adauga unor preparate farmaceutice sterile in 
scopul evitarii unor eventuale contaminari microbiene a acestora pe perioada folosirii 
unor preparate farmaceutice nesterile in scopul reducerii incarcaturii microbiene a 
acestora. 
           Adaugarea conservantilor antimicrobieni nu exclude obligativitatea respectarii 
regulilor de buna fabricatie. 
           Microorganismele-test folosite pentru controlul eficacitatii conservantilor 
antimicrobieni, prevazute in aceasta monografie sunt cele mai frecvent intalnite in 
timpul procesului de fabricatie, pe perioada conservarii si a folosirii produselor, 
prezentand un risc crescut pentru contaminarea preparatelor farmaceutice; in unele 
cazuri pot fi folosite si alte microorganisme-test.  
           Pentru a evalua eficacitatea conservantilor antimicrobieni folositi, perioada de 
testare este de cel putin 28 de zile; dupa caz, se pot efectua testari repetate. 
           Controlul eficacitatii conservantilor antimicrobieni se efectueaza in conditii 
care permit evitarea unei contaminari accidentale a preparatului farmaceutic analizat 
si fara a afecta microorganismele-test inoculate. 
           Microorganisme-test.Pentru contaminarile experimentale se folosesc 
urmatoarele microorganism: 
Staphylococcus aureus (ATCC 6538P) 
Escherichia coli (ATCC 8739) 
Pseudomonas aeruginosa (ATCC 9027) 
Candida albicans (ATCC 10231) 
Aspergillus niger (ATCC 16404) 
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           Medii de cultura.Pentru cultivarea microorganismelor-test se folosesc mediile 
de cultura prevazute in tabelul I de la „Activitatea microbiologica a antibioticelor”. 
           Prepararea inoculului.Pe suprafata mediului de cultura solid inclinat se 
inoculeaza culturile –stoc proaspat obtinute din fiecare microorganism-test.Culturile 
de bacteria se incubeaza la 30-35 °C timp de 18-24 h, cultura de Candida albicans la 
20-25 °C timp de 48 h si cultura de Aspergillus niger la 20-25 °C timp de 7 zile. 
           Pentru obtinerea suspensiilor de bacteria si de Candida albicans, suprafata 
culturilor se spala cu clorura de sodiu-solutie izotonica (R) sterila si suspensiile se 
dilueaza cu clorura de sodiu-solutie izotonica (R) sterila pana la o concentratie de 
aproximativ 108 microorganisme-test pe milimetru.Pentru obtinerea suspensiilor de 
Aspergillus niger suprafata culturilor se spala cu clorura de sodiu-solutie izotonica 
(R) sterila care contine polisorbat 80 (R) in proportie de 0,05% m/V, iar suspensia se 
dilueaza cu clorura de sodiu-solutie izotonica (R) sterila pana la o concentratie de 
aproximativ 108 microorganism-test pe mililitru.Suspensiile se prepara inainte de 
folosire. 
           Determinarea numarului de microorganisme viabile din fiecare suspensie se 
efectueaza conform prevederilor de la „Contaminarea microbiana-Insamantarea 
directa in mediul de cultura-Determinarea numarului total de bacterii si fungi” 
(IX.F.3.), folosind mediile de cultura prevazute la „Contaminarea microbiana” 
(IX.F.3.). 
           Tehnica de lucru.Pentru fiecare microorganism-test se folosesc portiuni 
separate din proba de analizat. 
           Pentru fiecare 20 ml sau 20 g din proba de analizat se introduce cate 0,1 ml 
inocul din suspensiile de microorganism-test,astfel incat se obtine o concentratie de 
105 -106  microorganisme-test pe mililitru sau pe gram. 
           Probele inoculate se incubeaza la 20-25 °C. Din aceste probe se preleveaza 1 g 
sau 1 ml,la urmatoarele intervale de timp: 0 h, 6 h, 24 h, 48 h, 7 zile, 14 zile, 21 zile 
si 28 zile, conform prevederilor pentru diferitele categorii de preparate farmaceutice 
specificate la paragraful „Interpretarea rezultatelor”. La aceste intervale de timp se 
urmareste reducerea numarului initial de microorganisme viabile fata de timpul 
zero,conform prevederilor de la „Contaminarea microbiana-Insamantarea directa in 
mediul de cultura-Determinarea numarului total de bacterii si fungi”(IX.F.3). 
           Interpretarea rezultatelor. Conservantul antimicrobian folosit este considerat 
eficient pentru proba de analizat daca numarul de microorganisme se modifica astfel: 
           Pentru preparate injectabile, conservantul antimicrobian trebuie sa reduca 
numarul initial de bacterii cu un factor de cel putin 10³ pe mililitru in decurs de 6 h de 
la inoculare; dupa 24 h nu mai este admisa prezenta bacteriilor. 
           Conservantul antimicrobian trebuie sa reduca numarul initial de fungi cu un 
factor de cel putin 10² pe mililitru in decurs de 7 zile de la inoculare; dupa acest 
interval de timp nu este admisa cresterea numarului de fungi. 
           Pentru preparatele oftalmice, conservantul antimicrobian trebuie sa reduca 
numarul initial de bacterii cu un facor de cel putin 10³ pe mililitru sau pe gram in 
decurs de 6 h de la inoculare; dupa 24 h nu mai este admisa prezenta bacteriilor. 
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           Conservatul antimicrobian trebuie sa reduca numarul initial de fungi cu un 
factor de cel putin 10² pe mililitru sau pe gram in decurs de 7 zile de la inoculare; 
dupa acest interval de timp nu este admisa cresterea numarului de fungi. 
           Pentru preparatele farmaceutice de uz topic,conservantul antimicrobian trebuie 
sa reduca numarul initial de bacterii cu un factor de cel putin 10³ pe mililitru sau pe 
gram in decurs de 48 h de la inoculare; dupa 7 zile nu mai este admisa prezenta 
bacteriilor. 
           Conservantul antimicrobian trebuie sa reduca numarul initial de fungi cu un 
factor de cel putin 10² pe mililitru sau pe gram in decurs de 14 zile de la inoculare; 
dupa acest interval de timp nu este admisa cresterea numarului de fungi. 
           Pentru preparatele farmaceutice lichide administrate pe cale orala, 
conservantul antimicrobian trebuie sa reduca numarul initial de bacterii cu un factor 
de cel putin 10² pe mililitru in decurs de 7 zile de la inoculare; dupa acest interval de 
timp nu este admisa cresterea numarului de bacterii. 
            Numarul initial de fungi pe mililitru nu trebuie sa creasca nici in intervalul de 
14 zile de la inoculare si nici dupa acest interval. 

 ACTIVITATEA MICROBIOLOGICA A ANTIBIOTICELOR 
Determinarea activitatii microbiologice a antibioticelor prin metoda 

difuziometrica se bazeaza pe compararea zonelor de inhibitie ale cresterii unui 
microorganism-test, produse de concentratii cunoscute dintr-un antibiotic-standard, 
cu zonele de inhibitie produse de concentratii presupuse egale ale antibioticului de 
analizat. 
     Activitatea microbiologica a antibioticelor se exprima in unitati internationale sau 
in micrograme pe milligram antibiotic de analizat. 
     Prepararea solutiilor-standard (stoc si dilutii de lucru) si a solutiilor-proba (stoc si 
dilutii de lucru). 
     Solutia-standard stoc se prepara prin dizolvarea unei mase cunoscute de antibiotic-
standard (in prealabil uscat, daca este necesar) in 100 ml solvent, conform 
prevederilor din tabelul IV. 
     Dilutii-standard de lucru. Din solutia-standard stoc se prepara inainte de folosire, 
doua dilutii-standard de lucru de concentratiile prevazute in tabelul IV. La preparare 
se folosesc solventii prevazuti in tabelul IV. 
     Solutia-proba stoc se prepara prin dizolvarea unei mase din antibioticul de analizat 
egala cu masa antibioticului-standard in 100 ml solvent, conform prevederilor din 
tabelul IV. 
    Dilutii-proba de lucru. Din solutia-proba stoc se prepara, inainte de folosire, doua 
dilutii-proba de lucru de concentratii presupuse egale cu concentratiile dilutiilor-
standard de lucru. La preparare se folosesc solventii prevazuti in tabelul IV. 
    Timpul de conservare al solutiilor-stoc (standard si proba) este prevazut in tabelul 
IV. 
    Microorganisme-test. Se folosesc microorganisme-test in forma vegetative sau in 
forma sporulata. 
    In cazul microorganismelor-test in forma vegetative se lucreaza cu o tulpina 
incubata la thermostat la 35-37°C timp de 18-20 h, dispersata, imediat inainte de 
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folosire, sub forma de suspensie, in apa sterile sau in clorura de sodiu  solutie 
izotonica (R) sterile. 
    In cazul microorganismelor-test in forma sporulata  (de ex. Bacillus subtilis) se 
lucreaza cu o suspensie-stoc de spori care se prepara dupa o anumita tehnica. 
    Microorganismul-test Bacillus subtilis (NCTC 2589 si ATCC 6633) se pastreaza 
pe mediul nr. V prevazut in tabelul II. Se efectueaza treceri, timp de 3 zile, procedand 
in felul urmator: in prima zi se efectueaza trecerea acestei tulpini intr-o eprubeta cu 
mediul nr. V si se incubeaza la 30-37 °C timp de 18-20 h. In zilele a doua si a treia se 
efectuaza treceri, urmate de incubatie in conditii identice cu cele descrise anterior, din 
coloniile obtinute in ziua precedenta. In continuare, timp de alte 3 zile se procedeaza 
in felul urmator: in prima zi, din coloniile obtinute in ultima eprubeta se efectueaza 
trecerea in placi Petri cu mediul nr. V si se incubeaza la 30-37°C timp de 18-20 h. In 
zilele a doua si a treia se efectueaza treceri, urmate de incubatie in conditii identice cu 
cele descrise anterior, din colonii obtinute in ziua precedenta. Din coloniile 
caracteristice obtinute in a treia zi se efectueaza treceri in eprubete cu mediul nr. V si 
se incubeaza la 30-37°C timp de 18-20 h. In fiecare eprubeta care prezinta o crestere 
abundenta se adauga 5-6 ml apa sterila in care se omogenizeaza cultura. Suspensia 
din fiecare eprubeta este folosita pentru insamantarea unei placi Roux cu mediul nr. II 
prevazut in tabelul I. Placile Roux se incubeaza la 30-37°C timp de 5-7 zile, dupa 
care se efectueaza un control microscopic pe un frotiu colorat Gram. Daca frotiul 
studiat contine 80-90% spori, se procedeaza la recoltarea sporilor in modul urmator: 
in placa Roux se introduc 15-25 ml apa sterila si cateva perle de sticla si se agita. 
Suspensia de spori astfel obtinuta se colecteaza intr-un flacon care se incalzeste la 65-
70°C timp de 30 min. Se spala apoi suspensia de spori de trei ori cu apa sterila, prin 
centrifugare la 3.500 rotatii/min. Suspensia de spori se incalzeste din nou la 65-70°C 
timp de 30 min. 
    Suspensia-stoc de spori astfel obtinuta se conserva la 4°C timp de cel putin 6 luni. 
    Stabilirea concentratiei suspensiilor de microorganisme-test in microorganisme-
test pe mililitru se efectueaza turbidimetric, comparativ cu un etalon a carui opacitate 
corespunde la 10 9  microorganisme-test pe mililitru. 
    La determinarea activitatii microbiologice a antibioticelor se folosesc suspensii de 
microorganisme-test de anumite concentratii, obtinute prin dilutie din suspensiile de 
concentratie 10 9  microorganisme-test pe mililitru, atat pentru forma vegetativa, cat si 
pentru forma sporulata. 
    Pentru intretinerea tulpinilor de microorganisme-test se folosesc mediile de cultura 
prevazute in tabelul IV (cu formula de preparare prevazuta in tabelul I). Pentru unele 
microorganisme-test care nu figureaza in tabelul IV se poate folosi ca mediu de 
intretinere mediul nr. 1 de la „Contaminare microbiana” (FR X cap. IX.F.3). 
    Pentru microorganismele-test in forma vegetativa se efectueaza treceri zilnice pe 
mediul prevazut in tabelul IV. 
    Prepararea mediilor de cultura. Mediile de cultura folosite pentru determinarea 
activitatii microbiologice a antibioticelor sunt prevazute in tabelul II. 
    TEHNICA DE LUCRU: 
    Se topeste mediul de cultura prevazut in tabelul IV pentru a forma stratul inferior 
al mediului de cultura folosit pentru determinarea activitatii microbiologice a 
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antibioticelor. Cate 15 ml din mediul de cultura topit se introduc in placi Petri sterile 
cu diametrul interior de 100 mm si cu inaltimea peretelui de 20 mm, asezate pe o 
suprafata perfect orizontala, si mediul de cultura se lasa sa se solidifice. 
    In mediul de cultura prevazut in tabelul IV pentru a forma stratul superior al 
mediului de cultura folosit pentru determinarea activitatii microbiologice a 
antibioticelor, topit si racit la 50 °C, in cazul suspensiei de microorganisme-test in 
forma vegetativa sau racit la 60 °C, in cazul suspensiei de microorganisme-test in 
forma sporulata, se introduce 1 ml suspensie de microorganisme-test pentru 100 ml 
mediu de cultura si se amesteca pentru omogenizare. Concentratiile suspensiilor de 
microorganisme-test (in microorganisme-test pe mililitru), obtinute prin dilutie, 
conform prevederilor anterioare, necesare insamantarilor, sunt prevazute in tabelul 
IV. 5 ml mediu de cultura insamantat se aduc peste stratul inferior de mediu de 
cultura solidificat in placile Petri, astfel incat sa se formeze un strat superior uniform 
ca grosime. Dupa solidificarea stratului superior, se aseaza pe suprafata acestuia, la o 
distanta de aproximativ 28 mm de centrul placii Petri si la o distanta egala unul fata 
de celalalt, patru cilindri din otel inoxidabil sau din alt material adecvat (sticla sau 
portelan), cu diametrul interior de 7 mm si cu inaltimea de 10 mm. 
    Se efectueaza cate trei cantariri atat din antibioticul-standard cat si din antibioticul 
de analizat. Din fiecare cantarire se prepara solutiile-stoc (standard si proba) si 
dilutiile de lucru (standard si proba), conform prevederilor anterioare. Pentru fiecare 
din cele doua dilutii standard de lucru si cele doua dilutii-proba de lucru efectuate din 
aceeasi cantarire se folosesc cate sase placi Petri. Dilutiile de lucru (standard si proba) 
se introduc in cei patru cilindri din fiecare din placile Petri, dupa cum urmeaza: in 
primele sase placi Petri, in doi din cilindri se introduc cate 0,4 ml din prima dilutie-
standard de lucru si in ceilalti doi cate 0,4 ml din prima dilutie-proba de lucru; in 
celelalte sase placi Petri se procedeaza in mod identic cu cea de-a doua dilutie de 
lucru (standard si proba). 
    Placile Petri se inchid, se incubeaza la termostat la 35-70 °C timp de 18 h si se 
masoara diametrul zonelor de inhibitie a cresterii microorganismelor-test, produse 
atat de dilutiile-standard de lucru cat si de dilutiile-proba de lucru. Determinarea se 
efectueaza cu o precizie de 0,1 mm, folosind un instrument adecvat de masurare. 
    INTERPRETAREA REZULTATELOR: 
    Se calculeaza media aritmetica a diametrelor zonelor de inhibitie pentru fiecare 
dilutie de lucru (standard si proba) si se procedeaza conform prevederilor de la 
„Evaluarea statistica a determinarilor biologice – Calculul activitatii biologice prin 
evaluare indirecta – Metode bazate pe raspunsuri gradate’ (IX.F16). 
    Proba de analizat este corespunzatoare daca activitatea microbiologica a acesteia 
este de cel putin 90,0% si de cel mult 110,0% fata de activitatea microbiologica a 
antibioticului standard. Limitele fudiciale de eroare sunt cuprinse intre 80,0% si 
125,0%. 
 OBSERVATII:  
    La determinarea activitatii microbiologice a antibioticelor din preparate 
farmaceutice lichide se foloseste solutia ca atare sau diluata la o concentratie 
presupusa egala cu concentratia solutiei-standard stoc respective. Din celelalte 
preparate farmaceutice, antibioticul se extrage cu un solvent adecvat si se prepara o 
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solutie, de o concentratie presupusa egala cu concentratia solutiei-standard stoc 
respective, cu ajutorul solutiilor-tampon sterile prevazute in tabelul III. 
    Activitatea microbiologica a antibioticelor se mai poate determina si prin metoda 
turbidimetrica. 
    Tabelele mai sus precizate fac referire la: 
- medii de cultura folosite pentru intretinerea tulpinilor de microorganisme-test, 
pentru obtinerea suspensiei-stoc de spori si pentru treceri zilnice (tabelul I); 
- medii de cultura folosite pentru determinarea activitatii microbiologice a 
antibioticelor (tabelul II); 
- solutii-tampon sterile (tabelul III); 
- determinarea activitatii microbiologice a antibioticelor (tabelul IV). 
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10. Diagnosticul de laborator in infectiile cu coci gram-pozitivi 

si gram-negativi patogeni 
 

Streptococ, Pneumococ, Meningococ, Gonococ 
Medii pentru streptococi 

Bulion sânge(mediu de întreținere) 
Este folosit pentru întreținerea tulpinilor din stațiile pilot. Bulionul simplu se 
repartizează în eprubete in cantitate de 8-9 ml . Se sterilizează la autoclav 30 de 
minute la 118 ºC. Se răcesc, se păstrează la termostat la 57 ºC timp de 24 de ore, 
pentru control de streilitate. A doua zi și în mod steril se adaugă 6-7 picături de sânge 
de berbec. Tuburile astfel pregătite se păstrează la termostat 48 de ore si apoi la 
frigider la 4 ºC. 
 
Bulion Pike(mediu de îmbogățire) 
Se folosește pentru îmbogățirea exudatelor faringiene ce au fost recoltate si păstrate 
mai mult de 2 ore fără a fi înămanțate pe geloza sânge. 
Bulionul Pike are următoarea compoziție  
 
Bulion simplu 100 ml 
Sânge defibrinat de berbec 5 ml 
Cristal violet l/2500 5 ml 
Azotură de sodiu 7,5 ml 
Glucoză 5% 2 picături 
 
Se amestecă ingredientele, se repartizează în mod steril câte 2 ml, în tuburi de 12/ 1,2 
cm. 
 
Mediu cord-creier(pentru fagi-streptococi hemolitici grup A si C) 
Vezi rețeta de preparare la pagina 189. 
 
Geloză-ser( pentru fagi enterococici ) 
La geloza simplă se adaugă 10% ser de cal inactivat la 56 ºC, 50 de minute. 
Geloza se topește în baie de apă, se răcește la 45 ºC, se adaugă serul și se toarnă în 
plăci Petri în strat subțire. Se păstrează la frigider. 
 
Mediu selectiv SSP( pentru streptococ – pneumococ) 
La 100  de ml geloză 1.5% se adaugă 
Negram (acid nalidixic ) 
Cistal violet 
Glucoză 
Sânge de cal 7,5 ml 
gftyMediu selectiv SE( pentru enterococi ) 
La 100 ml geloză 1,5% se adaugă 
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Negram 
cristal violet 
glucoză 
TTC 
Prepararea ingredientelor  
Negram-0,5 g -10 ml apă distilată. Tabletele se aranjează, se dizolvă în apă distilată, 
se folosește supernatantul. 
Cristal violet- Se folosesc 0,02 g la 100 ml apă distilată. Se autoclavează 20 de 
minute la 120ºC. 
Glucoză-Se folosesc 20 g la 100 ml apă distilată. Se autoclavează 30 de minute la 110 
ºC. 
T.T.C.-1 g la 100 ml apă distilată. Se autoclavează 30 de minute la 110 ºC. 
La 100 ml de geloză topită, se adaugă câte 1 ml din ingredientele de mai sus și se 
toarnă în plăci. 
 
Soluția Glenny( pentru diluarea toxinei Dick ) 
Acid boric  10,5 g 
borax 7,25 g 
NaCl p.a. 12.75g 
 
Se dizolvă câte puțin în apă bidistilată apoi se adaugă apă bidistilată până la 2 l, se 
filtrează și se streilizează 30 de minute la 120 ºC. 
 
Medii pentru identificarea biochimică a enterococilor 
 
Geloza cu telurit de potasiu 
1 g telurit de potasiu se dizolvă în 250 ml apă distilată. Se sterilizează 30 de minute la 
115 ºC și se obține o soluție 1/250. 
9 ml de geloză se topesc pe o baie de apă 
Pentru o placă se folosesc 1 ml telurit de potasiu, 9 ml geloză, 0,5 ml ser de cal. 
 
Geloză cu T.T.C. 
Soluția de T.T.C.-1 g de T.T.C. se dizolvă în 100 ml apă distilată. Se sterilizează 30 
de minute la 115 ºC. 
Pentru o placă se folosesc  
0,3 ml soluție T.T.C. 
0,5 ml ser de cal 
9,5 ml geloză topită 
 
Geloză cu bila 10% 
Se topește o sticluță de 8-10 ml de geloză, se răcește la 45-50 ºC , se adaugă 10 ml 
sânge de berbec. 
Pentru a obține concentrația de bilă de 10%, se amestecă 1 ml bilă cu 9 ml geloză 
sânge, iar amestecul se toarnă în plăci. 
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Geloza cu bilă 40% 
Se prepară asemănător cu geloza bilă 10%, cu deosebirea că 4 ml bilă se amestecă cu 
6 ml geloză sânge. 
 
Geloză zaharoză 5% cu ser de cal  
25 g se dizolvă în 100 ml apă distilată. Totul se trece într-un balon de 100 ml. Se 
sterilizează la 110 ºC timp de 30 de minute. 
Pentru a turna o placă se folosesc 
2 ml din soluția de zaharoză 
9 ml de geloză topită și puțin răcită 
0,5 ml ser de cal 
 
Lapte turnesolat. Lapte cu albastru de metilen 
Pentru ambele medii, laptele se pregătește asemănător. Se fierbe laptele, se lasă la 
frigider la +4 ºC timp de 24 de ore. Se centrifughează 30 de minute, se îndepărtează 
smântâna. 
Pentru a obține o soluție diluată de albastru de metilen, se dizolvă 1 g de substanță în 
100 ml apă distilată călduță. 
La 1 litru de lapte degresat se adaugă soluție de albastru de metilen preparată, se 
filtrează prin vată cu tifon și se repartizează în tuburi de câte 10-15 ml, apoi totul se 
sterilizează 30 de minute la 100 ºC( sau prin fierbere la 100 ºC câte  30 de minute, trei 
zile consecutiv). 
Laptele turnesolat – soluția de turnesol se pregătește la fel cu ce de albastru de 
metilen. La laptele degresat se adaugă soluție de turnesol până când se obține 
culoarea mov pal. Sterilizarea mediului repartizat în tuburi se face la 100 ºC timp de 
30 de minute, sau prin fierbere. 
 
Medii pentru penumococi 
Bulionul Tedd Hewitt cu glucoză 50% 
Soluția de glucoză- 50g glucoză  se dizolvă în 100 ml apă distilată, apoi se se 
sterilizeză 30 de minute la 115 ºC. 
La tuburile cu bulion Tedd Hewitt de 10 ml se adaugă câte 1-2 picături din soluția de 
glucoză 50%. 
 
Mediu lichid cu inulină 
5 g inulină se dizolvă în 10 ml apă distilată, se încălzește puțin și se barbotează. La 
aceasta se adaugă 100 ml apa peptonată. Se adaugă 5 ml albastru de bromtimol, se 
repartizează în tuburi de hemoliză câte 1,5 ml și se sterilizează 30 de minute la 105-
110 ºC. 
Mediul sterilizat se păstrează la frigider la +4ºC. 
 
Medii pentru Neisserii 
Mediu pentru fermentarea zaharurilor 
Se folosesc  
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Apă peptonată sterilă 75 ml 
Ascită 25 ml 
Albastru de brom-timol sol 20% sterliă 4 ml 
Soluție 20% din zaharul respectiv, sterilă 5 ml 
 
Se amestecă toate ingredientele în mod steril, se repartizează de asemenea în mod 
steril, câte 2-5 ml în eprubete de 12/120. Se țin 48 de ore la 57 ºC pentru control. 
Soluțiile de zaharuri – glucoză, maltoză, levuloză, zaharoză, se pregătesc fiecare 
separat cântărind câte 20  g zahăr, care se dizolvă în 100 ml apă distilată. Se 
sterilizează la autoclav timp de 30 de minute la 110 ºC. 
 
Mediu solid pentru fermentarea zaharurilor 
La 80 de ml mediu Muller-Hinton topit și răcit la 48-50 ºC, se adaugă 10 ml plasmă 
de cal, 4 ml soluție indicator albastru de brom-timol 2 % si 5 ml soluție 20% din 
zaharul respectiv. Se omogenizează și se toarnă steril în cutii Petri. 
 
Mediu Mueller-Hinton 
Pentru cultivarea meningococului 
Sticlele cu geloză Mueller-Hinton se mențin în baie de apă la fierbere, până la topirea 
completă a conținutului. Se repartizează apoi steril în plăci sau în eprubete, care se 
solidifică înclinat. 
 
Mediu Mueller-Hinton pentru exudate faringiene 
La 100 ml mediu topit și răcit la 48-50 ºC se adaugă steril 
0,7 ml soluție Lincomicină 
0,7 ml soluție Celimicină 
1 ml Nistatin 
Se omogenizează și se repartizează în cutii Petri. 
 
Medii pentru gonococ 
Sânge lactat sterilizat 
La 100 ml sânge defibrinat de cal, se adaugă 500 ml de apă distilată. Se agită bine 
într-un balon până la limpezire completă. Se sterilizează 20 de minute la 120 ºC. 
 
Supliment tip Hyl 
La 100 ml sânge lactat sterilizat, se adaugă în mod steril 10 ml de autolizant de 
drojdie de bere și 20 ml autolizant de ficat de porc. Se controlează pentru sterilitate 
48 de ore la 57 ºC, prin însămânțări de mediu I și II. 
 
Mediu Hyl pentru cultivarea gonocoului 
La 90 ml geloză topită și răcită la 50 ºC, se adaugă 10 ml supliment tip Hyl. Se 
omogenizează și apoi se repartizează steril în plăci sau eprubete, acestea din urmă le 
solidificăm înclinat. 
 
Mediu tip Hyl- selectiv pentru izolarea gonococului 
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La 90 ml geloză topită și răcită la 50 ºC, se adaugă 10 ml supliment tip Hyl, 0,4ml, 
soluție Lincomicină 0,4 ml, soluție Colimicină și 0,8 ml soluție Nistatin ( din soluțiile 
de 1000/ml). 
Se omogenizează și se repartizeză în cutii Petri. 
 
Mediu Stuart pentru transportul gonococului 
La 1000 ml apă distilată se adaugă 4 g agar. Se fierbe până la dizolvare, apoi se 
adaugă un amestec de săruri și soluții pregătite dinainte. 
NaCl 3g 
KCl 0,2 g 
Na2HPO4(12 H2O) 2,9 g 
KH2PO4 0,2 g 
Tioglicerat de Na 1 g 
CaCl2 sol 1% 10 ml 
MgCl2 sol 1% 10 ml 
 
Se omogenizează și se repartizează câte 10 ml în eprubete 16/160 sau câte 5 ml în 
sticluțe de penicilină. Se sterilizează 20 de minute la 120 ºC. 
Mediu hipersalin 
 
Mediu lichid 
Macerat de carne 1000 ml 
Peptonă 10 g 
Clorură de sodiu 150 g 
lactonă 15 g 
Agar-agar 1 g 
Ph final=7,4 
 
Mediu solid 
Macerat de carne 1000 ml 
Peptonă 10 g 
Clorură de sodiu 75 g 
Manită 10 g 
Agar-agar 20 g 
Roșu fenol 0,025 g 
Ph final=7,4 
 
Mediu pentru trestarea producerii de fibrinolozină 
Este o geloză nutritivă simplă conținând plasmă umană, recomandat de obicei la 
studiul proprietăților de patogenitate ale bacteriilor( stafiloccocului). 
Compoziție 
Geloză nutritivă simplă 2% 
Ph=7,2 

70 ml 

Plasmă umană oxalatată 10 ml 
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Preparare 
Se topește la baie de apă geloza și se lasă să se răcească la 50 ºC (în baia de apă). În 
condiții de sterilitate se adaugă plasma umană oxalatată, balonul ținându-se 5 minute 
la baia de 56 ºC sub agitare continuă. Se toarnă apoi în plăci ( strat de 4-5 mm) și 
după solidificare se poate utiliza. 
Păstrare la +4 ºC maximum 2 zile. 
Inoculare cu ansa din cultură de 18 ore în bulion simplu, în aporturi, pe o placă 
testându-se 12-14 tulpini. 
Incubarea la 37 ºC durează 24-48 ore. 
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11. Diagnosticul de laborator in infectiile cu enterobacterii 

 
Enterobacterii 

1.Bulion tetra thionat(Muller-Kauffman) 
Bulionul tetrathionat Muller-Kauffman este un mediu de imbogatire utilizat pentru 

izolarea enterobacteriilor patogene din genul Salmonella. 
Compozitie: 
 bulion simplu…………………………………………90ml 
 carbonat de sodiu steril……………………………….5g 
 thiosulfat de sodium sol.50%........................................10ml 
          sol.iodo-iodurata...…………………………………….2ml 
 verde brilliant sol.15%...................................................1ml 
 saruri biliare Difco nr.3………………………………..0.1g 
  (in lipsa ,bila de bou sterile)…………………….5ml 
Preparare: 
 a)bulionul simplu se prepara conform indicatiilor de la mediul respectiv; 
 b)carbonatul de sodiu se cantareste in portii de 5g si se sterilizeaza prin caldura 
uscata 2 ore la 180 gradeC; 
 c)solutia de thiosulfat de sodiu se prepara diluand 5g 
substanta(NaS2O3.5H2O)in apa distilata sterila;dupa dizolvare se sterilizeaza 20 
minute la 120 gradeC; 
 d)solutia iodo-iodurata:se prepara mai intai solutia de iodura de potasiu:-iodura 
de potasiu...............25g 
   apa distilata.....................100ml 
Dupa dizolvarea completa se adauga iodul metalic-20 g si se agita in continuare fara a 
se incalzi. 
Atentiune:iodul nu de dizolva in apa sau daca iodura de potasiu nu e dizolvata 
complet. 
 e)solutie verde brilliant: 
  verde brilliant...............................................1g 
  apa distilata.............................................100ml 
Dizolvare la rece prin agitare. 
 f)sarurile biliare cantarite se adauga ca atare direct in bulion sau se dizolva in 
10 ml apa distilata si se sterilizeaza ca si bila de bou 20 minute la 120 gradeC. 
 Dupa pregatirea tuturor solutiilor mediului se obtine prin amestecarea acestora 
in ordinea indicata la “compozitie”avand grija sa agitam continuu. 
 Mediul se repartizeaza in eprubete sterilizate (16/160)in cantitate de 7-10 ml 
agitand continuu flaconul in care am amestecat ingredientele pentru a nu permite 
carbonatului de sodiu sa sedimenteze.Dupa repartizare mediul nu se mai sterilizeaza. 
 Mediul gata preparat are o culoare verde deschis opalescent sau clar, cu un 
depozit alb de carbonat de calciu. 
 Pastrare la+4grade la adapost de lumina. 
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 Eficacitate 3 luni in flacoane si 3-4 saptamani in eprubete.Daca prin agitare 
stratul de carbonat de calciu nu se mai disperseaza omogen,mediul nu mai poate fi 
utilizat. 
 Insamantarea se face cu pipeta ,7-10 picaturi din suspensia de produs sau 
prelevat(inocul maxim 10% fata de cantitatea de mediu la volume mari pentru 
produsele alimentare ). 
 Incubarea 18-20 ore la 37 gradeC. 
 Interpretarea :virarea culorii in galben sau modificarea transparentei indica de 
regula dezvoltarea unei colonii cu germeni din familia Enterobacteriaceae. 
 Din mediul Muller-Kauffman se pot face treceri in vederea izolarii pe agar 
Wilson-Blair sau agar verde briliant. 
 2.Bulion cu selenit acid de sodiu. 
 Este un  mediu de imbogatire recomandat in vederea izolarii enterobacteriilor 
patogene din genul Salmonella. 
 Compozitie: 
  selenit acid de sodiu.................................................4g 
  peptona.....................................................................5g 
  lactoza......................................................................4g 
  fosfat disodic(12H2O).............................................5g 
  fosfat monosodic......................................................5g 
  apa distilata.........................................................1000g 
       pH=7 
 Preparare.Mediul final rezulta din doua solutii preparate separat si amestecate 
inainte de repartizare in eprubete sau flacoane. 
   Solutia A-selenit acid de sodiu (4g)se dizolva in 200 ml apa distilata la rece 
dupa care se sterilizeaza prin filtrare (Seitz EKS II)sau prin caldura umeda 30 minute 
la vapori fluenti.Nu se autoclaveaza! 
   Solutia B-lactoza,peptona si fosfatii se dizolva separat in recipient steril la 
cald(100 grade C)in 800ml apa distilata sterila,dupa care se sterilizeaza 30 min la 
100°C (vapori fierbinti). Dupa sterilizare se lasa 24 ore pentru precipitare la 
temperatura camerei.Se decanteaza apoi steril si se adauga solutia de selenit.Se 
controleaza pH-ul (in mod steril )si se ajusteaza la pH=7 cu solutii normale sterile de 
fosfati monosodic sau disodic.Se repartizeaza steril cate 8-10 ml in  eprubete 16/160 
mm sterilizate in prealabil prin caldura uscata. 
 Pastrarea se face la +4grade C sub forma celor doua solutii preparate,gata de 
folosit ,in flacoane sau eprubete dupa necesitate. 
 Eficacitatea solutiilor neamestecate este de aproximativ 6 luni,a mediului 
repartizat maximum 2 luni. 
 Insamantarea se efectueaza cu pipeta:7-12 picaturi din suspensia de prelevat 
sau respectand proportia de 1/10 cand inoculam suspensii de produse alimentare. 
 Incubarea la 37grade C timp de 24-48 ore sau la 40 gradeC-18 ore. 
 Dezvoltarea enterobacteriilor,in special a Salmonelelor este marcata de 
tulburarea mediului insotita deseori de aparitia unei culori sau depozit de culoare rosu 
brun. 
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 3.Agar dezoxicolat citrat lactoza ADCL(Leifson) 
 Este un  mediu moderat selectiv,larg folosit in practica de identificare a 
enterobacteriilor patogene:Salmonella si Shigella. 
 Compozitia 
 -extract de carne...............................................5g 
 -peptona triptica................................................5g 
 -citrat de sodiu.................................................17g 
 -tiosulfat de sodiu............................................17g 
 -citrat de fier......................................................2g 
 -dezoxicolat de sodiu.......................................10g 
` -lactoza.............................................................20g 
 -rosu neutru....................................................0,03g 
 -agar..................................................................20g 
 -apa distilata.................................................1000ml 
 pH=7,4 
 Preparare:se porneste de la patru componente ce se amesteca inainte ca mediul 
sa fie turnat in placi. 
 a)agarul de baza: 
 -extract de carne...........................................................5g 
 -peptona triptica............................................................5g 
 -agar.........................................................................22,5g 
 -apa distilata..........................................................1000ml  
 pH=7,5 
 Dupa dizolvarea la cald se corecteaza pH-ul mediului dupa care se precipita 20 
minute la 120 grade C.Se filtreaza prin vata,se repartizeaza in cantitati masurate in 
flacoane de diferite marimi dupa care se resterilizeaza 20 minute la 120 grade.Se 
pastreaza la +4grade C si adapost de lumina. 
 b)solutia 1: 
 -citrat de sodiu(2H2S)...................................17g 
 -tiosulfat de sodiu(5H2O)..............................17g 
 -citrat feric(5 H2O)..........................................2g(lamele) 
 -apa distilata sterila...................................1000ml 
Se dizolva la rece.Nu se sterilizeaza.Se pastreaza la +4grade C si la adapost de 
lumina.Inainte de folosire se incalzeste la maximum 60 grade C pentru redizolvarea 
fosfatilor care precipita la rece. 
 c)solutia 2: 
 -dezoxicolat de sodiu.......................................10g 
 -apa distilata sterila.........................................100ml 
Se dizolva la rece.Nu se sterilizeaza.Se pastreaza la +4grade. 
 d)solutia 3: 
 -lactoza..............................................................20g 
 -apa distilata.....................................................100ml 
Se dizolva la cald.Se sterilizeaza 30 minute prin fierbere. 
 e)solutia 4: 
 -rosu neutru.........................................................1g 
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 -apa distilata........................................................100ml 
Se dizolva la rece. 
 In vederea turnarii in placi la fiecare 90 ml geloza de baza topita si racita la 65-
70grade C se adauga: 
 -solutia 1.........................................5ml 
 -solutia 2.........................................5ml 
 -solutia 3.........................................5ml 
 -solutia 4......................................0,3ml 
Se recomanda ca stratul de mediu in placi sa aiba 3-4 mm grosime. 
 Pastrare-eficacitate.Sub forma componentelor neamestecate pastrarea se face la 
+4grade C timp de 6 luni cu conditia ca volumul sa nu se reduca prin evaporare. 
 In placi mediul se pastreaza maximum 72 ore si numai la temperatura camerei. 
 Insamantarea.Din suspensia de prelevat inoculara a mediului ADCL se face fie 
cu tamponul (descarcare pe 1/3 din placa si completarea dispersiei cu ansa pe intreaga 
placa)fie cu 2-3 picaturi depuse cu pipeta Pasteur care se disperseaza apoi uniform pe 
toata suprafata placii fara ca intre grupele de striuri sa flambam ansa.Din mediile de 
imbogatire(selenit acid de sodiu)dispersia se face cu pipeta Pasteur si cu ansa ca mai 
sus. 
 Incubarea 48 ore la 37 gradeC. 
 Interpretarea coloniilor se face diferentiat in raport de capacitatea de a fermenta 
sau nu lactoza sau de a produce sau nu hidrogen sulfurat. 
 4.Agar cu saruri biliare integrale(Mac Conkey) 
 Este un mediu slab selectiv recomandat pentru izolarea si identificarea bacililor 
Gram negativi,indeosebi a celor din familia Enterobacteriaceae. 
 Compozitie: 
 1-bactopeptona..........................................................17g 
 2-proteoze peptona......................................................3g 
 3-lactoza....................................................................10g 
 4-saruri biliare..........................................................1,5g 
 5-clorura de sodiu........................................................5g 
 6-rosu neutru...........................................................0,03g 
 7-cristal  violet......................................................0,001g 
 8-agar.........................................................................20g 
 9-apa distilata.........................................................1000ml 
      pH final=7,1 
 Preparare 
 a)mediul de baza:se dizolva la cald(baie de 100gradeC)in 900 ml apa distilata 
ingredientele 1,2,3,4,5,8.Dupa dizolvare se controleaza pH-ul si se ajusteaza la 7,2.Se 
sterilizeaza 20 minute la 120 grade C.Daca dupa sterilizare mediul prezinta un 
precipitat important se decanteaza cu grija ,in mod steril ,pentru a se separa partea 
clara. 
 b)solutia de rosu neutru: 
 rosu neutru.......................................1g 
 apa distilata......................................100ml 
Se agita pana la dizolvarea completa. 
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 c)solutia de cristal violet: 
 cristal  violet.....................................0,1g 
 apa distilata.......................................100ml 
Se agita pana la dizolvarea completa. 
 d)lactoza............................................10g 
    apa distilata.....................................100ml 
Se dizolva prin agitare si se sterilizeaza prin fierbere timp de 30 minute.Dupa 
autoclavare la mediul de baza se adauga in mod steril solutiile prevazute la b),c),d) in 
urmatoarele cantitati: 
 -solutia rosu neutru...........................3ml 
 -solutia cristal violet.........................1ml 
 -solutia de lactoza.............................100ml 
Se agita bine pentru omogenizare si se repartizeaza steril in placi Petri sau flacoane 
de 2-300 ml. 
 Pastrare la +4grade C si adapost de lumina si vapori de reactivi chimici. 
 Eficacitate in conditii optime de pastrare mediul in flacoane poate fi pastrat 3 
luni.Repartizat in placi ,chiar in conditiile pastrarii la +4grade C mediul nu poate fi 
folosit mai mult de 5 zile. 
 Insamantarea se face intr-o prima faza 1/3 din placa cu tamponul sac cu ansa 
cu bucla mare direct din prelevate sau suspensii ale acestora precum si cu pipeta (1-2 
picaturi)din mediile de transport sau imbogatire dupa care dispersia se completeaza 
cu anse. 
 Incubarea 24 ore la 37 gradeC. 
 Interpretarea coloniilor se face diferentiat in raport de grupele de 
enterobacterii.Replicarile se pot efectua fie pe medii diferentiale (geloza,lactoza cu 
albastru de bromtimol),fie pe medii politrope(agar TSI,agar MIU,etc.). 
 5.Agar triplu zaharat feros(T S I) 
 Este un mediu multitest recomandat pentru replicarea de colonii si efectuarea 
de teste biochimice in vederea aprecierii modului de degradare a glucozei(cu sau fara 
gaz),producerii de hidrogen sulfurat si fermentarii lactozei si zaharozei. 
 Compozitie: 
 -extract de carne.......................................................3g 
 -extract de drojdie.....................................................3g 
 -Bacto peptona........................................................15g 
 -lactoza....................................................................10g 
 -zaharoza.................................................................10g 
 -glucoza.....................................................................1g 
 -sulfat feros.............................................................0,2g 
 -clorura de sodiu........................................................5g 
 -tiosulfat de sodiu....................................................0,3g 
 -Bacto agar(agar pulbere).........................................15g 
 -rosu fenol..............................................................0,024g (2,4 ml din sol.1/100)  
 -apa distilata............................................................1.000ml 
 Preparare: 
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 a)toate ingredientele in afara de zaharuri si indicator se dizolva la cald in 95 ml 
apa distilata.Dupa distilare se ajusteaza pH-ul la 7,6.Se autoclaveaza 30 minute la 
120gradeC.Se filtreaza la cald si se reduce la volum (950ml)cu apa distilata.Se 
controleaza din nou pH=7,6. 
 b)lactoza,zaharoza si glucoza se dizolva in 50 ml apa distilata sterila si apoi 
solutia se sterilizeaza 30 minute la 100 grade C(baie la fierbere). 
 c)solutia de rosu fenol: 
 rosu fenol............................................1g 
 apa distilata.......................................90ml 
 NaOH N/10.......................................10ml 
Dizolvare la rece. 
Dupa filtrarea la cald se amesteca solutiile A+B+C,se repartizeaza in tuburi 
12/120,16/160 sau baloane sterile si se sterilizeaza la 105gradeC timp de 30 
minute.Tuburile se inclina partial pastrand la fund o portiune dreapta de mediu de 1-2 
cm. 
 Control 24 ore la 37 gradeC.Se exclud tuburile sau baloanele care isi schimba 
culoarea sau dezvolta colonii. 
 Pastrarea la +4grade C maximum 30 zile in tuburi si 3 luni in baloane. 
 
 6.Medii pentru zaharuri si alcooli 
 Compozitie: 
 a.extract de carne.....................................5g 
 b.peptona.................................................10g 
 c.clorura de sodiu......................................3g 
 d.Na2HPO4.12H2O...................................2g 
 e.apa distilata.........................................1000ml 
 f.albastru de bromtimol 1/500...................12ml 
     pH final=7,4 
 Zahar sau alcool 0,5%pentru formele L sau 1% pentru formele DL. 
 Preparare: 
 a)se dizolva la cald toate ingredientele prevazute la a,b,c,d si se corecteaza pH-
ul; 
 b)solutia de albastru de bromtimol: 
 Bromtimol Merck.................................1g 
 NaOH N/10...........................................25ml 
 Apa distilata..........................................475ml 
 c) zahar sau alcooli superiori in proportie de 0,5% se adauga direct mediului de 
baza cu indicator ,dupa care se sterilizeaza prin autoclavare 30 minute la 
110gradeC.Sterilizarea se poate face in flacoane sau eprubete 10/120 dupa 
necesitati.Tuburile sau baloanele trebuie sterilizate in prealabil prin caldura uscata. 
 Pastrare la +4gradeC. 
 Insamantare 1 picatura de cultura suspensionata in solutie NaCl 8,5%sau se 
descarca o ansa de cultura de pe mediu solid(geloza inclinata). 
 Incubare la 35-37gradeC. 
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 Citire zilnica timp de 14 zile. Reactie pozitiva = culoare galbena; reactie 
negativa = nu se schimba culoarea mediului (verde-albastrui). 
 
 7.Mediu cu citrat de sodiu(Simmons) 
 Este o geloza lipsita de principii proteice nutritive continand citrat de sodiu ca 
unica sursa de carbon. 
 Compozitie: 
 -sulfat de magneziu...............................................0,2g 
 -clorura de sodiu......................................................5g 
 -fosfat monoamoniacal.............................................1g 
 -fosfat disodic...........................................................1g 
 -citrat de sodiu..........................................................2g 
 -agar fibre(spalat)...................................................20g 
 -albastru de bromtimol........................................0,08g  
 -apa distilata......................................................1000ml 
 Preparare: 
 a) mediul de baza:se dizolva la cald toate ingredientele cu exceptia 
indicatorului de culoare care se adauga ca solutie aparte preparata astfel: 
 Bromtimol.....................................................1g 
 Apa distilata............................................500ml 
Dizolvare la rece prin agitare;pastrare in sticle cu dop rodat ,la temperatura 
camerii.La 1000 ml mediu de baza se adauga 40 ml solutie de bromtimol. 
 Se repartizeaza in eprubete sau flacoane si se sterilizeaza 30 minute la 120 
grade C.Mediul se scoate din autoclav inainte de a se solidifica si eprubetele se 
aseaza inclinat pentru solidificarea mediului.Mediul are o culoare albastru-verde 
deschis.In vederea distribuirii in eprubete mediul din flacoane se topeste pe baie de 
apa,se repartizeaza in conditii de sterilitate si se solidifica inclinat. 
 Pastrarea la +4°C si la adapost de lumina ,putand fi folosit 2-3 saptamani daca 
este repartizat in eprubete si maximum 3 luni daca este in flacoane cu dop ce 
impiedica evaporarea. 
 Incubarea se face cu ansa fara bucla,din culturi izolate pe geloza simpla,cu 
deosebita grija pentru a nu antrena fragmente din geloza nutritiva ce ar putea genera 
reactii fals pozitive. 
 8. Mediul Clark si Lube 
 Este o apa peptonata glucozata tamponata care se utilizeaza pentru efectuarea 
testelor rosu metil si Voges-Proskauer. 
 Compozitie: 
 -fosfat dipotasic.................................................5g 
 -peptona Witte(sau Polypeptone Difco)............7g 
 -glucoza.............................................................5g 
 -apa distilata..............................................1000ml 
 Preparare: 
 Ingredientele se dizolva la cald prin agitare.Cand toate s-au dizolvat mediul 
trebuie sa fie limpede,transparent.Dupa dizolvare se repartizeaza diferentiat: 
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 -pentru testul rosului de metil repartizarea se face in eprubete sterilizate de 
16/160 mm sau 10/100 mm cate 3-5 ml. 
 -pentru reactia Voges-Proskauer repartizarea se face masurat cate 1 mm,in 
eprubete de 10/100 mm. 
 Dupa repartizare,mediul se sterilizeaza trei zile consecutiv cate 30 minute la 
100gradeC(vapori fluenti). 
 Se controleaza sterilitatea 24 ore la 37grade si se inlatura eprubetele 
opalescente ,cu precipitate sau care si-au schimbat transparenta devenind galbui. 
 Pastrarea la +4 gradeC timp de doua saptamani. 
 Insamantarea cu ansa fara bucla,de pe geloza simpla. 
 Citirea reactiilor se face dupa minimum doua zile de incubare adaugand 
reactivii respectivi pentru testele rosu de metil si Voges-Proskauer. 
 9.Mediul cu uree (Christensen) 
 Este o apa peptonata tamponata continand rosu fenol ca indicator la care se 
adauga uree in vederea detectarii producerii de ureaza de catre bacterii. 
 Compozitie: 
 A.Mediul de baza: 
 -Bacto peptona ..........................1g 
 -clorura de sodiu.........................5g 
 -fosfat monopotasic.....................2g 
 -rosu fenol sol.1/500....................6ml 
 -apa distilata.............................900ml 
 pH=6,8-6,9 
 B.Solutia de uree: 
 -uree.............................................20g 
 -glucoza.........................................1g 
 -apa distilata..............................100ml 
 Preparare: 
 A.Toate ingredientele mediului de baza se dizolva la cald ,solutia de rosu fenol 
adaugandu-se ultima ,dupa corectarea pH-ului. 
 Se repartizeaza masurat(90 ml sau multiplul acestei cantitati)in flacoane si se 
sterilizeaza 20 minute la 120 gradeC. 
 B.Solutia de uree se obtine prin dizolvarea la rece a ingredientelor dupa care se 
sterilizeaza prin filtrare(filtru Seitz EKS1 sau EKS2 sau orice alt tip de filtru 
sterilizat). 
 Mediul complet se obtine amestecand in mod steril cele doua componente:10 
ml solutie uree pentru 90 ml mediu de baza.Mediul continand uree nu se sterilizeaza 
prin caldura. 
 Repartizarea se face steril cate 2-3 ml in eprubete de 10/100 mm(sterilizate in 
prealabil prin caldura uscata)dupa care se incubeaza pentru controlul sterilitatii 24 ore 
la 37gradeC. 
 Mediul repartizat in eprubete este clar ,galben-orange ,fara precipitate sau 
flacoane. 
 Pastrarea la +4grade C timp de 2-3 saptamani ;solutia de uree poate fi folosita 
timp de 6 luni ,deasemeni mediul de baza daca este protejat impotriva evaporarii. 
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 Insamantarea se face cu ansa fara bucla din culturi de 24 ore sau colonii izolate 
pe medii solide. 
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12. Diagnosticul de laborator in infectiile cu bacili gram-

pozitivi sporulati aerobi si cu bacterii anaerobe 
 
Infectii cu anaerobi 

1.Mediul VL 
1.1 Mediul de baza 
Peptona tripsica………………………………..10    g 
Clorura de sodiu………………………………...5    g 
Extract de carne………………………………....2    g 
Extract  de drojdie…………………………….... 5    g 
Clorhidrat de cisteina…………………………....0,3 g 
Apa distilata…………………………………1000  ml 
pH=7,4- 7,5 
 
1.2 Mediul VL glucozat lichid 
La mediul Vl se adauga glucoza 1% sau 2%. Se repartizeaza in tuburi 200X 20(25ml) 
sau tuburi 160X16(12ml). Se sterilizeaza la autoclav 15minute la 115°C. Se 
insamanteaza dupa regenerare si racire la 40°C. Pentru pastrarea anaerobiozei la 
fiecare tub se repartizeaza 2-3ml oleu de parafina steril inainte de sterilizarea 
tuburilor. 
1.3 Mediul Vl pentru cultura in suprafata 
Mediu Vl baza……………………….1000ml 
Glucoza ……………………………...2        g 
Bacto Agar(Difco)…………………...20      g 
Se fierbe, se filtreaza, apoi se sterilizeaza la autoclav,la 115°C timp de 20 de 
minute.In momentul folosirii se topeste pe baia de apa,se raceste lent la 45°C, se 
aduaga 10% sange de berbec defibrinat si se toarna in placi Petri. 
 
1.4 Mediu VL sange-bila 
Mediu Vl baza,glucozat 2%,gelozat 2%.......20 ml 
Sange steril………………………………...2,5 ml 
Solutie bila+azothidrat de sodiu…………...4,5 ml 
Se  amesteca fara a se aera si se toarna in placi Petri. 
Solutia de bila+azothidrat de sodiu bila sterila de bou…..100 ml 
Azothidrat de sodiu………………………………………...0,1 g 
 
1.5 Mediu VL sange-verde brillant+azothidrat de sodiu 
Mediu Vl baza,glucozat 2%,gelozat 2%...............20 ml 
                 (topit si racit la 50°C) 
Sange steril……………………………………...2,5 ml 
Se agita fara a aera si se toarna in placi Petri. 
Solutie de verde brillant+azothidrat de sodiu 
Azothidrat de sodiu………………………….0,4    g 
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Verde brillant………………………………..0,032 g 
Apa distilata…………………………………100  ml 
 
1.6 Mediu VL pentru culturi in profunzime 
Mediu Vl baza lichid………………………..1000 ml 
Glucoza………………………………………….2   g 
Bacto Agar (Difco)………………………………6  g 
Se repartizeaza cate 5ml in tuburi /weinberg(180X9mm).Se sterilizeaza la autoclav 
20 de minute la 115°C. 
 
1.7 Mediu Vl semisolid glucozat 2% 
Mediu Vl baza……………………..1000 ml 
Bacto-Agar (Difco)…………………....0,5 g 
Glucoza………………………………...2   g 
Se repartizeaza in tuburi 180X18 cate 15ml,se sterilizeaza 20 de minute la 115°C. 
 
2. Medii pentru studiul fermentarii zaharurilor 
La mediul VL baza se adauga 1% zaharurile alese.Se repartizeaza cate 5-6ml in 
tuburi 120X12, se adauga 1ml oleu de parafina steril, se sterilizeaza 20 de minute la 
115°C. In cazul arabinozei,salicinei,xilozei,sorbitolului,rhamnozei si galactozei se 
adauga la tuburile cu VL sterile, dupa ce in prealabil aceste zaharuri au fost sterilizate 
prin filtrare. Pentru a pune in evidenta fermentarea zaharurilor(acidifierea) se 
foloseste indicatorul albatru de bromtimol care este albastru in mediu alcalin si 
galben in cel acid. 
 
3. Lapte cisteinat 
Lapte degresat……………………1000  ml 
Clorhidrat de cisteina………………...0,8 g 
Se ajusteaza pH-ul la 7,3-7,4. Sterilizare 30 de minute la 115°C. Insamantarea se face 
dupa regenerare si racirea mediului. 
 
4.Mediul Nagler 
Geloza 2%.................................100 ml 
    (topita si racita la 45°C) 
Glucoza solutie 50%......................2 ml 
Suspensie de galbenus de ou……10 ml 
Se toarna in placi Petri imediat dupa amestecare. 
Suspensie de galbenus de ou: 
La un galbenus de ou recoltat steril(aprox.20g) se adauga 20ml ser fiziologic steril. 
 
5. Mediu Willia-Hobbs 
Geloza 2%....................................400  ml 
Lactoza……………………………4,8  g 
Solutie rosu neutru 1%....................1,3 ml 
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Se fierbe pe baie de apa 30 de minute,se raceste la 50°C. Se adauga 15ml suspensie 
de galbenus de ou sterila si 60 ml lapte degresat steril. Se amesteca fara a se aera si se 
toarna in placi Petri. 
 
6. Ser fiziologic tamponat 
La un litru apa distilata: 
Natrium fosforic p.a. Merck………..3,85 g 
Natrium bifosforic p.a. Merck……...0,3   g( 3ml din sol.1/10) 
Clorura de sodiu…………………….6,5   g 
                                       pH=7,6 
Substantele se dizolva la cald(intr-un prim clocot); se filtreaza prin hartie de filtru. 
 
7. Prepararea suspensilor de spori 
Prepararea suspensilor de spori se face pe medii speciale de sporulare, la care se 
adauga sa nu diferite ingrediente. 
Sporii de histolitic,sporogenes,V.septic,oedematiens 
Se prepara in bulion Martin; sporii de perfringena se prepara in mediul special de 
sporulare Ellner modificat, iar sporii de tetanic pe suprafata placilor Nagler. Mediile 
lichide inainte de insamantare se regenereaza.Tulpina pentru insamantat trebuie sa fie 
de 24 ore. Mediile insamantate se termosteaza la 37ºC timp de 3-4 zile.Se controleaza 
sporularea facandu-se frotiuri colorate cu verde malachit. Mediile lichide se 
centrifugheaza,supernatantul se arunca,sedimentul se reia in ser fiziologic si se repeta 
centrifugarea si spalarile de inca 2 ori. Se face inactivarea suspensiei obtinute,care 
trebuie sa fie cat mai groasa; suspensia, recoltata in balon steril cu perle de sticla, se 
inactiveaza 30 de minute la 75ºC. Se face controlul aerob al suspensiei. Se face 
numararea coloniilor, in dilutii diferite,in tuburi Weinberg sau in placi Negler. 
 
8. Regenerarea mediilor 
8.1 La autoclav deschis: pentru aceasta operatie capacul autoclavului nu se inchide cu 
suruburile de siguranta; se da drumul autoclavului sa functioneaza in mod normal, iar 
din momentul aparitiei vaporilor in cantitate mare, se socotesc 30 de minute. Se 
inchise sistemul de functionare al autoclavului, se asteapta pana nu mai ies aburi, se 
ridica capacul si se scot mediile. Se racesc apoi mediile in apa rece pana la 45º- 47ºC 
(atat cat sa se poata tine mana pe ele) si se insamanteaza. 
8.2 In baie de apa: tuburile cu medii se pun intr-un vas cu apa pe foc si din momentul 
cand apa a inceput sa fiarba se lasa 30 de minute; apoi ca mai sus. 
 
9. Tehnica de cultivare folosind amestecul reducator 
O doza de amestesc reducator se pune intr-un plic de hartie de filtru. Plicul se fixeaza 
cu 2 benzi de leucoplast pe capacul cutiei Petri in care se vor cultiva germeni 
anaerobi pe un mediu nutritiv adecvat; fixarea se face pe partea exterioara a 
capacului. Se fixeaza capacul de cutie prin parafinare cu ajutorul unei pensule 
inmuiata in parafina lichida. 
 
10. Prepararea amestecului reducator pentru anaerobioza 



 pagina 133 din 190 

O doza cu amestec reducator asigura anaerobioza intr-o placa Petri cu diametrul de 
12cm.Amestecul contine: 
Pirogalol...............................0,4 g 
Carbonat de potasiu..............0,4 g 
Talc.......................................4    g 
Pirogalolul mojarat se amesteca prin agitare intr-un cilindru inchis cu carbonatul de 
potasiu si talcul.Amestecul astfel obtinut se distribuie si se pastreaza in cutii de 
plastic inchise ermetic prin parafinarea capacului( 1,2 sau 3 doze) 
 
11. Cultivarea in tuburi Weinberg 
O cantitate mica de cultura de 24 ore( aprox. 0.05 ml) se introduce cu o pipeta Pasteur 
intr-un tub Weinberg in care mediul(geloza 0,3 -1%) a fost lichefiat,regenerat si racit 
la 45ºC.Tubul se agita in asa fel incat sa nu patrunda ser apoi cu alta pipeta se scoate 
aproximativ 0,05 ml( o picatura) care se introduce in alt tub,urmand mai departe 
acelas procedeu pe un numar de 6-10 tuburi. Tuburile insamantate se racesc brusc in 
apa rece pentru solidificarea mediului si se incubeaza la 37ºC. Dupa 24-48 ore se vor 
observa colonii bine izolate in ultimele tuburi putandu-se evidentia clar aspectul lor 
morfologic. 
 
12. Prepararea toxinelor native pentru imunizarea cailor(perfringens,septic,histolitic, 
oedematiens) 
Toxina perfringens se prepara pe mediul Pope special la care se adauga inainte de 
regenerare dextrina 3% , amidon 1,5 , glucoza 0,5% , matoza 0,5%. Toxina vibriom 
septic se prepara pe mediul Martin,regenerat,tamponat cu fosfat 
bipotasic,glucoza,piruvat de sodiu. Toxina histolitica se prepara pe bulion Walburm 
special,regenerat. Toxina oedematiens se prepara pe mediul VF regenerat,dupa 
adaugarea de 1% glucoza. Mediile se regenereaza la autoclav. Tulpina pentru 
insamantare trebuie sa fie de 18 ore. Toxina perfringens se incubeaza 40 ore la 32ºC, 
apoi se tine la frigider la +4ºC pana a doua zi. Toxina vibrion septic se incubeaza 24 
de ore la 37ºC. Toxina histolitic se incubeaza 18 ore la 37ºC. Toxina oedematiens se 
incubeaza 5 zile la 37ºC. Toate toxinele se centrifugheaza sau se filtreaza dupa 
necesitate. Anatoxina oedematiens : se formoleaza toxina 4% ,se tine 4-5 zile la 
rece(+4ºC), se controleaza detoxifierea pe soareci si se filtreaza.Dupa centrifugarea 
sau filtrarea toxinelor se face controlul aerob pe geloza inclinata. Pentru toxina 
perfringens se determina puterea de combinare in vitro. Pentru toxina vibrion 
septic,histolitic si anatoxina oedematiens se determina doza minima mortala (DMM) 
pe soarece. 
 
13. Prepararea toxinelor uscate din cele native 
Toxinele uscate se folosesc la titrarile de seruri. Ele se prepara astfel: se cultiva 
tulpinile in mediul lichid corespunzator timp de 16-18 ore la 37ºC. Se centrifugheaza 
cultura obtinuta timp de 40 minute. Se filreaza cultura prin filtrul Seitz. Toxina nativa 
astfel obtinuta se precipita cu sulfat de amoniu 625g%. Precipitatul format la 
suprafata lichidului constituie toxina precipitata care se strange intr-o cutie Petri si se 
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usuca in aparatul de via timp de 46 ore pe clorurile de calciu. Dupa acest timp toxina 
uscata se mojareaza si se pastreaza in flacoane inchise la frigider. 
 
14. Antigen lanolinat 
Antigenul lanolinat se foloseste la imunizarea de baza antigengrenoaca a cailor noi 
primele 2 injectii la interval de 3 sapatamani (pana la o luna). Se pregateste din 
lanolina sterila, ulei vegetal steril si toxinele retive filtrate:perfringens, V.septic, 
histolitic si anatoxina oedematiens nativa in cantitati mici. Antigenul poate fi 
monovalent, adica cu o singura toxina sau bi- ,tri- sau polivalent dupa cum se cere 
protocolul de imunizare. Se calculeaza cantitatile de lanolina si ulei (care se pun in 
parti egale) si toxina in asa fel ca sa nu se depaseasca cantitatea toala de 25ml/cal. 
Dupa ce s-a topit lanolina sterila pe baia de apa se masoara cantitatea necesara pentru 
lotul respectiv de cai, cu un cilindru gradat si se toarna intr-un mojar steril unde se 
freaca cu pistilul cu jumatate din cantitatea totala de ulei vegetal steril pana se albeste 
adaugandu-se picatura cu picatura toxina respectiva. La urma se aduaga si restul de 
ulei vegetal steril. Se mojareaza bine,se decanteaza cu o spatula sterila intr-un balon 
Pyrex cu  perle sterile. Inainte de injectare se agita bine antigenul incalzindu-l pe baia 
de apa usor (fara a fi topit) la 37ºC pentru a fi mai fluid si a se putea injecta. 
 
15. Tehnica reactiei de floculare( metoda Ramon) 
Reactia de flocurare este o reactie antigen-anticorp care se foloseste la titrarea „in 
vitro” a toxinelor-anatoxinelor difterice si tetanice si a serurilor antidifterice si 
antitetanice. 
15.1 Titrarea toxinelor-anatoxinelor 
Pentru aceasta titrare este necesar un ser subetanlon national cu titrul cunoscut 
(stabilit fata de serul standar international Copenhaga) care se dilueaza in ser 
fiziologic sau ser tamponat astfel incat sa contina 100 UA/ml (ex. daca serul are 800 
UA/ml se dilueaza 1/8). Intr-o serie de 10 tuburi de floculare 10/10 se pun cantitati 
crescande din acest ser diluat la 100 UA/ml de la 0,1...0,2...0,3...0,4.......1ml. Se 
completeaza cu ser fiziologic in proportii descrescande 0,9...0,8...0,7...0,6.........0; se 
adauga in fiecare tub cate 1ml sau 2 de toxina-anatoxina. Se agita fiecare tub, se 
egalizeaza nivelul amestecurilor prin aspiratie cu o pipeta cu bula.Se aseaza in baie de 
apa la 52ºC. Se urmareste din 10 in 10 minute. Se observa o opalescenta si apoi 
floculare. Se noteaza tubul in care a aprut prima flocurare si se calculeaza numarul de 
unitati care le contine acel tub.(ex. daca flocularea a aparut in tubul cu 0,8 ml ser( 80 
UA/ml) toxina-anatoxina contine 80 Lf/ml, daca s-a lucrat cu 1ml) 
15.2 Titrarea serurilor 
Este necesara o toxina-anatoxina cu titru cunoscut(valoare in Lf) stabilit fata de serul 
standard international Copenhaga. Se folosesc 2 serii a cate 10 tuburi de floculare.In 
primele 10 tuburi se repartizeaza serul ca atare in dilutii cunoscute de la 0,1 la 1, iar 
in a doua serie serul diluat de 1/10 tot de la 0,1 la 1ml.Se completeaza cu ser 
fiziologic sau ser tamponat la volumul ultimului tub.Se adauga o cantitate fixa de 
toxina sau anatoxina 1ml sau 2ml, se amesteca prin agitaremse egalizeaza nivelul 
coloanelor de amestec, seintroduc in baie la 52ºC.Se urmaresc din 10 in 10 minute 
pentru a se stabili tubul in care apare prima floculare.Amestecul din acest tub este 
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perfect neutral. Se lucreaza numai cu pipete de precizie. Prin calcul se afla titrul 
serului( ex.daca flocularea aapre in tubul in care s-a pus 0,8ml ser necunoscut diluat 
1/10 si toxina folosita avea 100 Lf/ml: 
 
 
0,8 ml............................1000 Lf 
   1 ml...............................x 
————————————— 

x = 
8.0

100= 125 x 10 (dilutia serului)= 1250 UA/ml 

 
16. Titrarea toxinei perfringens „in vitro” (LMLV) 
Doza minima lecitovitelina a toxinei perfringens native se titreaza dupa cum 
urmeaza: In eprubetele 120x12 se repartizeaza cate 1 ml ser fiziologic  cu Cl2Ca (la 
1000 ml apa distilata 8,5 NaCl + 0,4 ml din sol Cl2Ca 50%). In primul tub se pune 1 
ml toxina perfringens nativa. Se amesteca cu pipeta fara a se aerisi (fara a face bule 
de aer) apoi se ia 1ml si se trece in tubul urmator. Se amesteca bine , se ia 1 ml si se 
trece in tubul umrator etc.La ultimul tub se arunca dupa amestecare 1 ml.Apoi se 
adauga in fiecare tub cate 0,2 ml din suspensie de galbenus de ou.Se agita. Se tine la 
termostat o ora (37ºC). Se citeste opalescenta.Titrul este dat de ultimul tub la care mai 
apare opalescenta.La prepararea suspensiei de galbenus de ou i se mai pune un 
galbenus de ou intr-un balon steril, cu perle de sticla in interior si continand 250ml 
ser fiziologic cu Cl2Ca. Se agita bine. Se filtreaza pentru clarificare prin Seitz sau se 
centrifugheaza.Urmeaza o filtrare sterilizanta prin Seitz.Suspensia trebuie sa fie 
limpede, transparenta.Se poate pastra la +4ºC maximum 5 zile in care timp se poate 
utiliza la mai multe titrari. 
 
17. Titrarea toxinelor gangrenoase „in vivo” (DLM) 
Probele de toxine native (centrifugate si filtrate) perfringens, V. Septic si histolotic se 
dilueaza conform protocolului (ex. 1/25, 1,50 , 1/75,  1/160, etc....).Din fiecare dilutie 
se injecteaza cate 0,5 ml la 2 soareci albi de 16-18 g intravenos, in vena caudala. Se 
coloreaza soarecii diferit pentru fiecare dilutie. Se urmaresc 3 zile si se noteaza pe 
protocol cati au murit in fiecare zi. Titrul este dat de dilutia cea mai mare la care a 
murit un soarece din cei doi injectati, inmultit cu 2 deoarece s-a injectat 0,5 ml toxina 
la un soarece. La toxina oedematiens nativa (centrifugata si filtrata) dupa efectuarea 
dilutiilor se injecteaza din fiecare dilutie la cei 2 soareci albi de 18-20 
g,intramuscular, cate 0,2 ml la fiecare soarece intr-unul din picioarele posterioare. 
Soarecii se urmaresc 4 zile notandu-se in protocol numarul de soareci morti.Titrul 
este dat de dilutia cea mai mare la care a murit un soarece din cei doi injectati, 
inmultit cu 5 deoarece s-a injectat 0,2 ml la un soarece. 
 Determinarea valorii toxice a toxinei tetanice 
4.1. Metoda directa 
Filtratul brut de cultura de Clostridium tetani este diluat cu ser fiziologic, intr-un sir 
de eprubete, pornindu-se de la dilutie 1/10 si pana la 1/1.000.000 sau mai mult. 
Pentru titrare se vor folosi pipete gradate si seringi de 1 ml. de mare prezicie. 
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Diluarea toxinei in ser fiziologic va fi facuta fara agitare puternica si fara barbeatare 
de aer, pentru a se evita degradarea toxinei. 
Din fiecare diliutie de toxina se injecteaza pe cale subcutanata, in coapsa, cate 1 ml. 
la soareci albi de 14-16 g. Animalele inoculate sunt urmarite timp de 4 zile. 
Titlu valorii toxice, exprimat ca DML soarece/ ml. este reprezentat de dilutie cea mai 
mare care provoaca moartea animalului din a patra zi, cu semne de intoxicatie 
tetanica. Reprezentarea schematica a testarii: 
 
Toxina 
tetanica in 
dilutiile 

1/100.000 1/500.000 1/1.000.000 1/1.500.000 

Cantitatea 
injectata 

1 ml. 1ml. 1 ml. 1 ml. 

Notare soareci Cap Ap. cd. 1 ml 
Ziua I-a +++ ++ ± 0 
Ziua a II-a + +++ ++ ± 
Ziua a III-a  ± +++ + 
Ziua a IV-a   ± ++ 

Titrul valorii toxice = 1.000.000 DLM soarece/ ml. 
Testarea este insotita si de martori si specificitatii toxinei tetanice; doi soareci albi se 
inoculeaza cu cate 1 ml. Ser fiziologic continand 1.000 unitati de antitoxina tetanica. 
Amestecul se mentine timp de 30 minute la +37ºC pentru neutralizarea specifica a 
toxinei. Ambii soareci trebuie sa supravietuiasca, fara semne de tetanos.  
 Metoda indirecta 
a. Determinarea Lt la toxina tetanica proaspata. Cu ajutorul serului antitetanic 
standard (etalon International sau subetalon national) poate fi stabilit Lt-ul toxinei, 
adica cantitatea minima de toxina, care amestecata cu 2 unitati antitoxice (2 UA) in 
prezenta a 1 Lt toxina tetanica stabilizata si apoi inoculata la soareci albi (cate 0,4 
ml.), omoara animalele, dupa 4 zile cu fenomene de intoxicatie tetanica. Aceasta 
valoare bine stabilita se noteaza ca Lt2 al toxinei tetanice si care are valoarea diferita 
de Lt-ul toxinei tetanice stabiliate (vedi infra) 
Pentru determinarea Lt2 se procedeaza astfel: 
- Se dilueaza in aer fiziologic aerul standard astfel ca 1 ml. Sa contina 2 UA/ml.; 

- Intr-un sir de eprubete se repartizeaza cate 1 ml. ser standard diluat (deci cate 2 
UA); 

- In fiecare eprubeta se adauga cate 1 ml. din dilutiile considerate utile, de toxina 
tetanica proaspat filtrata si cate 1 ml. ser fiziologic (stabilirea dilutiilor utile se 
face prin tatonare, incepand cu o scara larga din 5 in 5 – 1/15; 1/20; 1/25; 1/30 
etc., iar ulterior, in raport cu rezultatul citirii animalelor, o noua testare in limite 
mai stranse, pentru precizari mai exacte ale titrului); 

- Amestecul din eprubete, agitat usor, este pus la termostat la 37ºC pentru 
neutralizare timp de 45 min.; 



 pagina 137 din 190 

- Dupa 45 de minute, se adauga in fiecare eprubeta cate 1 Lt toxina tetanica 
stabilizata (in dilutie de 1 Lt/ ml.). Lt-ul acestei toxine stabilizate este bine 
precizat anterior; 

- Eprubetele sunt puse din nou in termostat pentru 30 minute, dupa care se trece la 
inocularea, pe cale subcutanata, a soarecilor albi de 14-16g. cu a 10-a parte din 
amestec (0,4 ml.) 

Animalele sunt urmarite timp de 4 zile si sunt notate zilnic asupra evolutiei 
fenomenelor de intoxicatie tetanica. 
Lt2 al toxinei testate este stabilit de dilutia de toxina care a provocat moartea 
animalelor in ziua a 4-a. Reprezentarea schematica a testarii: 
 
Ser standard 2UA/ ml. 1 1 1 1 1 ml. 
Toxina proaspata cate 
1 ml. din: 1/15 1/20 1/25 1/30 1/35 ml. 
Ser fiziologic 1 1 1 1 1 ml. 
Termostat 45 minute 
tex.tet.stab. 1 Lt/ml. 1 1 1 1 1 ml. 
Termostat 50 minute 
inoculare 0,4 ml. 
(notare soareci) cp. spz. cd. cd.sp cp.cd  
Ziua I-a + + + +± 0  
Ziua a-II-a + +++ ++ ++ 0  
Ziua a-III-a  + + +++ +  
Ziua a-IV-a    + ++  
 
In acest caz Lt2 al toxinei proaspete se situeaza in zona dilutiei de 1/30, deci circa 30 
Lt la toxina. 
Pentru determinari mai precise, testarea poate fi repetata, pe aceleasi probe de toxina 
proaspata, mentinuta in frigider, la dilutiile cuprinse intre 1/26 si 1/32. Testarea Lt2 
trebuie insotita de martorul Lt-ului toxinei tetanice stabilizate (determinat anterior 
fata de 1UA/ml), utilizand in reactii dilutia ½ (1 UA), din serul standard cu care s-a 
lucrat si care contine 2UA/ml. 
b. Determinarea de Lt la toxina tetanica stabilizata 
Definitie – Lt-ul este reprezentata de cantitatea cea mai mica de toxina tetanica 
stabilizata care pusa in prezenta unei unitati antitoxice antitetanice din serul etalon si 
apoi inoculata la soarecele alb de 14-16 g. 
Testarea se repeta la o scara mai stransa, in apropierea zonei de 1 ml. din dilutia 1/6 a 
toxinei (in exemplul ales actionandu-se asupra factorului de diluare a toxinei (cate 1 
ml. din dilutiile 1/5,5; 1/5,6; 1/5,7; 1/5,8; 1/5,9;1/5,9;1/6) in asa fel incat 1 Lt sa fie 
continut intr-un volum de 1 ml. utilizabil ulterior. 
Pentru obtinerea unor rezultate cat mai exacte testarea fiecarei dilutii se face pe cel 
putin 2 soareci. Dupa cum se deduce din schema orientativa animalul care a murit in 
a patra zi dupa inoculare, cu fenomene de intoxicatie tetanica, este animalul care a 
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primit amestecul in care cantitatea de toxina reprezinta Lt-ul. Animalele care 
supravietuiesc au primit o cantitate mai mica, iar cele care mor mai devreme o 
cantitate mai mare de toxina tetanica, ramasa in exces dupa neutralizare de catre 
unitatea de antitoxina tetanica din amestec. 
 
5. Determinarea Lf si Kf la toxina si anatoxina tetanica 
Un amestec de antigen tetanic (toxina sau anatoxina) in anumite proportii cu 
antitoxina tetanica, lasat catva timp la temperatura 50-52ºC se tulbura, devine 
opalescent apoi apar in suspensie flacoane care precipita si depun, iar lichidul 
supernatant devine limpede daca amestecul a fost facut in proportii optime. 
Viteza cea mai mare de floculare o are amestecul cel mai apropiat de neutrali tate sau 
complet neutru; cu cat amestecul este mai departe de neutrali tate flocularea este mai 
tarzie, incompleta, sau poate lipsi total. 
Metoda flocularii serveste la aprecierea cantitatii de antigen din toxina sau anatoxina 
tetanica. 
Tehnica de lucru 
- Se ia aer antitetanic floculant precis titrat in unitati antitoxice (UA/ml.) si se 

dilueaza astfelca titrul sa devina 100 UA/ml. 

- Intr-o serie de eprubete de dimensioni 120/10 mm. Cu calibru cat se poate de 
egal, se repartizeaza doze crescande din dilutia de ser de 100 UA/ml.:0,1; 0,2; 0,3 
….. pana la 1 ml.; 

- Se adauga apoi in fiecare eprubeta cate 4 ml. din proba de toxina sau anatoxina si 
se egaleaza nivelul in fiecare tub prin adaos de ser fiziologic; 

- Amestecurile sunt bine agitate pentru omogenizare dupa care stativele metalice cu 
eprubete sunt puse la baie de apa la +50-52ºC; 

- Se urmareste aparitia primului tub in care amestecul floculeaza si care ne indica 
titrul amestecului neutral si deci valoarea antigenica a produsului exprimata in 
unitati de floculare/ml. sau Lf/ml. 

Schema orientativa a reactiei de floculare: 
 

Ser antitetanic floculat 
cu 100 UA/ ml. 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 ml 
Antigen tetanic (toxina 
sau anatoxina) 4 4 4 4 4 4ml 
Ser fiziologic 

0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 
- ml 

Baie de apa 50-52ºC       
Dupa 10 min 0 + + + + 0 
Dupa 15 min ++ +++ +++ +++ ++ + 
Dupa 20 min +++ floculare +++ +++ ++ + 
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Valoarea antitoxinei tetanice fiind cunoscuta, determinam titrul toxinei sau 
anatoxinei tetanice. Daca primul tub in care a aparut flocularea contine 0,6 ml ser 
cu 100 UA/ml, reiese ca in acest tub erau prezente 60 unitati antitoxice care au 
fost neutralizzate de 4 ml antigen. Deci 1 ml de antigen este neutralizat de 15 
unitati antitoxice (60:4=15) si se conchide ca toxina sau anatoxina tetanica 
contine 15 unitati antigenico sau flocculante la 1ml. Titrul va fi egal cu 15 Lf si 
un Kf de 20 de minute. 
 
6. Determinarea imunogenitatii pe cobai la anatoxina tetanica nativa (ATN) si 
anatoxina tetanica purificata si adsorbita (ATPA): 
6 cobai de 350-450g sunt inoculati fiecare pe subcutanata cu cate 2 ml ATN sau 
respectiv, 0,1 ml. dupa care primesc fiecare, pe cale subcutanata, cate 100 DLM/ 
cobai toxina tetanica stabilizata (uscata sau glicerinata). Dupa administrarea 
toxinei, animalele sunt supravegheate timp de 7 zile, notandu-se pentru fiecare 
cobai in parte fenomenele de tetanos sau moartea. 
Conditia de imunegenitate este indeplinita de anatexina tetanica, daca cel putin 
50% din animalele vaccinate supravietuiesc timp de 7 zile dupa intoxicarea cu 
100 DLM toxina tetanica. Daca supravietuirea este mai mica, se repeta proba  pe 
acelasi numar de animale, comparativ cu o proba sigur corespunzatoare de 
anatoxina. 
Daca la repetare supravietuirea este de asemenea mai mica, proba respectiva va fi 
controlata in paralel cu subetalonul de anatoxina. 
Daca produsul nu trece nici aceasta proba este considerat nesatisfacator si nu 
poate fi acceptat pentru utilizarea pe om. 
 
7. Prepararea mediului bulion – Iasi pentru producerea de toxina si anatoxina 
tetanica 
a. Maceratul de carne 
La 1kg de carne de vita, degresata, fara aponevroze si tocata la masina, se adauga 
2 l de apa de robinet. Carnea tocata se repartizeaza in clondire de 10 l dupa care 
se introduc clondirele in autoclav pentru o ora la vapori curenti si 30 minute la 
0,75 atmosfere: dupa racire, se filtreaza prin saci de panza si se recolteaza 
maceratul de carne. 
b. Hidrolizatul acid de carne 
La 1kg de carne fiarta rezultata de la prepararea maceratului se adauga 6l de apa 
de robinet acidulata 0,5% HCl concentrat. 
Amestecul se face in clondire de sticla cu capacitate de l0l: clondirele se pun la 
autoclav pentru o ora la vapori curenti si 1 ora la 120ºC. 
Dupa scaderea presiunii autoclavului, clondirele insa foarte fierbinti sunt 
alcanizate cu o solutie de carbonat de sodiu ka ph=6,6 pana la 6,8 dupa care sunt 
introduse din nou la autoclav pentru 30 de minute la vapori curenti si 30 de 
minute la 120ºC; se formeaza un precipitat abundent care se depune rapid; dupa 
racire se filtreaza ca si maceratul de carne. 
Hidrolizatul astfel obtinut se amesteca in parti egale cu maceratul de carne 
obtinandu-se astfel 4l mediu de cultura dintr-un kg. de carne tocata. 
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Mediul constituit, la care se adauga SO4Fe.7H2O in proportie de 4mg% si la care 
se adjusteaza ph-ul de la 6,3-6,4, este repartizat in clondire de 10l, sterilizat la 
autoclav 1 ora la vapori curenti si 1 ora la 0,75 atmosfere. 
Insamantarea sa face pe mediul scos din etuva si racit la 40-50ºC, cu o cultura de 
48 ore de Clostridium tetani, pasata pe feleza moale 0,5%. 
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13.  Diagnosticul de laborator in infectiile cu bacilul tuberculozei, 

cu germeni spiralati, etc. 
 
13.1. Diagnosticul de laborator in infectiile cu bacilul tuberculozei 
(Laborator B.C.G) 

Mediul Sauton  
Ingrediente : 
Apă distilată……………………………….1000ml 
Sulfat de magneziu………………………...0,5g 
Acid citric……………………………………2g 
Fosfat monopotasic………………………...0,5g 
Aspargină……………………………………4g 
Citrat de fier amoniacal…………………0,05g 
Glicerină………………………………….60ml 
Din cei 1000 ml apă distilată se scot 60 ml care se înlocuiesc cu glicerină. Citratul 
de fier amoniacal se adaugă la amestecul apă-glicerină fără a fi încălzit. Restul de 
ingrediente se dizolvă într-o cantitate mică de apă(tot din cei 1000 ml). După 
dizolvare se adaugă la restul ingredientelor și totul se agită foarte bine. Se 
ajustează ph-ul la 7,4 cu ammoniac. 
Se filtrează prin tifon în mai multe straturi și se repartizează în pahare Erlenmayer 
de 1l.(300 ml mediu în fiecare balon). 
Se autoclavează 30min la 120°C. După autoclavare, ph-ul scade la 7,1. 
Sautonul este un mediu sintetic lichid adecvat exigențelor dezvoltării B.C.G-ului. 
Pe acest mediu se fac trecerile directe din lotul de sămânță.  
După prima trecere, culturile se mențin la 37°C timp de 7 zile.ăTrecerile se 
continuă până la pasajul 12. 

 
Mediul Sauton diluat(1+3) 

Ingrediente: 
Sauton               1 parte 
Apă distilată      3 parti 
Tehnica de preparare:  
Se face diluția mediului Sauton (3+1) si se repartizează în pahare Erlenmayer de 1 
litru cate 600 ml in fiecare. Se autoclavează 30 minute la 1 atmosferă. 
Mediul Sauotun diluat este întrebuințat în laborator la: reconstituirea vaccinului 
liofilizat, determinarea variabilității vaccinului BCG prin consum de O2 (la 
aparatul Wartburg - pentru termobarometre) și unități viabile (la diluții). 
 Mediul Sauton-cartof 
Ingrediente: 
Apă distilată                     1000ml 
Carbonat de sodium NaCO3             10g 
Mediu Sauton                                  500ml 
Cartof                                                   2kg 
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Tehnica de preparare: 
Prepararea cartofului: cartofii curațați si tăiați cu un cuțit special (cilindric) se țin 
timp de 3 oreîin amestecul de apă distilată cu carbonat de sodiu.ăApoi se spală cu 
apă distilată și se lasă la uscat pe o hartie de filtru. După accea se introduce în 
tuburi Roux în care se adaugă mediu Sauton în cantitate mică (păna la 3/4 din 
lungimea cartofului). Tuburile se închid cu dop de vată, se leagă cu hartie și se 
pun în cosulețe de sârmă. Astfel preparate, tuburile se sterilizează 30 minute la 1 
atmosferă. 
Acest mediu se folosește numai pentru însămânțarea vaccinului liofilizat din lotul 
de sămânță. De pe acest mediu, pasajele urmatoare se fac pe mediul Sauton. 

 
 Mediul glutamat de sodiu 1,5% 
Ingrediente: 
Apă distilată                        1000ml 
Glutamat de sodiu                   15g 
Preparare: 
Se dizolvă glutamatul de sodium, în apă distilată  la rece,avand un ph=7.Se 
filtrează, se repartizează în pahare Erlenmayer de 1 litru, câte 800 ml în fiecare și 
se sterilizează 30 minute la 1 atmosferă. 
După sterilizare, ph-ul ajunge la 6,8. 
Mediul este întrebuințat la prepararea vaccinului BCG lichid (ca diluant) deorece 
este un bun adjuvant în liofilizarea acestui………… 

 
 Inchiderea fiolelor (de vaccine)sub vid la mașină Es-100 
Mașina Es-100 este construită din două părți: 
Camera propriu-zisă de închis fiole și 
Tabloul de control. 
Pe lângă acestea maiexistă o pompă de vid și un motor pentru rotirea fiolelor. 
Operațiunile sunt manevrate semi-automat cu ajutorul unor valve 
electromagnetice, prin intermediul unor butoane ce se află în fața camerei de 
închis. 
Tabloul de închis are un termo-indicator pentru controlul procesului de închidere 
în fiecare moment. 
Camera propriu-zisă de închis este căptusită cu pereți de șamotă având în interior 
un sistem de încălzire și un sistem de răcire cu apă. Sistemul de răcire este 
alimentat de apă ce vine de la rețeaua generală la o presiune de numai 15kg/cm² 
asigurată pentru a nu prezenta variații de un reglator de presiune. 
Sistemul de încălzire este alcătuit din 4 bare de siliconit aranjate in paralel, care se 
încălzesc automat la 1200°C fară ca temperatura din fiecare fiolă să depăsească 
30-40°C. 
Pentru operația de închis este nevoie de 2 persoane. Una pentru montarea în 
condiții de sterilitate a fiolelor pe stative și cealaltă pentru manipularea mașinii.. 
În camere de închis se introduc 2 stative cu 50 fiole fixate in lăcașuri, care 
prezintă un sistem de răcire individuală. 
Se închide etanș camera și se face vid în interiorul ei. 
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În timpul închiderii, corpul fiolelor este protejat de supra-încălzire prin peretele de 
șamotă, prevăzut cu orificii pentru vârful fiolelor, precum și de circulația apei reci 
printr-un sistem de țevi închise. 
Vârful fiolelor ce se află într-o continuă rotație în fața barelor de siliconit, este 
închis sub vid instantaneu,după o prealabilă topire a sticlei. 
După închidera completă și uniformă indicată de termo-indicatorul de la 
panou,căldura este întreruptă și topirea vârfului fiolelor este întărită în vid. 
Urmează spargerea vidului în cameră. Se așteaptă apoi o relative răcire a barelor 
de siliconit,după care se scot stativele. 
Ciclul închiderii poate fi repetat continuu timp de 2-3 ore,durata unui ciclu cu 100 
fiole fiind de 12 minute. 

 
13.2. Diagnosticul de laborator in infectiile cu germeni spiralati 
Bacterii spiralate 

Gen : 1. Campilobacter 
2. Helicobacter 
3.Spirilul 

1.Campilobacter provoaca imbolnaviri digestive, in special enterocolite. 
2. Helicobacter provoaca ulcer duodenal si gastric, rezista in mediul acid. 
Patrunde cu alimente in mediul favorabil, in stomac unde se fixeaza pe 

mucoasa si produce ulcerul. Ulcerul este o boala infectioasa, prin urmare se 
administreaza antisecretori (protejarea mucoasei) si antibiotice. Dintre antibiotice 
amintim ampicilina, metroimidazol. Metronidazolul se foloseste mai putin, produce 
disulfurarea motiv pentru care se da alcoolicilor pentru dezalcoolizare. Se folosesc si  
alti metroimidazoli dar tratamentul se controleaza prin cubaj gastric (recoltare) sau 
diagnostic serologic ( in singe) Poate dezvolta rezistenta a bacteriilor fata de 
antibiotice Poate infecta copii care vor suferi de ulcer, deci este infectare cu 
Helicobacter spirali. 

Treponemele 
Treponema palida provoaca sifilisul. Este subtire, mobila, forma tirbuson. 

Nu are perete celular, nu se coloreaza gram, se coloreaza argentic. 
Preparatul se examineaza pe fond intunecat ( ultramicroscop), iluminarea este 

din lateral. 
O bacterie asemanatoare este leptospira, cu spire subtiri. Provoaca leptospiroze 

care sunt boli rare. 
 

13.3. Diagnosticul de laborator al altor bacterii 
Rickettsioze – mycoplasme 
 1.Pregãtirea ouãlelor embrionate pentru inoculare. 
 Cultivarea rickettsiilor se face pe ouã embrionate prvenind de la gãini de 
rasã Leghorn. Aceste ouã au o coaja albã, subţire, transparentã, ceea ce permite o 
bunã citire la ovoscop. Se indeparteazã ouãle cu coaja crapatã sau ouãle murdare. In 
niciun caz nu se vor curãţa ouãle prin spalare cu apã,aceasta manopera ducând la 
infectarea lor. Se aşeazã in stelaje ce se pun in incubatoare la temperatura de 38,5°C 



 pagina 144 din 190 

şi o umiditate de 60%. Dupã o incubare de 6-7 zile se selecţioneaza ouãle ce au 
emrioni viabili (se observa mişcarile spontane ale embrionului, mai active la cald, 
precum si umbra net delimitatã a vaselor la embrionii vii) şi  se insemneazãã cu un 
creion negru moale camera de aer precum si poziţia embrionului. De menţionat ca 
atât ouãle sparte cât şi cele neembrionate vor fi arse la crematoriu pentru a prevni 
contaminãrile accidentale. 
  2.Inocularea in sacul vitelin al oului embrionat. 
 Ouãle cu embrioni viabili se aşeazã cu partea care conţine camera de aer 
in sus pe stelaje speciale. Se badijoneazã coaja in partea centrala a camerei de aer cu 
alcool iodat şi se face un mic orificiu cu o freza dentarã. Praful de coajã de ou este 
şters cu un tampon cu alcool iodat. 
 Suspensia rickettsiana se introduce in ou cu o seringã de 10ml. şi cu un 
ac de cca. 3,5 cm. lungime, cu bizou scurt. In cazul inocularii de antigene, seringa va 
fi schimbatã la maximum 36 ouã. Inocularea se efectueazã introducând complet acul, 
perpendicular pe coaja oului, aceastã poziţie asigurand o proporţie maximã de 
pãtrundere a suspensiei in acul vitelian. Se introduc 0,5ml. suspensie dupã care se 
face inchiderea orificiului camerei de aer cu cearã. Se aşeaza din nou in stelaje de 
incubare şi se introduce in incubatoarele pentru ouã inoculate. Temperatura de 
incubare este de 35°C pentru rickettsii şi 37°C pentru chlamydii. 
 Incepand din a 3-a zi de la inoculare ouãle sunt controlate zilnic la 
ovoscop. Ouãle moarte in cea de-a 3-a zi vor fi indepartate (se sterilizeazã in gãletile 
de infecte inainte de a fi trimise la crematoriu). Ouãle care mor incepând din ziua a 4-
a vor fi pastrate la +4°C panã când vor muri toate ouãle din seria respectivã, dar nu 
mai tarziu de ziua a 9-a de la inoculare când vor fi scoase si cele vii de la incubare. 
Atât ouãle pãstrate la +4°C cât si cele scoase de la incubat vii, care formeazã o serie 
de ouã, vor fi deschise, se vor recolta sacii vitelieni şi vor fi cercetaţi pentru prezenţa 
si bogaţia infecţiei cu rickettsii. 
  3.Recoltarea sacilor vitelieni infectaţi. 
  Ouãle embrionate in inoculate, moarte incepând din a 4-a zi de la inoculare, 
se pastreazã la +4°C (cea mai mare parte mor intre zilele 5-7 de la inoculare). Când 
toate ouãle unei serii au murit (sau cele ramase vii in ziua a 9-a) acestea vor fi 
deschise. 
 Fiecare ou este introdus in alcool de 70° si aşezat apoi pe stelaje cu camera de 
aer in sus. Se badijoneazã cu alcool iodat partea superioarã. Cu o foarfecã se 
indeparteazã coaja de jur imprejurul camerei de aer şi se rastoarnã conţinutul oului cu 
toate precauţiile de sterilitate intr-o placã Petri, separând sacul vitelian. Foarfeca şi 
pensa se schimbã la un numãr de 12 ouã deschise. Pentru Rickettsia prowszeki si 
pentru Chlamydia din fiecare sac vitelian se face un frotiu iar pentru Coxiella bruneti 
se face un frotiu din 12 saci vitelieni broaiaţi (cei 12 saci se pun intr-un balon cu 
perle, se agitã bine, se introduc 10 ml. tampon veronal, se agitã din nou şi se executã 
in frotiu). 
  Pentru executarea corectã a frotiului este necesarã alegerea unei zone cât 
mai vascularizate a sacului vitelian care se degreseazã pe capacul cutiei Petri si apoi 
bucata de sac vitelian va fi frecatã de aproximativ 50 de ori pe lama flambata in 
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prealabil. Frotiurile fixate la flacarã se coreleaza Gimenez şi vor fi privite la 
microscop pentru a cerceta bogãţia infecţie rickettsiene. 
  4.Coloratia Gimenez pe frotiurile de sac vitelian. 
   Principiu: 
  Coloranţii utilizaţi sunt: 
-fucsinã bazicã 0,4% in tampon fosfat pH = 7,45 
-verde malachit 0,8% in soluţie apoasã 
  Verdele malachit are o afinitate mai mare pentru celulele sacului vitelin 
decât pentru rickettaii, provocând decolorarea fondului (colorat in prealabil cu fuxinã 
in roşu) si colorarea sa in albastru farã ca rickettsiile sã se decoloreze,deci acestea din 
urmã rãmânând colorate in roşu strãlucitor. 
   Prepararea coloranţilor: 
a) soluţie stock de fucsinã bazicã: 
100ml fucsinã bazicã 10% (g/v) in etanol 95% 
250ml soluţie 4% (v/v) fenol in apã distilatã  
650ml apã distilatã 
Se ţine 48 de ore la 37°C  înainte de folosire. 
b) soluţia de tampon fosfat pH=7,45 0,1M 
3,5ml soluţie NaH2PO4 0,2M 
15,5ml soluţie Na2HPO4 0,2M 
19ml apã distilatã  
 c) solutia de fucsinã bazicã in tampon fosfat (soluţie de lucru) 
  In ziua in care se face colorarea se amestecã 4ml soluţie stock de fucsinã cu 
10ml tampon fosfat pH=7,45. Se filtreazã in momentul intrebuinţãrii. 
 d) soluţie 0,8% verde malachit in apã distilatã. 
     Tehnica colorãrii: 
         Frotiurile fixate la flacarã se acoperã cu fucsinã şi se lasã 1-2 minute. Se spalã 
cu apã de robinet, se acoperã cu soluţie de verde malachit şi se lasã 6-9 secunde, 
dupã care se spalã, se usucã. Se priveşte la microscop cu imersie. 
  Rezultat: Rickettsiile si Chlamydiile se coloreazã in roşu strãlucitor, celulele in 
albastru cu nucleii mai inchişi la culoare şi cu fondul slab verzui. Bacteriile se vor 
colora in verde, albastru sau roşu inchis – violet, in majoritatea cazurilor de 
suprainfecţii deosebindu-se net de rickettsii. 
  5.Prepararea antigenelor rickettsiene şi de chlamycia din suspensii de suc 
vitelin. 
  In general pentru prepararea antigenelor rickettsiene este necesarã debaraşarea de 
resturile celulare şi de substanţele strãine şi concentrarea rickettsiilor prin 
centrifugarea fracţionatã şi tratare cu eter. 
 Dupã examinarea la microscop a frotiurilor de sac vitelin colorate Gimenez, se 
aleg sacii bogaţi in rickettsii şi chlamydii şi la care nu se observa contaminare 
bacterianã. 
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 Pentru prepararea antigenelor sacii vitelieni suspendaţi in ser fiziologic sau in 
tampon veronal formolat 4,5% in proporţie de 1/5 – 1/10 (sac/volum) in funcţie de 
tehnicã, se introduc in cupa omogenizatorului unde se face fragmentarea şi 
omogenizarea materialului. 
 Urmeazã apoi una sau mai multe eterãri, in funcţie de tehnica proprie a fiecarui 
antigen. Dupã agitarea puternicã a suspensiei rickettsiene cu o cantitate egala sau 
dubla de eter şi repaus la temperatura camerei sau +4°C in pâlnia de separare se 
forma trei straturi suprapuse: 
 1)stratul superior conţine excesul de eter in care s-au dizolvat grasimile etero-
solubile. 
 2)stratul mijlociu conţine fragmente de ţesut. 
 3)stratul inferior, faza apoasã, conţine in cea mai mare parte rickettsii şi antigen 
solubil in cazul unora dintre speciile rickettsiene. 
 Din faza apoasã rickettsiile pot fi separate şi concentrate prin centrifugare la 
turaţii mari, in supernatant rãmânând antigenele solubile eventual prezente. 
 Obţinerea antigenului solubil de Chlamydia se face prin extracţie cu eter din 
sacii vitenieni incalziţi in prealabil 30 de minute la 100°C, urmeazã o spalare cu 
acetonã şi solubilizarea antigenului in ser fiziologic tamponat. 
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14. Caractere generale ale virusurilor; infectia cu virusuri gripale, 

hepatitice, HIV s.a. 
 
Virusul este o particula submicroscopica, care este formata dintr-o teaca, sau 

invelis cu rol de protectie de natura proteica, numita capsida si un material genetic. 
Materialul genetic poate sa fie ADN, fie ARN.Existenta unor microorganisme 
invizibile la microscop a fost intuita de Pasteur dupa ce toate incercarile de a pune in 
evidenta agentul turbarii au parut a fi zadarnice. Dupa unii precursori geniali (Edward 
Jenner, Pasteur), progresele in domeniul virologiei au ramas neinsemnate si pana la 
inceputul secolului al XX-lea, s-a vorbit in continuare de acele "fiinte imaginare".Cu 
ajutorul microscopului optic cu lumina ultravioleta ("ultramicroscopul"), se pot 
distinge obiecte pana la o finete dimensionala de 0,15 ľm, la mariri de 6.000-7.000 
ori. Cu toate acestea, virusurile (inframicrobii), nu se pot observa cu aceste 
microscoape. Observarea lor cere o marire de ordinul 10.000-15.000 ori, ceea ce nu 
se poate obtine cu microscopul optic, deoarece astfel de mariri necesita puteri 
separatoare de 0,2 ľm. La sfarsitul secolului al XIX-lea, s-a reusit detectarea lor 
printr-o metoda indirecta; dupa triturarea tesuturilor care le contin, virusurile 
traverseaza filtrele si prin injectare transmit o anumita boala, astfel ca li s-a atribuit 
denumirea de virusuri filtrante. Lucrarile lui R. Degkwitz (1927) si T. Taniguchi 
(1935) au demonstrat ca rujeola este cauzata de un virus. La fel si rubeola.      In 
1935, W. M. Stanley izoleaza o "proteina" si demonstreaza ca inocularea acesteia 
unor plante provoaca boala numita mozaicul tutunului; de asemenea, arata ca 
"proteina" pastreaza aceasta proprietate si dupa cristalizare; Bowden si Pirie ii 
confirma descoperirile in 1937. Ulterior s-a vazut ca de fapt era de vorba de un acid 
nucleic cu un invelis de natura proteica; in cazul virusurilor patogene pentru animale, 
aceste doua componente pot, in anumite conditii, sa se separe .In 1939, G. Kausche, 
E. Pfankuch si E. Ruska au inceput sa studieze virusurile la microscopul electronic.In 
1943, Goodpasture este initiatorul infectarii membranei alantoidiene a oului 
embrionat de pui (variola aviara, vaccina, herpesul), care va fi dezvoltata de F. M. 
Burnet si colaboratorii sai, iar apoi de multi altii (Levaditi, Myakawa, etc). Dupa ce 
demonstreaza ca la baza reproducerii virusului mozaicului tutunului sta ARN-ul, 
Heinz Fraenkel-Conrat arata in 1955 impreuna cu Robley Williams ca un virus 
functional poate fi obtinut din ARN purificat si o proteina, acestea doua unindu-se 
spontan (proteina inveleste materialul genetic), - deci aceasta este cea mai stabila 
structura (cu energia cea mai mica) -, si este foarte probabil ca acesta sa fie si 
mecanismul de formare a virusului in celula gazda. In 1958, Stanley a stabilit ca ceea 
ce credea a fi "proteina" virusului mozaicului tutunului are proprietatile moleculelor 
chimice dar dispune si de capacitatea de a se reproduce si de a se transforma. 

PROPRIETATI Din punct de vedere chimic, virusurile sunt constituite din 
nucleoproteide. La un inalt grad de puritate ele pot cristaliza. La virusul herpesului 
capsida este prevazuta cu prelungiri proteinice (capsomeri) care acopera toata 
suprafata virionului. Deosebiri fata demicrobi:  
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1. Virusurile au dimensiuni foarte mici (de la 8 nm pana la 500 nm, astfel ca pot 
traversa filtrele poroase ce retin bacteriile.  

2. Reproducerea virusurilor este posibila numai in interiorul celulelor vii, in 
organisme sau in medii de cultura care contin astfel de celule.  

3. Au rezistenta mare la glicerina si la solventii lipoidelor, fata de care sunt 
sensibili majoritatea microbilor. 

4. Virusurile sunt agenti patogeni ai unor boli denumite generic viroze. In 
general, virusurile dau imunitate, dar infectia poate fi determinata si de acizii nucleici 
extrasi din virusuri; in acest caz nu se obtine imunizare, datorita lipsei proteinei.  

Exemple: virusul variolei, virusul turbarii, virusul encefalitei, etc. 
CLASIFICARE Dupa gazda care ii primeste, se impart in patru grupe: - virusuri 

patogene pentru bacterii: bacteriofagi: - virusuri patogene pentru vegetalele 
superioare: virusurile plantelor; - virusuri patogene pentru nevertebrate: virusurile 
insectelor;  
- virusuri patogene pentru vertebrate, cuprinzand cinci grupe: - virusuri al caror 
tropism este marcat pentru ectoderm (vaccin, variola), - virusuri neurotrope pure 
(turbare),  
- virusuri endoteliomezodermice (limfogranulomatoza venerica la om), - virusuri 
septicemice (rujeola, rubeola), - virusuri proliferative (sarcomul lui Roux, leucoze si 
leucemii transmisibile). - Dupa proprietatile fizico-chimice: - Dupa tipul de acid 
nucleic pe care il contin (clasificarea actuala uzuala) 
 

Virusurile gripaleVirusul gripal (Myxovirus influenzae) apartine familiei 
Orthomyxoviridae. Are o forma sferica, cu diametrul de 80-120 mm. Virusul gripal 
contine un lant unic negativ ARN compus din 8 fragmente care codifica 10 proteine 
virale (materialul genetic al virusului). Fragmentele de ARN au un invelis proteic 
comun, care le uneste formand nucleoproteidul. Invelisul exterior este constituit 
dintr-o membrana lipidica; lipidele sunt raspunzatoare pentru complicatiile grave care 
afecteaza omul in timpul bolii.La suprafata virusului se afla structurile superficiale - 
hemaglutinina (denumita astfel dupa capacitatea de a aglutina eritrocitele) si 
neuraminidaza (enzima).Hemaglutinina asigura capacitatea virusului de a se uni cu 
celula receptor.Neuraminidaza raspunde, in primul rand, de capacitatea particulei 
virale de a patrunde in celula gazda si, in al doilea rand, de capacitatea particulelor 
virale de a iesi din celula dupa multiplicare.Nucleoproteidul (denumit si antigen-S) 
are structura specifica de tip; determina tipul virusului (A, B sau C). Structurile 
superficiale (hemaglutinina si neuraminidaza) au specificitate de subtip si de tulpina; 
determina diferitele tulpini ale unui tip de virus. Exista 16 subtipuri antigenice ale 
hemaglutininei (H1-H16) si 9 ale neuraminidazei (N1-N9). Aceste antigene sunt 
supuse variatiei.Exista 3 tipuri de virus gripal: A, B si C. Virusul gripal A produce 
imbolnavirea de gravitate medie sau mare. Infecteaza atat omul cat si unele animale 
domestice (calul, porcul, pasarile). Virusul gripal A este responsabil de aparitia 
pandemiilor si a epidemiilor extinse. Sunt cunoscute o multitudine de subtipuri ale 
gripei A. Acestea se clasifica dupa antigenii superficiali (hemaglutinina si 
neuraminidaza). In momentul de fata sunt cunoscute 16 tipuri de hemaglutinina si 9 
tipuri de neuraminidaza. O caracteristica importanta a virusului este specificitatea, ce 
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consta in faptul ca virusul gripal nu poate avea 2 cauze diferite. Ca si virusul gripal 
A, virusul gripal B este capabil sa isi modifice structura antigenica. Gripa de tip B 
este prezenta numai la om si are manifestari epidemice moderate, cu o evolutie lenta. 
Virusul gripei C este destul de putin studiat. Este cunoscut ca, spre deosebire de 
virusurile A si B, acesta contine doar 7 fragmente de acid ribonucleic si un antigen 
superficial. Virusul gripal C infecteaza doar omul. Simptomele bolii sunt de obicei 
foarte usoare sau nu se manifesta deloc. Acesta nu produce epidemii si nu duce la 
urmari serioase. Este cauza unor imbolnaviri sporadice, in special la copii. Structura 
antigenului nu este supusa unor astfel de transformari ca la virusul gripei A. 
Imbolnavirile produse de virusul gripal C coincid deseori cu epidemia gripei de tip A. 
Tabloul clinic este la fel ca si in cazul formelor usoare si moderat severe ale gripei A. 
Sistemul international de codare a virusurilor gripei Nomenclatura virusurilor gripale 
foloseste un sistem international de codare. Aceasta indica: tipul virusului, gazda de 
origine (pentru tulpini animale ale tipului A), originea geografica, numarul tulpinii, 
anul izolarii, subtipul antigenic. De exemplu: A/Bangkok/1/79(H3N2) este un virus 
de tip A, izolat in Bangkok in 1979. Variatia antigenica este particularitatea 
fundamentala a virusurilor gripale A si B. Aceasta are loc la nivelul antigenilor 
superficiali ai virusului (hemaglutinina si neuraminidaza). Cel mai probabil este un 
mecanism evolutiv de adaptare a virusului pentru asigurarea supravietuirii. Exista 
doua mecanisme ale variatiei antigenice: minora (antigenic drift) si majora (antigenic 
shift). 

La virusul gripal A se intalnesc ambele variatii antigenice, in timp ce la virusul 
B se manifesta numai variatia antigenica minora. Variatia antigenica minora 
(antigenic drift) se produce in perioada interpandemica la toate tipurile de virusuri. 
Acestea sunt mutatii de mica importanta in genele care codifica hemaglutinina si 
neuraminidaza. De regula, astfel de transformari se produc in fiecare an. Ca urmare 
apar epidemii; apararea data de contactele anterioare cu virusul se mentine, dar este 
insuficienta. 
Variatia antigenica majora (antigenic shift) La intervale neregulate de timp (10-40 de 
ani) apar virusuri cu deosebiri mari fata de populatia de baza. Aceste modificari 
afecteaza semnificativ structura antigenica a hematoglutininei si, mai rar, a 
neuraminidazei. In prezent, mecanismul de formare a noilor tulpini ale virusului 
gripal nu este in totalitate cunoscut. Una din teoriile existente se bazeaza pe 
recombinarea genelor virusului gripal la animale (pasari, porci) si om. Atunci cand o 
celula receptoare este infectata concomitent cu tulpini animale si umane, poate 
produce un virus cu hemaglutinina sau neuraminidaza complet noua. Ca urmare a 
variatiei antigenice majore (shift) se formeaza tulpini absolut noi de virusuri, in fata 
carora marea majoritate a populatiei nu are imunitate. Aceste mutatii sunt specifice 
doar virusurilor de tipul A si sunt responsabile de aparitia pandemiilor. 
 

Virusurile hepatitice 
Hepatitele virale reprezintă probabil cel mai comun tip de infectie virală din lume. 
Cercetările asupra etiologiei acestor boli au dat rezultate remarcabile în ultimii 25 ani. 
Astfel, sunt identificate si bine caracterizate o serie de virusuri hepatotrope: virusurile 
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hepatitelor A, B, C, D, si E. În ultimii doi ani au mai fost descrise două virusuri cu 
tropism hepatic la om: virusurile hepatitei F si G. 
 Virusul hepatitei A (HAV) a fost descoperit în anul 1972. Este un 
picornavirus (apartine genului Enterovirus) si se prezintă sub forma unei particule 
sferice de 27 nm care contine ARN. Viremia este de foarte scurtă durată si, de aceea, 
determinarea HAV în sânge este lipsită de importantă. 
Hepatita virală A este în general o boală usoară, fără modificări extrahepatice, 
anicterică în 90 la sută din cazuri si asimptomatică. Are o perioadă de incubatie de 
15-45 de zile si survine în mod acut. Calea de transmitere este fecal-orală (parenterală 
doar exceptional): prin contact direct sau prin alimente si apă. După o scurtă perioadă 
de incubatie, virusul este excretat în fecale, fazele preicterică si icterică apărând la 
aproximativ două săptămâni. Încă de la debutul acestor faze apar de regulă si IgM 
anti-HAV si cresc transaminazele. Nivele crescute ale IgM anti-HAV sunt prezente 
doar în faza acută si dispar în aproximativ 10 săptămâni. Din acest moment apar IgG 
anti-HAV care conferă protectie. %n practică se dozează doar IgG. Din punct de 
vedere evolutiv este notabilă absenta portajului cronic. Mortalitatea este de 0.1-0.2 la 
sută (forme fulminante). Receptivitatea la boală este generală. Profilaxia se realizează 
prin izolarea bolnavilor si controlul contactilor, educatie sanitară, protectia apei si 
alimentelor, controlul igienico-sanitar. Există si profilaxia specifică, în cazuri 
individuale, cu gamaglobulină. 
 Virusul hepatitei B (HBV) 
Virusul hepatitei virale B (HBV) apartine familiei Hepadnaviridae si a fost descoperit 
în 1971 de către Dane, de unde si numele particulei virale de 27 nm corespunzătoare. 
Ea este alcătuită dintr-o anvelopă lipoproteică care contine antigenul HBs si o 
nucleocapsidă centrală (miez) care contine ADN circular si ADN-polimerază. 
Capsida formează antigenul central (HBc) căruia îi este asociat (sub formă mascată) 
antigenul HBe. Acesta din urmă poate fi regăsit în sângele circulant sub formă liberă 
sau asociată. Mai trebuie mentionat că antigenul HBs prezintă numeroase subtipuri 
(vezi Tabelul 1). 
Tabelul 1. Subtipurile antigenului HBs Subtipuri majore Subtipuri minoreayw1 - q 
ayw2 -- x ayw3 -- f ayw4 -- t ayr -- j adw2 -- n adw4 -- g adr adwy adyr “a” 
specificitate comună“d,y” specificitate de tip“w,r” specificitate de subtip. 
Infectia cu HBV variază de la forme inaparente, nerecunoscute, la forme fatale, 
fulminante. Multe cazuri sunt asimptomatice si categorisite drept gripă. De aceea, 
multi pacienti care nu au avut istoric de hepatită prezintă markeri serologici care 
sugerează o expunere în antecedente la HBV (ca si în cazul infectiei cu HAV, de 
altfel). Incubatia este de 30-120 de zile. Boala apare insidios si se însoteste în 10 la 
sută din cazuri de icter. Uneori, cu câteva săptămâni înainte ca boala să fie recu-
noscută ca hepatită acută pot apare artralgii, rash sau urticarie. Faza acută, durează de 
obicei câteva săptămâni. Semnele clinice si simptomele din hepatita virală A sunt 
aproape identice cu cele observate în infectia acută cu HBV. Modul de transmitere 
este parenteral, sexual si perinatal, însă niciodată fecal-oral. HBV este mult mai 
contagios decât HIV, datorită în primul rând rezistentei sale la factorii din mediul 
extern si din organism. Portajul cronic este remarcat la 5-10% din cazurile de infectie 
iar mortalitatea este estimată la 0.5-2 %. 5-40 % din personalul medical, cu variatii în 
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functie de categorie, prezintă markeri ai infectiei cu HBV. Aspecte ale serologiei 
infectiei cu HBV sunt redate pe scurt în tabelul 2. 
Tabelul 2. Aparitia antigenelor si anticorpilor specifici infectiei 
Starea de infectie cronică se caracterizează prin prezenta în sânge a antigenului HBs 
si a anticorpilor anti-HBc si anti-HBe. De asemenea, subiectii imunizati si care nu 
sunt purtători cronici pot prezenta în ser acesti anticorpi. 
Cea mai eficientă modalitate de prevenire este vaccinarea activă, actualmente cu 
antigen HBs recombinat. Se urmăreste protejarea în masă fată de infectia HBV, în 
special a copiilor si grupelor expuse la risc crescut de contaminare. Prin acest vaccin, 
de regulă se conferă o imunitate de circa 5 ani. 
 Virusul hepatitei C (HCV) este denumit si virusul hepatitei non A-B, like-B 
sau virusul posttransfuzional. Apartine familiei Flaviviridae si se prezintă sub forma 
unei particule cu diametrul de 50-60 nm care contine o anvelopă lipidică cu proteine 
transmembranare si ARN monocatenar. 
Majoritatea subiectilor infectati cu HCV prezintă modificări clinice minime si doar 
câtiva necesită spitalizare. Perioada de incubatie este de 3-150 zile (cel mai frecvent 
fiind de 8 săptămâni). Mai mult de 60% din cazurile infectate prezintă nivele usor 
crescute ale transaminazelor pe o perioadă mai mare de un an, iar biopsia hepatică 
arată în majoritatea cazurilor caracteristici de afectare hepatică, iar în 10 % din cazuri 
ciroză. O variatie marcată într-o perioadă scurtă de timp a nivelului transaminazelor 
este o trăsătură a hepatitei C. Debutul formei acute este nespecific si la 25% din 
cazuri este urmat de icter. Boala nu poate fi diferentiată de hepatita B doar prin 
examen clinic. 
Calea de transmitere este de obicei parenterală. Există însă si posibilitatea transmiterii 
sexuale. Portajul cronic este mare (50%), iar mortalitatea este evaluată la 1-2 % (5% 
din cazurile de ciroză si 43% din cele de carcinom hepatoceluler au ca etiologie 
infectia cronică cu HCV). 
Seroconversia este tardivă, prezenta anticorpilor fiind caracteristică mai ales 
perioadei de convalescentă si hepatitei cronice. Doar în 55% din cazuri anticorpii 
apar în prima lună. 15% din cazurile de hepatită C sunt seronegative. De asemenea, 
există reactii fals pozitive obtinute prin utilizarea truselor ELISA anti-HCV. Cea mai 
sigură metodă de diagnostic este determinarea ARN viral din plasmă prin PCR 
(polymerase chain reaction) la subiectii pozitivi în urma unui test ELISA. %n prezent 
sângele donatorilor este testat prin ELISA pentru HBV, HCV si HIV. 
 Virusul hepatitei D (HDV) a fost descoperit în 1976 si se mai numeste si 
agentul delta. Este un virus hepatotropic defectiv, întrucât replicarea si infectivitatea 
sa se realizează doar în prezenta HBV de care depinde sinteza anvelopei externe. 
Calea de transmitere este cea parenterală. 
Infectia cu HDV este acută sau cronică. Există două forme de infectie acută: -
coinfectia cu HBV; Ea se poate asocia cu cazuri de hepatită fulminantă. Este sugerată 
doar de serologie (aparitia anticorpilor anti-HDV). 
- suprainfectia cu HDV a unor cazuri de hepatită B cronică; în 80-90% din cazuri se 
trece la cronicizarea infectiei, cu persistenta HDV în ficat. Clasic, se descrie situatia 
unui purtător cronic de HBV, cu nivele normale ale transaminazelor. Apoi are loc 
cresterea persistentă a acestor enzime cu aparitia anticorpilor anti-HDV care persistă 
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la un titru ridicat o perioadă lungă de timp. Infectia cronică are un prognostic prost 
pentru bolnav. 70-80% din aceste forme evoluează spre ciroză (15% în mai putin de 
doi ani). %n practică, serologia determină doar IgM anti-HDV. Evolutia favorabilă 
este dată de scăderea rapidă a titrului de anticorpi. De asemenea, se mai pot determina 
(mai greu si nu curent) antigenul HDV si ARN viral, utile în cazurile de cronicizare. 
 Virusul hepatitei E (HEV) a fost descoperit în 1988 si apartine familiei 
calicivirusurilor. Nu prezintă anvelopă externă, are dimensiuni de 32-34 nm si 
contine ARN. A mai fost denumit virusul hepatitei non-A-B A-like, iar anglosaxonii 
îl notează Hev. Infectia are o cale de transmitere oro-fecală si se întâlneste în regiuni 
ale lumii a treia cu conditii precare de igienă (Africa de Nord, Orientul Apropiat si 
Mijlociu). Are o perioadă de incubatie de 21-42 de zile, iar boala survine, de obicei, 
acut si nu se însoteste de icter. Serologia nu este încă aplicabilă. Din punct de vedere 
evolutiv, infectia nu este urmată de portaj cronic. De mentionat este însă gravitatea 
bolii la gravide, mortalitatea cazurilor infectate ajungând la 20%. În rândul populatiei 
generale mortalitatea este de 1-2%. 
 Virusul hepatitei F (HFV) a fost raportată recent ca si apărând în cazuri 
izolate din Europa de Vest, S.U.A. si India. HVF a fost izolat din fecalele subiectilor 
infectati, unde apare sub formă de particule cu dimensiuni de 27-37 nm care contin o 
moleculă de ADN dublucatenar de aproximativ 20 kb. Acest virus diferă substantial 
de HAV si HEV, ambele alcătuite din câte o moleculă de ARN monocatenar de 7.5 
kb. Nu există teste serologice pentru diagnosticul hepatitei F, dar el poate fi pus în 
urma examinării prin microscopie electronică a scaunului pacientilor. Sunt suspecte 
de a prezenta infectia acele cazuri de hepatită a căror etiologie nu poate fi determinată 
în urma testării pentru celelalte virusuri. 
 Virusul hepatitei G (HGV) Acest virus a fost descoperit recent si mai este 
frecvent denumit virusul GB (initialele numelui unui chirurg cu hepatită acută al 
cărui a servit de fapt la primele experimente, în 1967, care au permis descoperirea 
după mult timp a HGV). HGV apartine familiei Flaviviridae si are un genom 
reprezentat de o moleculă de ARN monocatenar de aproximativ 9.5 kb. 
Datele epidemiologice evidentiază: -calea de transmitere este parenterală; -frecvent se 
asociază cu infectia cu HCV; -prevalenta în rândul donatorilor sănătosi este 
superioară celei a HCV; -marea majoritate a purtătorilor sunt asimptomatici; -este 
frecvent întâlnit printre toxicomani, cei care au primit transfuzii (hemofilici, bolnavi 
din serviciile de hemodializă cronică); -rar, poate determina hepatită fulminantă; 
Diagnosticul infectiei este deocamdată, doar molecular, prin evidentierea ARN viral 
în urma PCR. Se încearcă si obtinerea de truse de diagnostic imunoenzimatic. 

Virusurile HIV 
 HIV sau virusul deficientei sistemului imunitar este pe departe cel mai 
cunoscut si mai temut virus la ora actuala, împreuna cu SIDA sau sindromul 
deficientei sistemului imunitar. 
Structura virusului HIV este un retrovirus, inconjurat de o citoplasma lipida 
derivata din membrana.Pe citoplasma se afla in structuri de cate doua glicoproteina 
membranei(gp41) si glicoproteina citoplasmei (gp120).Membrana retrovirusului e 
formata dintr-o proteina numita p17 iar proteina di care e format nucleul se numeste 
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p24.In nucleu se gasesc doua bucati de ARN impreuna cu o substanta de transformare 
inversa. 
Functionarea si reproducerea virusului 
Hiv poate infecta doar celule care suporta molecula CD4 pe citoplasma,una dintre 
aceste celule fiind CD4 T-Lymphocytes(o celula alba din sange).Ajutat de lipidele di 
citoplasma Hiv se prinde si apoi se inglobeaza in celula,apoi ARNul di nucleu se 
tranforam in ADN.ADNul astfel format intra in nucleul celulei si se ataseaza 
ADNului gazda care va produce noi bucati de ADN de Hiv.Acestea vor iesi din 
nucleu,se vor transforma in ARN si in jurul lor se va forma nucleul virusului care 
apoi va parasi celula cu o parte din membrana si citoplasma acesteia si va infecta alte 
celule. 
Descoperirea virusului si efectele bolii 
O persoana infectata cu Hiv pierde treptat sistemul imunitar o data cu celulule albe 
infectate facu persoana infectata sa devina extrem de vulnerabila la alte boli precum 
pneumonia,infectii cu paraziti,ciuperci si alte boli simple si obisnuite.Pierderea 
sistemului imunitar permite formarea unui sindrom clinic(adica aparitia unei serii de 
boli)care se dezvolta si apoi duce la moartea individului infectat. 
La inceputul anilor 80 au fost descoperite infectii norocoase aparute intai la 
homosexuali care erau aparent sanatosi.In 1983 oncologistul francez Luc Montagnier 
si oamenii de stinta de la istitutul Pasteur din Paris au izolat ceva care parea sa fie un 
ou retrovirus.Aproape in acelasi timp virusul a mai fost deascoperit de doua echipe de 
americani,toti reusind sa izoleze virusul cunoscut astazi ca Hiv.In 1995 se estima ca 
Hiv a infectat aproape 20 de milioane de persoane si mai multe milioane dintre 
acestea aveau si SIDA. 
Boala Dezvoltarea de la infectarea cu HIV pana la aparitia bolii clinice numita SIDA 
poate lua de la 6 la 10 ani. 
Aceasta dezvoltare poate fi monitorizata folosind marcatoare surogate(date care 
corespund cu stadiul in care se afla boala) endopuncte clinice.Marcatoarele surogate 
cuprind numarul din ce i ce mai mic de celule albe CD4 T-cells; numarul de virusi 
care circula pri sange e de asemenea folosit precum si raspunsul sistemului imunitar 
la prezenta HIV. 
În primele saptamani de dupa infectare,majoritatea oamenilor au simptome de febra 
cum ar fi dureri de cap si temperatura,aceste simptomuri dureaza vreo doua 
saptamani.In aceasta perioada se raspandeste foarte repede iar numarul de celule albe 
scade drastic dar acesta va revei la nivelul normal datorita sistemului 
imunitar,indivizii contaminati sunt foarte contagiosi in aceasta perioada(aceasta 
perioada este cunoscuta ca sindromul retroviral acut). 
Urmeaza o lunga faza asimptomatica care poate dura 10 ani sau mai mult.I aceasta 
perioada individul are u numar scazut spre normal de celule albe (intre 750 si 500 pe 
mm cub de sange) insa virusul cotiua sa se raspandeasca si sa distruga sistemul 
imuitar. 
Urmatoarea faza e cea simptomatica matinala care poae dura de la cateva luni la 
cativa ani si se caracterizeaza prin scaderea rapida a numarului de celule albe de la 
500 la 200 pe mm cub si prin infectii profitoare care nu amenita viata. 
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Ultima faza sau faza simptomatica tarzie se amnifesta prin distrugerea pe scara larga 
a sistemului imuitar si boli profitoare grave,aceasta faza putand dura si ea de la cateva 
luni la cativa ani.umarul celulelor albe scade sub 200 pe mm cub si persoana infectata 
slabeste si oboseste mult mai greu.Individul intra apoi in faza avansata de 
Sida,nivelul celulelor albe scade sub 50 pemm cub.In aceasta faza sistemul imunitar e 
intr-o faza de decadere totala,apar ifectii prifitoare serioase pritre care si cancerul iar 
induvidul moare dupa 1-2 ani. 
Transmiterea bolii. Hiv se transmite de obicei prin contact sexual cu persoana 
infectata.Alte moduri de infectare sunt contactul direct cu sange infectat,acest caz 
intalnindu-se mai ales la persoanele care folosesc droguri intravenoase,sau prin 
transfuzii cu sange infectat,acest caz e din ce in ce mai rar din cauza 
controalelor(intalnindu-se un caz de transmitere la mai putin de o persoana din 
100.000.Hiv se mai poate transmite de la mama infectata la bebelus inainte de nastere 
sau prin alaptare,insa numai 30% din mamele ifectate dau nastere la copii infectati. 
Virusul u poate supravietui in medii expuse mediului.Chiar daca se cunosc foarte 
bine modurile de transmitere ale virusului exista o foarte mare frica neintemeiata a 
transmiterii prin contactul accidental la locul de munca,la scoala sau la autoserviri.Nu 
exista dovada transmiterii virusului prin aer sau prin insecte muscatoare sau vreun caz 
in care virusul s-a raspandit prin sarutarea unui individ infectat,totusi se recomanda sa 
nu se foloseasca aceeasi periuta de dinti sau aceeasi lama de ras cu u individ 
infectat(nu se recomanda nici cu un undivid complet sanatos).Frica de infectare de la 
un medic infectat e de asemenea neintemeiata,care desi a aparut la un demtist se 
intalneste acum foarte rar,de asemenea o persoana eputandu-se infecta in timp ce 
doneaza sange. 
Ocurenta. Epidemia generata de SIDA e in continua crestere si dezvoltare.In Statele 
Unite,Hiv a aparut intai in comunitatiile homosexualilor si in randurile oamenilor 
care primeau sange;apoi s-a rasopundit i randul celor care foloseau droguri 
intravenoase si apoi mai ales prin prostitutie s-a extins i toate paturile sociale,in 
aceasta tara homosexuoalii fiind responsabili de 50% dintre cazurile de 
transmitere,cei ce folosesc droguri intravenoase sunt responsabili de 25% iar barbatii 
care transmit Hiv la femei sanatoase ocupa 10%.America are peste 400.000 de cazuri 
de Sida dintre care jumatate sunt albi si o treime negrii.Momentan barbatii reprezinta 
88% din persoanele infectate iar femeile celelalte 12% insa numarul de femei si copii 
infectati cu Sida e in crestere;Sida ajungand sa fie principala boala care cauzeaza 
moarte intre 25 si 44 de ani si a opta caza de moarte in America. 
Pe o scara globala SIDA se raspandeste rapid.Africa,care inainte reprezenta doar 10% 
din cazuri a ajuns acum la 60%.Adunate,America de Nord si cea de Sud sunt 
responsabile de mai putin de 20% de noi infectii,in Africa aflandu-se mai mult de 
90% di cazuri.Epidemia se raspandeste acum rapid si in Asia unde infectiile au 
crescut cu mai mult de 100% in ultimii trei ani,Asociatia Sanatatii Mondiale fiind 
foarte ingrijorata idica ca aceste infectii vor creste foarte mult rata mortalitatii in 
Asia. 
Virusul din America,Europa si Africa centrala e cunoscut ca Hiv-1,in celelalte parti 
ale lumii se gaseste Hiv-2,o forma mai avansata care e capabila sa omoare mult mai 
usor celulele albe din sange. 
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Detectia si diagnosticul 
Descoperirea virusului in 1983 a dat posibilitatea studierii virusului iar in 1984 u grup 
de cercetatori condus de Robert Gallo a gasit o metoda prin care virusul se inmultea 
mult mai repede creeand astfel o sursa inepuizabila de virusi pentru teste.Din cauza 
diferentelor dintre Hiv-1 si 2 trebuie facute teste separate pe cei doi virusi si in ziua 
de astazi aproape 50 de milioane de probe de sange sunt testate in fiecare an.Prezenta 
Hivului e de obicei determinata dupa reactia sistemului imunitar insa aceasta metoda 
nu da roade in primele saptamani de la infectie deoarece sistemul imunitar inca nu a 
avut timp sa produca anticorpi impotriva virusului. 
Infectia cu HIV nu inseamna neaparat si aparitia Sidei,chiar daca publicul crede acest 
lucru,de fapt o persoana poate ramane Hiv pozitiva pentru mai mult de 10 ani pana sa 
apara semnele Sidei de aceea s-a creat definitia Sidei care suna cam asa:’La o 
persoana pozitiva Hiv numarul celulelor albe trebuie sa fie sub 200 pe mm cub sau 
acea persoana trebuie sa sufere de o infectie profitoare din partea 
pneumoniei,tubeculoza pumonara , animite ciuperci care apar in zona gurii sau 
cancer.’ 

Substraturi celulare 
1.Tripsinizarea simpla si reluarea in mediu de creştere a unor ţesuturi normale 
(rinichi de maimuţa, embrion de gãina, etc.) 

 1.1.Se recolteazã steril ţesutul intr-o cutie Petri.Ţesutul va fi pus in lucru cât 
mai repede posibil  (in intervalul dintre recoltare si prelucrare, ţesutul este pastrat la 
temperature scazuta -4°C). 
 1.2.Ţesutul este fragmentat fin (5-10 minute) cu ajutorul foarfeci mari, pânã la 
obtinere de fragmente mici (circa 1mm. diameru). In cazul rinichiului, inainte de 
fragmentare se procedeazã la decapsularea organului : se face o butoniera micã cu 
ajutorul unei foarfeci mici si a unei pense fine, se decoleazã cpsula si se indeparteazã 
regiunea hilului, dupa care se recolteaza zona corticalã (rosie) a rinichiului. 
 1.3.In vasul unde s-a efectuat fragmentarea, se adauga 3-4 volume soluţie 
tripsinã de lucru (0,25%) faţã de masa ţesutului fragmentat (soluţia de tripsinã 
incãlzitã in prealabil la 37°C). 
 1.4.Se decanteazã steril suspensia tisulara in tripsinã intr-un balon de 
tripsinizare(Erlenmeyer de 250 ml prevãzut cu mai multe sanţuri la baza si care 
conţine o barã magneticã). 
 1.5.Balonul de tripsinizare se aseazã pe platina unui agitator magnetic (turaţie 
minimala).Se face omogenizarea suspensiei timp de 5-10 minute. 
        1.6.Se lasã cateva secunde suspensia in repaos, pentru sedimentarea 
fragmentelor mari incã nedezagregate. Supernatantul este decantat usor, fie cu o 
pipetã cu bulã cu varful efilat, fie prin aplecarea prudenta a balonului, intr-un vas de 
colectare (balon de 500ml rãcit in prealabil in alt vas cu gheatã). Suspensia in tipsinã 
se lasã la rece (vas cu cuburi de gheatã), panã la decantarea urmatorului esantion. 
 1.7.Peste fragmentele rãmase in balonul de tripsinizare, se adaugã un 
nou volum de soluţie tripsinã proaspat incãlzitã la 37°C si se reia agitarea pe agitator 
(5-10minute). 
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 1.8.Se fac astfel cateva şarje de tripsinizare, pânã la “epuizarea” 
ţesutului (dispariţia fragmentelor mari). 
 1.9.In final, suspensia celularã in tripsinã este decantatã in cupe de 
centrifugare (rãcite in prealabil in vase cu gheaţã). 
 1.10.Cupele se echilibreazã şi se pun la centrifugã timp de 10 minute la turaţia 
de 800 rpm (preferabila folosirea unei centrifugi cu rãcire). 
 1.11.Se decanteazã supernatantul (soluţia de tipsinã) iar sedimentul se 
reia cu mediu de creştere şi se omogenizeazã bine prin agitare ,astfel incât sã se 
obţinã o concentraţie celularã optimã (numaratoare celularã de control , efectuatã de 
un cadru cu pregatire superioarã sau asistent). 
 1.12.Suspensia celularã in mediu este repartizatã steril in vase pentru 
culturi celulare şi anume: 
-tuburi 160/16mm………1,8-2 ml/tub 
-flacoane tip Kolle de 200ml …..25-30 ml/flacon 
-flacoane tip Roux de 1000 ml….cca. 100ml/flacon. 
 Se aplicã in mod steril dopuri de cauciuc atoxic prin inşurubare, pentru a 
etanşa perfect recipientele de sticla cu suspensia celularã. 
 1.13.Vasele de culturã se aşeaza ca atare pe o suprafaţã planã 
(flacoanele Kolle sau Roux) sau uşor inclinate pe un stativ de lemn (tuburi) si se 
incubeazã la termostat de 37°C notând partea superioarã a recipientelor. 
 2.Subcultivarea elementarã a unor culturi sterile 
 2.1.La termenul indicat de un cadru cu pregãtire superioarã, vasul de 
culturã se scoate din termostat,se decanteazã mediul supernatant. 
 2.2.Se spalã o data sau de doua ori suprafaţa care conţine cultura cu o 
soluţie fiziologicã tamponatã (uzual soluţie PBS), preincãlzitã la 37°C. Se indicã 
clãtinarea uşoarã a vasului pentru a antrena lichidul de spalare pe suprafaţa interioarã 
care conţine cultura, apoi decantarea. 
 2.3.Se adaugã un amestec de tripsinã 0,20%-Versen 0,02% (soluţia 
preincãlzitã la 37°C), in volume de cca. 1 ml./tub, 5 ml./flacon Kolle, 10 ml./flacon 
Roux. Se fac câteva mişcãri de antrenare a soluţiei pe suprafaţa care conţine cultura, 
apoi amestecul se decanteazã. 
 2.4.Se spalã vasul cu partea care conţine cultura in jos cateva minute (in 
funcţie de natura celulelor culturii, intre 30 secunde – 10 minute) pânã când,la o 
mişcare uşoarã a vasului se observã cã “panza” celularã “curge” pe suprafaţa sticlei. 
 2.5.Cu o pipetã gradatã, se ia o cantitate de mediu de creştere si se 
introduce in vasul de culturã desprinsã. Se fac cateva aspiraţii cu o parã de cauciuc 
adaptatã la pipetâ, pentru omogenizarea suspensiei conţinutul este transferat intr-un 
alt vas de culturã, care conţine mediul de creştere, intr-un volum corespunzãtor, in 
funcţie de concentraţia celularã de pasaj folositã si numarul de recipiente de obţinut. 
 2.6.Vasul de culturã este astupat cu dop din cauciuc atoxic si incubat la 
37°C in condiţiile expuse la tehnica de tripsinizare. 
 Toate operaţiile descrise se fac in condiţii de riguroasã sterilitate. 
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 Laboaratoare de virusologie  

1. Viroze respiratorii 
1.1. Reactie de hemagutlinare. 
Reactia se bazeaza pe proprietatea virusurilor gripale (si a altor virusuri) de a 

aglutina hematiile anumitor specii animale (cocosi, cobai, om, grup0, etc.). 
Reactia este folosita pentru: 
- evidentierea virusului gripal si tritarea acestuia; 
- ca etapa obligatorie in testul de hemaglutinare 
Materiale necesare: 
- produsul de testat (lichide alantoice si amniotice ale oualelor de gaina 

embrionate, inoculate cu virus gripal; lichid de spalatura nazo-faringian al 
bolnavului suspect de a avea gripa) 

- solutia clorurata izotonica (SF) NaCl 0,85% si apa bistilata. 
- Suspensia de hematii 0,5% 
Prin punctia venei humerale sau a cordului, se recolteaza aseptic sange de la 3 

cocosi. Recoltarea se va face pe citrat de sodiu 3,8 g%, sau pe solutie Alsever 1 ml la 
4 ml de sange. Sangele se centrifugheaza 10 minute la 2000 rotatii/minut si 
sedimentul de hematii se spala cu serfiziologic si se recentrifugheaza. Operatia se 
repeta de 3 ori. Dupa ultima spalare, sedimentul de hematii se pastreaza la +4°C cel 
putin 5-7 zile. Din ele se va prepara suspensia 0.5% in SF. 

- placi din material plastic, cu godeuri 
- pipete gradate pentru facut dilutii. 
Tehnica reactiei 
- din produsul de testat se fac dilutii binare, in SF, la volum de 0,02 ml. 
- se adauga cate 2 ml SF in fiecare godeu si apoi 0,4 ml din suspensia de hematii 

0,5% 
- se agita si se lasa la temperatura camerei 50-60 min, pentru sedimentare. Daca 

temperatura camerei depaseste 22°C sedimentarea se face la +4°C, citirea 
facandu-se dupa 90 min. 

 
Dilutii/volum in ml 

Produs de 
testat 

1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 1/128 1/256 1/512 1/1024 Martor 
hematii 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 - 
S.F 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 
Suspensie 
de 
hematii 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

 
Agitare 60 minute la 22°C – citire. 
Hematiile aglutinate formeaza pe fundul tubului sau godeului o calota peliculara, 

de culoare roz, usor granulara, uneori cu contur usor neregulat. Aceasta reprezinta 
aglutinare totala, notata cu ++++. 
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Lipsa hemaglutinarii se caracterizeaza prin depunerea hematiilor sub forma unui 
disc cu margini nete si este notata cu 0. 

Intre hemglutinarea totala  (++++) si absenta ei (0) pot apare hemaglutinari 
partiale care se noteaza cu +++, ++, +. 

Unitatea hemglutinanta este cea mai mare dilutie de antigen care da o 
hemagluitnare totala (++++). 

Deoarece aceasta depinde de suspensia de hematii, ea va fi stabilita totdeauna in 
raport cu suspensia de hematii preparata in ziua respectiva. 

1.2. Inocularea intraalantoica a oualelor embrionate. 
Metoda de inoculare pe memrana chorio-alantoica a fost folosita pentru prima data 

in scopul cultivarii virusului gripal pe embrionul de gaina. 
Pregatirea oualelor pentru inoculare 

1.2.1. Incubarea oualelor 
Trebuie facuta in incubatoare la temperatura strict controlata, cu o circulatie 

corspunzatoare a aerului (pentru o buna aerisire) precum si un dispozitiv automat de 
intors ouale. 

Incubarea necesita: 
- o temperatura otpima de 37,3°C – 37,8°C. 
- o umiditate intre 40 si 70% 
- o anumita pozitie a oualelor – cu extremitatea camerei de aer in sus, facand cu 

perpendiculara un unghi de 30° 
Oualele trebuiesc intoarse o data pe zi. Durata incubarii pentru virusul gripal este 
de 10-11 zile.  

1.2.2. Transiluminarea (Mirarea) 
Are drept scop eliminarea oualelor neembrionate (albe) precum si a celor 

embrionate dar moarte; se retin deci, doar embrionii vii. Procesul cel mai utilizat 
consta in folosirea unui bec electric fixat intr-o cutie de lemn cu o dechidere ovala in 
partea de sus (ovoscop). 

Transiluminarea trebuie facuta la intuneric. 
Se vor nota: 
- viabilitatea embrionului si faza lui de dezvoltare; miscarile spontane si umbrele 

delimitate ale vaselor sanguine; acestea sunt indicii ca embrionul este viu 
(miscarile sunt mai evidente in primele 5 minute de la scoaterea din incubator) 

- pozitia embrionului 
- pozitia camerei de aer si delimitarea ei 

1.2.3. Perforarea 
Este precedata de zinfectarea care se face cu tinctura de iod. Perforarea se face cu 

perofratorul strilizat prin flambare, pentru fiecare ou in parte. Locul perforarii trenuie 
ales in interiorul cercului ce indica camera de aer, in dreptul unde este notata pozitia 
embrionului. Se face o noua dezinfectare cu tinctura de iod. 

1.2.4. Inocularea propriu-zisa 
Inocularea se face imediat dupa perforare cu seringa si ac sterilizate prin fierbere. 

Acul se introduce in lungul axului oului circa 2-3 cm, indreptand varful acului catre 
semnul care indica pozitia embrionului. Se introduc, in functie de tipul de virus, intre 
0,1 - 0,2 ml per ou, apoi orificiul se acopera cu o picatura de parafina topita. Oualele 
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se incubeaza 2 - 3 zile la 35°C, in functie de tipul de virus inoculat, pastrandu-se 
totodata umiditatea corespunzatoare. 

2. Enteroviroze 
2.1.   Organizarea laboratorului (circuite de materiale) si a locului de munca. 
Pentru a putea duce la bun sfarsit in cele mai bune conditiuni, sarcinile ce ii revin, 

Laboratorul Enteroviroze,este organiza pe principiul grupelor de lucru si 
teritorializarii acestora, cuprinzand urmatoarele colective: 

- productie VPO 
- controlul  VPO 
- diagnostic al infectiilor cu enteroviroze. 
Cele trei colective de lucru din cdrul laboratorului,beneficiaza de circuite separate 

de materiale,cu exceptia solutiilor nutritive,dispersante si tampoanelor de lucru care 
se prepara centralizat si culturile celulare care se prepara diferentiat pentru productie 
si intr-un laborator special afectat acestui scop,pentru necesitatile controlului si 
diagnosticului. 

Celelalte circuite de materiale urmaresc specificul de organizare al laboratoarelor 
de virologie, fiecare colectiv de lucru dispunand de un punct de decontaminare si 
spalare a sticlariei. 

  O mentiune speciala trebuie facuta pentru aria de productie, unde in afara de 
circuitele mentionate anterior,se utilizeaza echipament de lucru steril, pe care pe care 
personalul destinat a lucra in arie si in boxa de filtrare a mediilor, il imbraca dupa 
efectuarea unui dus. 

  Admisia in arie a materialelor sterile si evacuarea celor contaminate se practica 
pe cai de acces si evacuare separate.Locul de munca alp.s.v. este de regula situat pe 
unul sau mai multe circuite din cele mentionate.In ceea ce priveste organizarea 
trebuiesc respectate urmatoarele principii: 

- asigurarea tehnicitatii operatiunilor care se desfasoara aici si care presupune o 
astfel de instruire a p.s.v. , astfel incat cu spatiul alocat si cu utilajele existente, 
sa asigure o prelucrare corespunzatoare a materialelor ce ii parvin, conform 
normelor de lucru stabilite prin instructiuni si dispozitiuni. 

- ordinea la locul de munca- presupune dispunerea utilajelor d care se serveste si 
a materialelor pe care le prelucreaza p.s.v. de asa maniera inat sa nu fie posibila 
incrucisarea materialelor sterile cu cele nesterile, sau prelucrarea lor 
necorespunzatoare. 

Deasemenea, locul de munca si activitatea treuie sa fie astfel organizate, incat sa 
fie disponibile in orice moment  si accesibile, cantitatile de material necesitate de un 
ritm normal de munca si usor accesibile. 

-  perfecta curatenie, urmareste in primul rand satisfacerea unor deziderate de 
ordin igienic, a caror importanta este usor de imaginat intr-un laborator cu 
specific de virusologie. 

- disciplina de productie – vizeaza respectarea cu strictete a graficului de lucru, 
precum asigurarea unei perfecte desfasurari a procesului de munca in 
laboratoarele deservite, stiut fiind ca orice intarziere pe un flux de productie, 
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inseamna o strangulare a circuitului respectiv, mergand pana la compromiterea 
unor lucrari de laborator. 

- respectarea normelor de tehnica securitatii muncii – are ca scop protejarea 
p.s.v. in timpul procesului de productie, cand se afla in contact nemijlocit cu o 
serie de surse cu potential ridicat de vatamare si imbolnavire (obiecte grele, 
suspensii de virus, lichide infecte, abur sub presiune, curent electric, acizi si 
baze tari etc. ) 

2.2.  Controlul apei 
In mod obisnuit calitatea apei este controlata prin mai multe procedee, dintre care 

ele mai frecvente sunt urmatoarele: 
- conductibilitatea elecrica 
- rezidiul uscat al apei 
- controlul sumar pentru saruri cu ajutorul nitratului de Ag.  
Conductibilitatea electrica a apei bune trebuie sa fie in jur de 1x106 mho. 
Pentru  rezidiul uscat al apei se ia intr-o capsula tarata si perfect curata un volum 

cunoscut de apa. Capsula se introduce intr-un cuptor care este incalzit treptat pana la 
100°C. Dupa evaporarea totala a apei, se recantareste capsula. Greutatea rezidiului 
trebuie sa fie in cazul une ape bune aproape de 0. 

Controlul apei cu nitrat de Ag este cel mai comod si cel mai simplu de efectuat. 
Intr-o eprubeta curata in care avem proba de determinat se pun cateva cristale de 
nitrat de Ag. In cazul cand solutia (apa) ramane limpede consideram ca nu contine 
saruri (cloruri) capabile sa dea un efect toxic celulelor cultivate. Celelalte saruri 
(sulfatii, sarurile de amoniu, saruruile de Ca) se pun deasemenea foarte usor in 
evidenta cu ajutorul unor solutii cum ar fi clorura de bariu, reactiv Nessler si 
respectiv solutie de oxalat de calciu. 

Apa. Se recomanda ca apa utilizata pentru prepararea mediilor de cultura sa fie 
distilata, in aparate de sticla sau electrice, cu electrozi de carbune, apoi deionizata 
prin coloane cu rasini schimbatoare de ioni. 

Laboratorul de culturi celulare utilizeaza pentru prepararea solutiilor nutritive, cu 
rezultate bune, o apa obtinuta de la distilatorele de sticla STIMAX care apoi este 
trecuta prin rasini schimbatoare de ioni. Dupa ce a fost deionizata, apa se repartizeaza 
in vase de sticla neutra, cu dopuri de vata si tifon si sterilizata 30 minute la 124°C. 
Prin sterilizarea imediata a apei se obtine o apa apirogena, in plus, o buna parte din 
CO2 din apa se pierde la sterilizare, si in acest fel se obtine o apa cu un pH mai 
aproape de cel neutru. 

2.3. Pregatirea boxei de lucru 
Boxa de lucru are dublu scop de a proteja atat produsul de lucrat cat si persoana 

care lucreaza. Pentru ca sa indeplineasca acest rol boxa trebuie sa fie foarte curata. 
Boxa trebuie sa contina minimul de mobilier si obiecte de lucru stric necesare 
manoperelor ce se efctueaza. 

Curatenia in boxe se face zilnic. Mesele se spala cu solutie de cloramina 1% sau 
cu bromocet. Podeaua se spala cu cloramina 1%. La intrarea in boxa va exista o 
panza de sac inmuiata in solutie de cloramina. Peretii si geamurile se vor spala cel 
putin odata pe luna. 
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Inainte de inceperea lucrului se introduc in boxa, pe masa, toate materialele sterile 
de care este nevoie. Baloanele cu mediu dau solutii se sterg cu solutie de cloramina si 
se introduc in boxa. Se inchide usa boxei, se aprind lampile de UV si dupa o 
functionare de 30 – 60 minute boxa se considera gata pentru lucru. 

Dupa terminarea lucrului, obligatoiu se face curatenie in boxa: se pun materialele 
infecte in galeata de infecte, celelalte materiale in cosuri ce se duc la spalatorie, se 
sterg mesele cu solutie de cloramina, se sterge podeaua cu cloramina, se aprind 
lampile UV pentru 30 minute. 

2.4. Pregatirea aparaturii de filtrare a suspensiei virale 
Filtrele membrana din acetat sau nitrat de celuloza pot servi, in functie de 

diametrul porilor, de la operatiuni de purificare a unor solutii de depozite grosiere 
pana la indepartarea particulelor de dimensiunea bacteriilor. Dimensiunile porilor 
variaza astfel intre 1,2m si 0,22m adica de la membrane ce produc degrosisarea 
suspensiilor pana la cele care produc sterilizarea lor (ultima dimensiune mentinuta 
retin si mycoplasmele). 

Preagtirea unui astfel de filtru se face conform indicatiilor de la punctul 1.11 din 
partea generala. 

Se mentioneaza ca in cazuri cu totul exceptionale, membranele ultrafiltrante, 
nemontate in filtru, pot fi sterilizate si separat intr-un cristalizor, urmand a fi montate 
apoi in filtru cu toate precautiunile de mentinere a sterilitatii. 

2.5. Operatiuni ajutatoare – culturi celulare (schimbari de lichide, repartitie, 
suspensie celulara) 

In cadrul procesului de obtinere a culturilor celulare, sunt cuprinse si operatiunile 
de repartizare a suspensiei celulare si schimbarile de medii. 

Repartizarea suspensiei celulare se practica de regula dupa o prealabila numarare a 
celulelor din suspensia groasa obtinuta prin operatiunea de tripsinizare, iar prin calcul 
se determina cantitatea optima de celule care se repartizeaza in fiecare tip de recipient 
de cultura, imreuna cu cantitatea de mediu adecvata, conform urmatoarelor date 
orientative: 

Tip recipient   Nr. celule/recipient   ml/mediu 
tuburi 16/160        200-300*103            2 
placute Kolle           1,5*106              30 
placi Roux              5*106         100 
placute Falcon Ø 5cm          750*106            5 

- Numararea celulelor se practica sub microscop intr-o celula de numarat. 
Repartizarea suspensiei se efectueaza cu ajutorul pipetei gradate sau cu siringa 

Cornwall sterila, in conditii de perfecta asepsie si sub protectia flacarii. 
Inchiderea cu dopuri de cauciuc a recipientelor se face respectandu-se acelasi tip 

de precautiuni, flambandu-se dopurile si gura recipientelor. 
Dupa terminarea operatiunii, flacoanele sunt introduse la termostat, iar placutele 

Falcon in termostatul cu atmosfera de CO2. 
Schimbarile de lichide sunt necesare atunci cand inlocuim un mediu cu altul (de 

exemplu: mediul de crestere cu cel de intretinere) sau un mediu cu o solutie 
dispersanta (versen sau tripsina), sau inaintea inlocuirii unui virus, etc. Toate aceste 
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operatiuni se realizeaza in aceleasi conditii se asepsie perfecta, respectand urmatoarea 
succesiune de timpi: 

- scoaterea pe rand a dopurilor recipientelor de cultura, sub protectia flacarii; 
- aspirarea lichidului existent cu ajutorul unei pipete Pasteur sterila, montata la 

un furtun din cauciuc adaptat la trompa de vid prin intermediul unui balon 
Kitasato sau a unui borcan cu dop de cauciuc (acest timp se poate inlocui 
printr-o simpla decantare prin turnare, daca numarul de recipiente de prelucrat 
este redus); 

- repartizarea suspensiei proaspete; 
- inchiderea recipientelor, dupa flambarea tuturor flacoanelor si dopurilor; 
- introducerea in termostat a tuturor recipientelor. 

3. Variola 
3.1. Prepararea oulelor embrionate pentru inoculare pe mebrana chorin – alantoida 
Pe membrana chorio – alantoida se inoculeaza virusurile care dau leziuni 

caracteristice (pustule) – vaccinal, variotic, tempotic. 
Se fac urmatoarele operatii preliminare: 
a. Ouale embrionate, incubate timp de 11-12 zile, se scot de la incbator si se 

mireaza, insemnandu-se locul din dreptul embrionului, unde membrana 
chorio – alantoidiana este cel mai mult dezvoltata si marginile camerei de 
aer sunt delimitate. 

b. Se perforeaza cochiliile oului cu un ac steril, in 2 locuri: in centrul camerei 
de aer si in dreprul mebranei chorio – alantoidiene. 

c. Se creaza o alta camera de aer, in mod artificial, adica, dupa asezarea oului 
pe suportul care permit examinarea lui la bec, se aspira aerul cu o para din 
cauciuc. In acest fel vechea camera de aer dispare, formandu-se alta 
dedesubtul orificiului din dreptul membranei chorio – alantoide. 

Apoi, cu o seringa de tuberculina, se inoculeaza membrana chorio – alantoida cu 
0,1 – 0,2 ml din suspensia de virus, dupa care oul de inclina usor intr-o parte si 
alta, pentru ca lichidul inoculat sa se repartizeze in mod uniform in mmbrana. 
d. Ultima operatie este astuparea celor 2 orificii cu ceara si introducerea 

oualelor in termostat. 
3.2. Productie de pulpa vaccinala pe animal mare 
Productia de pulpa vaccinala se face intr-un staul special amenajat, prevazut cu 

boxe separate, instalatie de apa curenta calda si rece, canalizare, lumina, incalzire, 
ferestre protejate prin site metalice. 

Pulpa vaccinala se prepara pe vitel sau malace (bivolita), in varsta de 6 -12 luni, 
greutate de 150 -250 kg. 

Dupa ce sunt tinute in prealabil 14 zile, in carantina, timp in care dupa ce sunt 
tunse se spala cu apa si sapun, sunt controlate din punct de vedere medical (febra 
aftoasa, bruceloza, febra Q, tuberculoza) animalele sunt duse in sala de imbaiere, 
spalate cu apa si sapun, de 3 ori consecutiv, indepartandu-se total orice urma de 
sapun. Se sterg cu campuri sterile si apoi se pulverizeaza suprafata splata si uscata cu 
detergent 1/ 1000 (Bromocet, Hexaclorofen). 
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Apoi animalul este dus in sala de inoculare suit si imobilizat pe masa de contentie. 
Se spala suprafata de inoculare ( abdomen si flancul drept ), cu apa si sapun, apoi 
sapunit cu sapun de ras si barbierit. 

Suprafata rasa este din nou spalata cu apa calda si sapun, de 3 ori, cate 10 minute, 
limpezita bine cu apa calda dupa fiecare spalare si apoi tratata din nou cu detergent 1/ 
1000, sau alcool  70% timp de 10 – 15 minute, dupa care se clateste bine cu apa 
distilata sterila. 

Suprafata astfel pregatita se scarifica cu un scarificator speial, prevazut cu lame 
taietoare.Se fac scarificari paralele, orizontale, vericale si in diagonala la o adancime 
mica asa incat sa apara exudarea lomfei. La periferia suprafetei de piele scarificata se 
lasa o zona de piele intacta de 10 cm. , intre suprafata scarificata si suprafata paroasa. 

Fiecare animal este inoculat, prin badijonare cu virus vaccinal de samanta 40 – 50 
ml. 

Lotul de samanta se prepara din pulpa vaccinala de malaca, omogenizata in 
prezenta glicerinei 60 % in proportii de 1/3(g/v.). 

Dupa inoculare, suprafata lucrata este pulverizata cu un amestec bactericid 
(Negamicina + Streptomicina) animalul lasandu-se culcat pe masa de contentie 10 – 
15 minute, timp in care i se imbraca picioarele si coada in saci de panza sterila si se 
aseaza un camp de panza sterila sub abdomen si altul pe gratarul de cocborare, dupa 
care animalul este dezlegat si coborat de pe masa de contntie. Animalul este introdus 
in staulul de incubatie, iar dupa 30 de minute, i se acopera suprafata inoculata cu un 
sort de panza steril, care se schimba zilnic, sau ri de cate ori este nevoie. 

O atentie deosebita trebuie acordata igienei pe toata durata incubatiei: gratarul de 
lemn pe care sta animalul este schimbat si dezinfectat zilnic si spalat si dezinfectat ori 
de cate ori este nevoie (dupa urinare sau defecare) cu fenol 5%. Animalelor li se da 
hrana uscata (uruiala) si apa la discretie. 

In ziua a 3-a (la 72 ore) de la inoculare, suprafata inoculata este badijonata cu 
glicerina sterila 80%, tamponata la pH=7,2. 

Zilnic suprafata inoculata se pulverizeaza cu un amestec bactericid, pana in ziua 
recoltarii.Pe toata durata incubatiei, animalele sunt termometrizate de 2 ori pe zi, 
dimineata si seara si supravegheate de medicul veterinar 

Recoltarea pulpei vaccinale 
In ziua a 5-a de la inoculare, animalele sunt spalate abundent cu apa si sapun, apoi 

sunt introduse in sala de recoltare, urcate si imobilizate pe masa de lucru dupa care, 
suprafata inoculata este din nou bine spalata, apoi limpezita cu apa sterila, pentru 
indepartarea urmelor de sapun si pamponata cu campuri de panza sterile, pentru 
uscare. 

Sub abdomenul animalului se aseaza un camp steril, iar regiunile dun jurul 
suprafetei de lucru, sunt acoperite deasemenea, cu campuri sterile. 

Inainte de recoltare, animalul este snesteziat si singerat total, din 
carotida.Recoltarea se face prin raclarea suprafetei inoculate cu chiureta Volkman, 
sterila,incepandu-se cu zona cea mai joasa de pe abdomen, inaintandu-se progresiv 
spre flancuri si schimbandu-se chiureta. 

In timpul recoltarii se vor lua probe de pulpa cate 3-5 g. Pentru fiecare animal, in 
tuburi sterile, pentru efectuarea controalelor pe esantioane de pulpa 



 pagina 164 din 190 

Pulpa recoltata se pune in borcane de sticla bruna, cu dop rodat, separat pentru 
fiecare animel.Se cantareste cantitatea de pulpa recoltata de la fiecare 
animal.Borcanele au lipita cate o eticheta pe care se noteaza: numarul recoltei, 
numarul animalului de la care provine, cantitatea si data recoltarii. 

Borcanele cu pupa vaccinala se pastreaza la - 25°C pana la momentul 
prelucrarii.Dupa recoltarea pulpei vaccinale animalle sun eutanasiate si examinate de 
medicul veterinar.Pulpa provenita de la animalele bolnave va fi indepartata de la 
prepararea vaccinului. 

3.3. Prepararea suspensiei de hematii tanate pentru utilizare in reactia de 
hemaglutinare pasiva 

Ingrediente; 
- hematii de berbec proaspete (sange defibrinat de berbec ) recoltat cu 1-10 zile 

inainte. 
- Solutie tampon fosfat salin (TFS) ph-7,2. 
- Tanin marca Riedel de Haen sau Merck. 
Tehnica: 
a. sangele defibrinat (hematiile) de berbec se filtreaza pintr-o palnie cu tifon 

dublu steril 
b. se spala sangele de 3 ori cu TFs ph -7,2 si din sediment se face o suspensie 

2,5% in tfs ph -7,2 
Prepararea solutiilor de tanin 
a. solutia stock= solutia 1/100 tanin (Riedel de Haen sau Merck) in se 

fiziologic.Se prepara prin dizolvarea a 0,25 g. Tanin pulbere in 25 ml. Ser 
fiziologic 9‰. Se pastreaza in flacoane de 50 ml. Cu dop de cauciuc la + 4°C 
timp de o luna.Din solutia stock de tanin se prepara in ziua lucrului dilutiile 
superioare: ex. Pentru tanin Riedel de Haen; 

b1 solutia tanin 1/10000 = 99 ml TFS pH=7,2+ 1 ml solutie tanin 1/100. 
c1 solutia tanin 1/20000 = 50 ml solutie tanin 1/10000+50 ml solutie TFS pH=7,2. 
Aceasta este dilutia care va fi uitlizata pentru tanarea hematiilor, in cazul in care 
se lucreaza cu tanin marca Riedel de Haen. 
Pentru tanin Merck: 

b2 solutia tanin 1/10000 = 99 ml TFS pH=7,2+1 ml solutie de tanin 1/100 
c2 solutia tanin 1/50000 = 10 ml solutie tanin 1/10000 + 40 ml solutie TFS 
pH=7,2.  
Aceasta este dilutia, care va fi utilizata pentru tanarea hematiilor, in cazul ca se 

lucreaza cu tanin Marck. Solutiile de lucru de tanin vor fi utilizate numai in ziua 
respectiva. 

Tanarea hematiilor 
Se pun in contact in volume egale: 
- suspensia de hematii 2,5% = 50 ml 
- solutie tanin (1/20000 Riedel de Haen sau 1/50000 Merck) = 50 ml 
- se agita usor. Se lasa 10 minute la temperatura camerei dupa care se 

centrifugheaza o data la 1500 ture timp de 10 minute. Se spala sedimentul de 
hematii o data cu TFS pH=7,2, se centrifugheaza la 1500 de ture 10 minute, 
dupa care sedimentul se reia in TFS pH=7,2, la volumul initial al suspensiei de 
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hematii (de exemplu daca s-au utilizat in tanare 50 ml suspesii hematii + 50 ml 
solutie tanin, sedimentul de hematii se ve relua in final in 50 ml TFS, pH=7,2) 

Aceasta suspensie reprezinta suspensia de hematii tanate, care in reactia de 
hemaglutinare pasiva serveste ca suport pentru fixarea antigenului care va reactiona 
cu anticorpii dintr-un ser imun. Suspensia de hematii tanate trebuie utilizata numai in 
ziua prepararii. 

3.4. Tehnica de preparare a hematiilor tanate-formolate pentru utilizare in reactia 
de hemaglutinare pasiva 

Ingrediente: 
- sange de fibrinat de berbec (recoltat cu 1-10 zile inainte) 
- tampon fosfat salin (TFS) pH=7,2 
- apa distilata sterila 
- formol Merck 37% 
- solutie salina fiziologica 9‰ 
- tanin Riedel de Haen solutie stock 1/100 pentru prepararea solutiilor de lucru 
Tehnica de lucru 
A. Formolarea hematiilor 
Se spala hematiile de berbec de 3 ori cu TFS pH=7,2. Din sediment se face o 

suspensie 5% hematii in TFS pH=7,2 (5 ml sediment heamtii + 95 ml TFS pH=7,2). 
Se prepara o solutie 3% formol (91 ml TFS pH=7,2 + 9 ml formol). Se pun in 

contact, in parti egale, suspensia de hematii (100 ml) + solutia de formol 3% (100 
ml). Se agita usor. Se pune amestecul intr-un balon de 500 ml la 37°C lasandu-se 20 
de ore; avand grija ca din 10 in 10 minute (numai in prima ora), sa se agite amestecul. 

Dupa 20 de ore de contact la 37° (daca de exemplu amestecul a fost pus la 
termostat la or 13, a doua zi la ora 9 se scoate de la termostat) amestecul este 
centrifugat 10 minute la 1500 de ture apoi spalat de 6 ori cu apa distilata sterila. 
Deoarece dupa formolare, hematiile centrifugate devin foarte aderente, pentru spalare 
se va utiliza o bagheta de sticla, sterilizata in prealabil, cu ajutorul careia hematiile se 
vor omogeniza, dupa adaosul de apa distilata. 

Dupa a 6-a spalare sedimentul de hematii va fi reluat in apa distilata, la volumul 
initial de hematii (volumul initial de heamtii a fost de 100 ml, deci pentru 
reconstituirea acestui volum se vor adauga 95 ml apa distilata, care impreuna cu cei 5 
ml sediment hematii formolate, vor reconstitui volumul initial de 5% hematii). 

B. Tanarea hematiilor formolate 
- se prepara o solutie de tanin 1/15000 (150 ml serfizilogic 9‰ + 1 ml solutie 

tanin Riedel de Haen 1/100) 
- se pun in contact in volume egale suspensia de hematii formolate (100 ml) cu 

solutia de tanin 1/15000 (100 ml) in baloane de 500 ml si se agita usor 
Se la 30 min la 37°C dupa care se scot, se centrifugheaza 10 minute la 1500 de 

turatii, se spala odata cu TFS pH=7,2, apoi sedimentul de hematii formolate si tanate 
este reluat in 95 ml TFS pH=7,2, pentru a realiza volumul de 100 ml hematii 
formolate, care au fost utilizate pentru tanare. Suspensia de hematii formolate tanate, 
se pastreaza in sticle cu dop de cauciuc la +4°C, timp de cel putin 3 luni. Se folosesc 
in reactia de hemaglutinare pasiva, ca suport pentru fxarea antigenului care va 
reactiona cu anticorpii din serul imun. 
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Recomandari – toate operatiile de mai sus vor fi executate steril. Pentru siguranta, 
suspensia de hematii formolate, tanate, poate fi prezervata prin adaos de mertiolat in 
concentratie finala de 1/10000. 
4. Rujeola 

4.1. Tratarea dopurilor de cauciuc pentru culturi celulare 
- intr-o oala de 30 de litri peste dopuri se pun 15 litri de apa si 500 g soda 

caustica si se fierb timp de 30 minute; 
- clatire sub robinet 1-2 ore; 
- se fierb apoi in 15 ml de apa + 500 ml HCl timp de 30 minute 
- spalare la robinet 1-2 ore; 
- se fierb apoi cu „Alba” 30 minute; 
- spalare cu apa de robinet 1-2 ore; 
- se fierb in apa de robinet 30 minute; 
- spalare robinet 1-2 ore; 
- se fierb in apa distilata 30 minute – 1 ora; 
- limpezire in apa bistilata in care se lasa pana a doua zi; 
- uscare si sterilizare. 
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15. Caractere generale ale parazitilor; infestatii cu protozoare; 

infestatii cu plathelminti si nemathelminti 
 
Examenul coproparazitologic şi coprocultura  
1. Examenul direct 
a) Examenul direct cu ser fiziologic 
Un mic fragment de materii fecale sau de produs recoltat din leziunile rectale se 
amesteca într-o picãturã de ser fiziologic cãlduţ ( 28ºC ) pe o lamã în prealabil uşor 
încalzita. Se amestecã bine pânã la omogenizarea completã. Produsul se acoperã cu o 
lamela şi se examineazã imediat; la început cu obiectiv mic ( 3 ) şi apoi cu obiectiv 
40. Stratul ce se examineazã nu trebuie sã fie prea gros, pentru a nu provoca 
opacizarea cîmpului microscopic. De regulã se fac douã preparate. Prin aceastã 
metodã se pot evidentia formele chistice si mai rar trofozoiţii. 
b) Examenul direct cu lugol 
Produsul de examinat (un mic fragment de fecale sau secretie rectalã) esta diluat şi 
omogenizat cu 1-2 picaturi de soluţie lugol pe o lama. Dupã omogenizare se acoperã 
preparatul cu o lamelã şi se examineazã la microscop. 
Metoda permite evidenţierea formelor chistice care vor aparea colorate in roşu brun. 
In interiorul formelor chistice se vor putea decela nucleii cu caracteristicile specifice 
genului (cariosom central si mese de cromatinã perifericã, care vor permite 
diagnosticul). 
2.Coprocultura pe mediul Lőffler (metoda Simici) 
O metodã folositã în laborator în vederea identificãrii parazitului Entamooba 
dysenteriae este si însãmînţarea pe diferite medii a produselor patologice (emulsii de 
materii fecale în ser fiziologic, produs obţinut prin raclarea mucoasei la rectoscopie şî 
produs obţinut prin raclarea abcesului hepatic amoebian). Tehnica recomandatã este 
metoda Simici pe mediul Lőffler. 
a) Material necesar: 
- tuburi cu mediu Lőffler înclinat (înainte de întrebuintare se pãstreazã la cald); 
- ser fiziologic 8,5% (înainte de întrebuintare se pãstreazã la cald); 
- amidon de orez (steril); 
- streptomicinã; 
b) Recoltarea şi pregãtirea inoculului 
Pentru diagnosticul amoebiazei recoltarea fecalelor trebuie fãcutã numai dupã 
administrarea de sulfat de sodiu în doza laxativã (10 g la adult). La copii mici 
recoltarea materiilor fecale se va face pe sondã. Fragmente din proba de fecale astfel 
obţinutã, mucozitãţi sau striuri de sânge, sunt emulsionate în ser fiziologic într-o 
eprubetã. 
c) Pregatirea mediului 
Se folosesc pentru coproculturi tuburi cu mediu Lőffler înclinat, care înainte de 
utilizare se pãstreazã 24 ore la 37ºC. 
Inainte de a întrebuinţa emulsia de fecale se adaugã pesta lichidul de condensare al 
mediului o cantitate de ser fiziologic cald (37ºC ) astfel încât ţinînd seama de 
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diametrul eprubetei coloana de lichid reprezentatã de lichidul de condensare al 
mediului împreunã cu serul fiziologic adãugat sã nu depãşeascã jumãtate din 
înãlţimea totalã a mediului.  
d) Insãmînţarea 
In partea lichidã a mediului astfel preparat se însãmînţeazã 5-8 picãturi dintr-o 
emulsie de fecale 1/3 în ser fiziologic. Dupa însãmînţare se adaugã o ansã de amidon 
de orez şi 10000 UI de streptomicinã pulbere (lg streptomicinã=1000000 UI) iar apoi 
se menţine tubul la termostat la 37ºC. 
e) Controlul culturilor 
Controlul culturilor se face la 24,48.72 ore de la însamãnţare, astfel: la fiecare 
examinare se decanteazã lichidul supernatant, iar din sedimentul dens rãmas la fundul 
tubului se recolteaza cu ajutorul unei pipete Pasteur cîteva picãturi cãutînd ca 
prelevarea sã fie astfel fãcutã încît sã se racleze şi din mediu. 
Sedimentul se aşeaza între lama şi lamelã (încãlzite în prealabil) şi se examineazã la 
microscop ocular 10x şi obiectiv 40x decelandu-se torofozoiţii caracteristici. 
Dupã fiecare control se readaugã în eprubetã o cantitate de ser fiziologic egalã cu cea 
decantatã şi amidon de orez în aceeaş cantitate ca la început si tubul este menţinut la 
termostat la 37ºC. 
In mod obişnuit o coproculturã negative nu infirmã posibilitatea unei infecţii cu E. 
dysenteriae. In aceste cazuri se fac 3-4 examene successive la intervale de 4-6 zile. 
3. Probe de concentrare 
Se bazeazã pe diferenţa de densitate dintre elementele parazitare(chisturi, 
oua,embriofori) şi mediul ambient lichid. Aceste metode scurteazã timpul de 
examinare şi uşureazã diagnosticul cînd sunt oua  puţine . 
a) Metoda Willia-hung 
Se bazeazã pe principiul hidrostatic. Materialele necesare sunt lame, lamele, baghete 
de sticlã, capace de pahare Borrel, soluţie suprasaturatã de clorurã de sodiu sau sulfat 
de magneziu în apã distilatã. In capace de pahare Borrel înalte de 2-3 cm se pune cu 
bagheta o cantitate de fecale cît o alunã micã. Se toarnã puţinã soluţie de sare şi se 
omogenizeazã bine fecalele iar apoi treptat, se umple recipientul şi se amestecã. 
Deasupra lichidului se aşeazã o lamelã, care va pluti liberã. Ouãle uşoare se ridicã în 
sus şî aderã de lamelã. Dupã 30 minute, cu o pensã desfacutã se  prinde lamela de 
douã margini, se ridicã şi se aşeazã pe o lama. Preparatul se examineazã la 
microscop. 
Este bine  sã nu depãşim 45 minute de plutire a lamelei ,deoarece unele ouã ridicate 
pot sã se imbibe cu soluţie de sare şi cad la fund.Metoda Willis dã rezultate foarte 
bune cînd în fecale sunt ouã uşoare, ca cele de ascarizi, oxiuri, anchilostoma şi uneori 
de tricocefal. Ouãle operculate pot uneori sã se detecteze prin aceastã metodã. Aceste 
ouã se ridicã iniţial sub lamelã, cad totuşi la fund din cauza pãtrunderii soluţiei 
saturate de sare prin opercul în interiorul lor. 
b) Metoda Tele 
Se bazeazã pe sedimentarea ouãlelor grele de helminţi prin centrifugare. Ca material 
sunt necesare lame, lamele, baghete de sticlã, centrifugã cu eprubete, pipette Pasteur, 
soluţie de acid clorhidric 50%, eter. Se ia o cantitate de fecale cît o alunã (3-2g) cu cu 
bagheta şi se introduce în sticlã cu dop şlefuit împreunã cu perlele de sticlã. Se 
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adaugã aproximativ 10 ml acid clorhidric (5 ml pentru 1g de fecale). Se închide sticla 
şi se omogenizeazã perfect cu ajutorul unui agitator. 
Acidul clorhidric are rolul sã dizlove mucusul şi sã emulsioneze şi sa desprindã 
elementele parazitare din masa de proteine si resturi din fecale. Se lasã în repaus 5 
minute. Se adaugã ocantitate de 10 ml  eter şi se agita din nou flaconul timp de 2-3 
minute, avînd grijã sã fixãm dopul rodat de gîtul flaconului pentru ca sã nu fie împins 
afarã cu violenţã de vaporii de eter sub presiune; cantitatea de eter poate sã fie 
adãugatã sau în acelaş flacon sau dupã decantarea pãrţii lichide a fecalelor diluate în 
acid. Eterul dizolvã grãsimile şi acizii graşi. Amestecul final se varsã în tuburi de 
centrifugã de mina, se echilibreazã şi se centrifugheazã timp de 3-5 minute. Dupã 
centrifugare, conţinutul din tuburi se stratificã în patru parţi distincte: 1) deasupra se 
ridicã eterul care a dizolvat grãsimile şi materiile colorante-culoarea este galbenã;  
2) stratul urmãtor subţire este format din detritusuri organice fine; aici se pot gãsi şi 
ouã uşoare, ca cele de ascarizi, oxiuri, anchilostoma şi eventual tricocefal;  
3) stratul urmator conţine acidul clorhidric. 
 
 ENTOMOLOGIE MEDICALA  
1. Tehnici de întreţinere a coloniilor de ţînţari în laborator (genurile Anopheles, 
Culex, Aedes) Adulţii de ţînţari din genurile Anopheles, Culex si Aedes se menţin în 
caje mari, cu latura de 50-60 cm, cu  margini din metal sau lemn şi cu pereţii din 
plasã de sîrmã. In interiorul cajei se aflã o sticluţã care conţine vatã îmbibatã în 
soluţie zaharatã 10%, aceasta fiind hrana adulţilor. Pentru ca femelele  sa-şi poatã 
matura ouãle, ele au nevoie de prînzuri sanguine. De trei ori pe sãptãmînã se face 
hrãnirea cu sînge a femelelor, folosind cobaii. 
Obţînerea pontelor se face în felul urmãtor: în cajele adulţilor se introduc 1-2 vase 
Petri pline pe jumãtate cu apã şi avînd pereţii laterali tapetaţi cu hîrtie de filtru. 
Femelele depun ouãle pe apã, iar în ziua urmãtoare se scot vasele din cajã iar ouãle se 
trec în castroane de lut pentru eclozarea larvelor. Aceastã tehnicã se poate folosi 
pentru toate cele 3 genuri amintite. In cazul ţînţarilor din genul Aedes, la care ouãle 
pot rezista timp îndelungat în condiţii de uscãciune, ele se pot colecta mai rar, în felul 
urmãtor: pe deschiderea largã a unui vas de sticlã plin cu apã, se sprijinã o pîlnie 
tapetatã cu hîrtie de filtru unsã cu un strat de pãnînt; femelele de Aedes depun ouãle 
la limita dintre nivelul apei şi hîrtia de filtru; pe mãsurã ce nivelul apei din sticã şi din 
pîlnie scade, ouãle rãmîn prinse pe hîrtia de filtru unsã cu pãmînt. Dupã ce au fost 
depuse ouã pe întreaga suprafaţã a hîrtiei, aceasta se scoate din pîlnie şi se pãstreazã 
uscatã timp îndelungat. Pentru a obţine larve se folosesc vase de lut (strãchini), cu 
apã tapetate pe pereţii laterali cu benzi de hîrtie de filtru, pe jumãtate introduce în 
apã, pentru a se evita rãmanerea ouãlelor pe uscat în urma evaporãrii apei. In vase 
sunt introduce pontele obţinute în plãcile Petri sau bucãţi de hîrtie cu ouã de Aedes. 
In 1-2 zile are loc eclozarea larvelor. Acestea se dezvoltã in 10-14 zile, timp în care în 
termostatul respective trebuie sã se mentinã la o temperature constantã de 26-28ºC si 
o uniditate de 70-80%. Pe mãsurã ce apa din vase se evaporã, se adaugã apã cu 
ajutorul unei cãni cu cioc. Apa folositã la larve este pãstratã 24 ore în prealabil, la 
temperature camerei de creştere, pentru eliminarea clorului si pentru încãlzire. Cînd 
larvele ajung în stadiul II se trec în tãvi amãlţuite mai mari, împreunã cu o parte din 
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apa în care au eclozat. Pînã la împupare se schimbã apa şi se eliminã reziduurile de 
cite doua ori pe sãptãmînã. Hrãnirea larvelor de ţînţari se face cu Daphnia uscatã 
(folositã pentru hrãnirea pestilor) rişnitã fin, care se administreazã zilnic pe suprafaţa 
apei din tavi, în cantitãţi  care variazã cu marimea şi numarul larvelor. De douã ori pe 
sãptãmînã se administreazã la fiecare tavã cite 1,5 ml suspensie de drojdie de bere. In 
tavã se cresc cca. 1500-2000 larve. 
Cînd larvele se transformã în pupe,acestea se culeg din tãvi cu ajutorul unei plãsuţe şi 
se pun într-un cristalizator cu apã. Cristalizatorul împreunã cu o sticluţã cu vatã 
îmbibatã în soluţie zaharatã se introduce într-o cajã micã cu schelet metalic şi învelitã 
în tifon, în care vor emerja adulţii. Aceşti trec apoi în caja mare notîndu-se data 
apariţiei noii generaţii. 
2. Tehnica de creastere a speciei Musca domesticã 
Temperatura optima pentru creşterea acestei specii este de +26ºC  (±3ºC) iar 
umiditatea relative 60%. 
In perioada rece temperatura se va regal cu ajutorul termoregulatoarelor iar în 
perioada caldã prin circulaţia aerului. Umiditatea se va asigura cu ajutorul 
umidistatelor. Zilnic se vor deschide geamurile pentru aerisirea camerei (mediul 
pentru cultura larvelor, prin fermentaţie degajã un miros puternic) şi se va proceda la 
curãţirea cajelor insectelor adulte şi  la asigurarea hranei pentru adulţi (apã, lapte praf, 
zahãr 1:1). 
In a cincea zi de la emerjarea adultilor sau imediat ce au fost aduse din teren muştele, 
în caja respective se va introduce un cristalizator ce conţine mediu pentru ovipoziţie 
(pentru a asigura obţinerea de descendenţi în generaţia urmãtoare). 
Mediul pentru ovipoziţie are aceeaş formula cu mediul larvelor:            
tãrîţe de grîu …………….40% 
lapte praf………….………3%  
apã……………………… 57% 
drojdie de bere uscatã…....10g 
Pentru a pregãti cantitatea necesarã culturii unui numãr de cca. 1000 indivizi este 
necesar sã se mãreascã de 5 ori cantitatea formulei, care se prepara astfel: 
- într-un borcan de şoareci de 20/20 cm se pune drojdia de bere, care se amestecã 
împreunã cu laptele praf cu ajutorul unei spatule de lemn. Se toarnã apa şi se 
amestecã totul pînã la completa amestecare a ingredientelor. Se adaugã apoi tãrîţa de 
grîu. Din aceata compoziţie se ia ca o linguriţã şi se pune într-un cristalizator de 
10/10 cm, pe fundul cãruia se aflã un strat de un cm rumeguş îmbibat cu apã. 
Mediul de ovipoziţie se aşeazã în grãmãjoarã peste rumeguş, fãrã a fi tasat, deoarece 
femela îşi introduce ovipozitorul prin excavaţiile mediului pentru a depune ponta, 
asigurandu-i-se astfel umiditatea necesarã eclozãrii larvelor. 
La 24 ore de la introducerea mediului pentru ovipoziţie în caja adulţilor, se scoate din 
cajã cristalizatorul respectiv şi se pune într-un borcan de şoareci care se acoperã cu 
tifon fixat cu elastic. Pe borcan se scrie numãrul generaţiei şi în continuare se scriu 
urmãtoarele date: 
Fn………………… 
P (ponte)……..data 
L (larve)……… ” 
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N (nimfe)…….. ” 
A (adulţi)…….. ” 
La 24 ore de la eclozarea larvelor se pregãteşte in borcanul respective mediul de 
culturã sus menţionat, în care se introduce o cantitate de cca. 100 larve eclozate în 
cristalizor. Se adaugã deasupra un mic strat de rumeguş, se acoperã cu tifon şi se lasã 
în camerã. 
Dupã 2 zile se face aerarea mediului cu larve, printr-un amestec cu ajutorul unei 
pense. Dupã fiecare aerare se adaugã un strat subţire de rumeguş deasupra. La 4 zile 
se adaugã un strat de cca. 2-3 cm rumeguş, necesar larvelor in vederea împupãrii. 
Dupã împupare cu ajutorul unei site se cerne mediul din borcan pentru a se obţine 
pupele curate. Pupele se pun într-un cristalizor, care se introduce intr-o cajã curate cu 
hranã şi apã, unde vor emerja adulţii. Pe eticheta cajei se va nota data emerjãrii 
adulţilor. 
3. Tehnica de crestere a speciei Blatella germanica 
Gîndacul roşu de bucãtãrie se creşte în termostat la temperature de 26ºC (± 3ºC) şi 
umiditate de 60%. 
Insectele se ţin în borcane de şoareci cu diametrul de 18 cm, acoperite cu un tifon 
prins cu elastic. Pentru a se împiedica ieşirea insectelor din borcane partea de sus a 
pereţilor interiori se unge cu un strat subţire de vaselinã. 
Apa este asiguratã în cristalizoare cu vatã care se umecteazã zilnic. Hrana se pune 
într-o placã Petri şi este constituitã din urmãtorul amestec rîşnit: 
tãrîţe de grîu…………...30% 
praf de carne ……… … 30% 
drojdie de bere uscatã…20%  
lapte praf   …………….10% 
zahãr pudrã…………….10% 
Aceastã hranã este folositã atãt pentru adulţi cît şi pentru toate nimfele de toate 
stadiile. 
In fiecare borcan se introduce şi cîte o hîrtie de celulozã împãturitã, care constituie un 
loc de refugiu pentru aceste insecte lucifuge şi în unele cazuri sursã de hranã. 
De cîte ori este necesar se înlãturã resturile  din borcane (insecte moarte, exuvii, 
ooteci, avortate, etc.) şi se împrospãteazã hrana, vata şî hîrtia. 
Pe mãsurã ce emerjeazã adulţii, aceştia se pun separate în borcane, notate cu data 
apariţiei lor. Cînd femelele depun ootecile si nimfele eclozeazã, acestea sunt separate 
de adulţi şi trecute în borcane unde vor creşte pînã la metamorfozã. 
4. Tehnica de creştere a speciei Cimex lectularius 
Ploşniţele de pat se cresc în termostat la temperatura de 23 -25ºC, umiditate de 65-
80% şi întuneric (asigurat de o hîrtie neagrã).    
Insectele se ţin în borcane de sticlã cu diametrul de 5 cm şi înãlţimea de 11 cm, 
acoperite cu o pînzã subţire foarte deasa şi bine întinsã, fixate cu douã inele de 
elastic. Borcanele se tin într-o tavã emailatã cu apã şi un strat subţire de oleu de 
parafinã, pentru a împiedica trecerea insectelor care eventual au ieşit din borcane. 
Insectele atît adulţii cît sî nimfele se gãsesc în borcane pe suporturi de hîrtie neagrã 
nelucioasã. Hîrtia se taie in dreptunghiuri cu lungimea de 18-20 cm şi cu înãlţimea 
egalã cu cea a borcanului. Hîrtia se pliazã ca un evantai, de 8-10 ori şi se introduce în 
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borcan astfel încît sã atingã cu partea ei de sus pînza care acoperã borcanul. Hîrtia 
asigurã un adãpost întunecos, foloseşte ca suport pentru depunerea ouãlelor şi pentru 
ridicarea ploşniţelor pînã la pînza care acoperã borcanul prin care se hrãnesc. Atît 
adulţii cît si nimfele se hrãnesc de 2 ori pe sãptãmîna cu sînge de cobai. 
De cîte ori este nevoie se înlãturã resturile din borcane, se schimbã hîrtia şi pînza 
acoperitoare. 
Pentru a obţine o nouã generaţie, hîrtia neagrã pe care au fost depuse ouã se trece în 
alt borcan, notîndu-se data eclozãrii nimfelor. 
Manipularea ploşniţelor se face cu o pensulã ţinînd în permanenţã borcanele în tãvi 
cu apã şi ulei de parafinã. 
5. Intreţinerea tulpinii de Saccharomyces cerevisiae şi obţinerea suspensiei de drojdie 
pentru hrana larvelor de ţînţari 
In condiţii de asepsie se însãmînţeaza tulpina Saccharomyces  cerevisiae �nr. 154 din 
colecţia IC) pe 2-3 tuburi cu mediu Sabouraud înclinat. Se ţin tuburile la termostatul 
de 28ºC timp de 48 ore pentru  creşterea levurii. Materialul din aceste 2- 3 tuburi 
serveşte pentru însãmînţarea altor 25- 30 tuburi. Dupa alte 48 ore de termostatare din 
acest lot se pãstreazã la +4ºC un tub �pentru treceri ulterioare) iar din celelalte se 
preparã suspensia de drojdie astfel׃ 
– în fiecare tub se introduc în condiţii de asepsie, cîte 5 ml apã sterilã. Se agitã 
tuburile pentru obţinerea suspensiei. Se reuneşte conţinutul tuturor tuburilor într–un 
balon steril. 
– se dilueazã suspensia pãna la opacitatea unui etalon de densitate corespunzãtor la 
181.10 celule/ml; într-un tub de aceleaşi dimensiuni cu ale tubului etalon se pun 0,5 
ml din suspensie şi cu o pipetã gradatã se adaugã apã pînã la obţinerea unei opacitãţi 
egalã cu a etalonului; pentru a ştii cu cît se va dilua toatã suspensia se face un calcul 
simplu (ex: dacã e necesar sã se dilueze 20ml suspensie concentratã se noteazã: 
0,5 mL suspensie........................6 mL apã  
20 mL suspensie.........................x 
—————————————— 
        20x 6 
X= ——— = 240 ml apã  necesarã pentru 
          0,5                           diluarea a 20ml suspensie pînã la valoarea etalonului 
Din suspensia obţinutã se hrãnesc larvele de ţînţari de douã ori pe sãptãmînã, cu cîte 
1,5 mL la o tavã cu larve. 
6. Tehnica de hrãnire a insectelor hematofage(ţînţari,ploşniţe) pe animale de laborator 
Dintre insectele crescute în laborator cele care se hrãnesc cu sînge sunt femelele de 
ţînţari şi ploşniţele de pat, atît cît şi nimfele de toate stadiile. 
Hrãnirea se face pe cobai, pregãtiţi special în acest scop, prin tunderea pãrului de pe 
abdomen. 
Pentru hrãnire, animalele sunt fixate în nişte dispozitive construite în acest scop. 
Aceste dispozitive au forma unor tãvi de tablã, dreptunghiulare, de dimensiunile 
corpului unui cobai mare; pereţii laterali, de cca. 2 cm, au prinse niste hamuri de 
pînzã. Pe fundul fiecãrei tãvi este decupat un orificiu circular de marimea şi in dreptul 
abdomenului cobaiului. Cobaiul se aşeazã în aceastã tavã cu abdomenul în dreptul 
orificiulu circular şi se fixeazã cu hamurile. 
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Tãvile cu cobai se aşeazã pe cajele în care se aflã femelele de ţînţari sau pe un suport 
de tablã sub care se aşeazã borcanele cu ploşniţe. 
In cazul ţînţarilor, în ziua precedentã hrãnirii cu sînge se scot sticluţele cu soluţie 
zaharatã din caje, pentru ca femelele sã nu-şi încarce stomacul cu aceastã hranã. La 
ploşniţe femelele se aşeazã în aşa fel încît pînza care le acoperã şi prin care înţeapã sã 
se afle în contact direct cu abdomenul animalului. 
Tãvile cu cobai se lasã 25-30 minute pe caje sau borcane. 
 

Infestatii cu micete (paraziti vegetali) se mai numesc micete sau fungi (ciuperci) 
- au fost initial considerate plante, ulterior vazandu-se metabolizarea lor s-a constatat 
case afla intere plante si animale, rezultand regnul fulgilor 
ele se comporta ca cellule animale, iau oxigen sis cot dioxid de carbon, iar plantele 
iau dioxid de carbon sis cot oxigen 
- hranirea plantelor este autrotrofa 
- ciupercile nu au hranire autrotrofa, ele traiesc pe anumite organisme care le hranesc 

MICETE 
Se impart in doua categorii: 
- macromicete 
- micromicete 

MACROMICETELE (ciuperci si bureti) se impart in 3 categorii:  
 - ciuperci comestibile 
-  ciuperci toxice 
-   ciuperci necomestibile 
Exemple de ciuperci comestibile: 
Boletus edulis - Hribi,manatarci 
Boletus rufus - chitarca, chitarcuta, manatarca rosie 
Boletus aereus - Hribul pucios 
Cantharellus cibarius - Galbiori, bureti galbeni 
Russula virescens - Vinetica pestrita 
Armillaria mellea - Ghebe sau opintici 
Morchella esculenta - Zbarciog 
Morchella conica - Zbarciogul tuguiat 
Lepiota rhacodes 
Lepiota clypeolaria 
Clavaria flava - Creasta cocosului 
Psalliota arvensis - Ciuperca de camp 
Amanita caesarea - Craite, ronite, burete domnesc 
 
Compozitia chimica a ciupercilor 
 
Componentul La 100 g Componentul La 100 g 
Apa 90 g Fosfor 135 mg 
Substante azotoase 5 g Clor 80 mg 
Glucide 2,5 g Caroten 0,04 g 
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Grasimi 0,5 g Vitamina B1 0,04 mg 
Potasiu 470 mg Vitamina B2 0,20 mg 
Sodiu 12 mg Vitamina PP 60 mg 
Calciu 3 mg Vitamina C 8 mg 
Magneziu 14 mg   
Fier 4,5 mg Valoare calorica 35 calorii 
 
Exemple de ciuperci necomestibile: 
 
Amanita muscaria - Buretele pestrit, muscarita 
Amanita phalloides - Buretele viperei 
Amanita verna - Buretele primavaratic 
Amanita pantherina - Buretele panterei 
Boletus satanas - Hrib tiganesc, buretele dracului 
Tricholoma tigrinum 
 

MICROMICETE (ciuperci mici) 
Drojdiile se mai numesc şi levuri – denumire care provine din: levere – a ridica; 
levain – aluat dospit; 
Drojdiile – organite monocelulare de tip eucariot care se înmulţesc prin mitoză 
(înmugurire), sau prin meioză (sporulare) şi au drept caracteristică principală calitatea 
de a produce fermentarea zaharurilor simple cu formare, în condiţii anaerobe, de 
alcool etilic şi dioxid de carbon. 
– au rol foarte important şi sunt folosite în industria alimentară la fabricarea vinului, a 
berii, a spirtului de fermentaţie, a pâinii şi produselor derivate, a drojdiei comprimate. 
– au o compoziţie chimică valoroasă şi sunt folosite în microbiologia industrială la 
obţinerea de proteine ce pot fi folosite în alimentaţia omului (de tip SCP – single cell 
protein), la obţinerea de drojdii furajere pentru alimentaţia animalelor, drojdii care 
conţin 5,5% proteină, vitamine din grupul B, aminoacizi. 
– pot conduce la extracte lizate, plasmolizate, folosite ca aditivi alimentari sau care 
îmbogăţesc mediile de cultură destinate cultivării microorganismelor selecţionate. 
Prin mari poluări genetice sau hibridizări, cu ajutorul drojdiilor se pot obţine 
substanţe valoroase cum ar fi: interferon,  cu efect citostatic şi antiviral; vitamine din 
grupul B, cu efect terapeutic complex. 

Răspândire: 
Drojdiile sunt răspândite în 4 mari habitaturi naturale reprezentate de: sol, aer, 
suprafaţa plantelor, apă. 
În sol sunt răspândite în stratul superficial unde ajung în mod natural de pe fructe, 
rădăcini de leguminoase şi se găsesc în special în solul grădinilor, al viţelor de vie. 
În aer se răspândesc datorită curenţilor de aer. 
Pe suprafaţa plantelor şi fructelor drojdiile alcătuiesc microflora epifită. În acest 
habitat răspândirea e favorizată de insecte. Drojdiile rezistă în tractul digestiv al 
insectelor şi iarna, iar primăvara, cu primul drum al acestora, sunt depuse pe suprafaţa 
vegetală. În organismul animal drojdiile sunt componente ale microflorei intestinale 
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şi aparţin genului Candida care poate cuprinde şi specii patogene: Candida albicans 
care produce candidoze. 
În apă sunt răspândite chiar până la 4000 m adâncime. 

Caractere morfofiziologice: 
Forma celulei de drojdie: ovală, rotundă, elipsoidală (drojdiile de fermentaţie din 
genul Saccharomyces), sferică (drojdiile din genul Torulopsis), de lămâie (drojdiile 
din genurile Hanseniaspora, Kloeckera), sau cilindrică. 
Cultivarea în mediu lichid, de must de malţ, a drojdiilor fermentative face posibilă 
observarea în timp a unei tulbureli, urmată de formarea de spumă şi, în finalul 
fermentaţiei, are loc depunerea celulelor de drojdie şi limpezirea mediului. 
Drojdiile oxidative şi micodermice, cultivate în acelaşi tip de mediu, se dezvoltă la 
suprafaţa mediului formând un voal cutat, gros, alb gălbui, destul de persistent 
(drojdii ce dau floarea vinului). 

Colonia – biomasă de celule ce rezultă în urma cultivării pe mediu solid şi a 
înmulţirii unei singure celule. 

Forma şi aspectul coloniei 
- depinde de specie şi gen; 
- profilul poate fi lenticular, triunghiular sau bombat cu gurgui central; 
- perimetrul coloniei poate fi circular, neregulat şi uneori triunghiular; 
- aspectul coloniilor variază de la alb strălucitor la mat, cenuşiu şi există şi colonii de 
drojdii colorate în roz, roz-portocaliu (Rhodotorula) datorită pigmenţilor 
carotenoidici. 

Caractere fiziologice generale 
Drojdiile sunt facultativ anaerobe. În condiţii de aerobioză zaharurile sunt asimilate 
până la dioxid de carbon şi apă, obţinând-se astfel o cantitate mare de energie 
necesară creşterii şi înmulţirii rapide. 
Domeniul de temperatură: 0-35°C; 
Temperatura optimă de înmulţire: 28-32°C; 
Temperatura de fermentare: 30°C pentru drojdii de fermentaţie superioară (pâine); 6 -
12°C pentru drojdii de fermentaţia inferioară (bere); 
PH-ul optim: 4,5 – 6,5. 

Stări ale celulelor de drojdie 
Metabioza: stare activă în care drojdiile cresc şi se înmulţesc prin înmugurire; 
Anabioza: stare în care celula îşi menţine caracterele vitale dar nu se mai poate 
înmulţi; 
Autoliza: are loc  solubilizare a compuşilor intracelulari sub acţiunea enzimelor 
proprii, stare ce conduce la moartea fiziologică a celulei. 
Plasmoliza: stare dependentă de presiunea osmotică a mediului  hipertonic; celula 
pierde apă, membrana citoplasmatică se zbârceşte, celula trece în stare de anabioză 
care dacă se menţine conduce la moartea celulei (proprietatea este folosită la 
conservarea alimentelor în sirop de zahăr sau saramură). 
Turgescenţa: starea celulei imersate în mediu hipotonic (apă distilată) care, pentru a 
realiza izotonia, îşi măreşte volumul şi se produc fisuri la nivelul peretelui celular. 
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Structura celulei de drojdie 
Celula de drojdie este de tip eucariot în care se disting componentele microscopice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Structura celulei de drojdie 
 
Peretele celular  are rol în creşterea şi înmulţirea celulelor iar din punct de vedere 
structural este alcătuit din trei straturi: 
- stratul lipidic la nivelul căruia sunt localizate enzime de tipul permeazei care 
favorizează pătrunderea substanţelor nutritive; 
- stratul mananic (manan – polizaharid alcătuit din lanţuri lungi de manoză legate prin 
legături α-1,2; α-1,6 ) care conţine radicali fosfat ce imprimă celulei o sarcină 
negativă influenţând astfel comportarea celulelor de drojdie pe parcursul procesului 
de fermentaţie (drojdii pulverulente sau floculante) 
- stratul glucanic (glucan – polizaharid alcătuit din lanţuri de glucoză legate prin 
legături β-1,3; β-1,6) care conţine chitina concentrată în anumite zone numite 
cikatrice – locul de desprindere a celulelor formate prin înmugurire. 
Membrana citoplasmatică sau plasmalema – declanşează şi participă la procesul de 
înmugurire şi este semipermeabilă (nu permite eliberarea compuşilor celulari, ci doar 
pătrunderea în interiorul celulei a substanţelor nutritive);  - include în interiorul său 
citosolul sau citoplasma. 

 
GRANULE DE 
GLICOGEN  
 

PLASMALEMA  
 
 

MITOCONDRII   
 
 

RETICUL 
ENDOPLASMATIC   
 
 

CITOSOL    
 
 

APARATUL GOLGI    
 
 

LIZOZOMI     
 
 

NUCLEU     
 
 

PEROXIZOMI     
 
 



 pagina 177 din 190 

Nucleul cu membrana nucleară numită nucleolemă conţine nucleolul sau 
carioplasma. 
Din punct de vedere structural nucleul conţine: ADN (intră în compoziţia 
cromozomului) , ARN care poate fi: mesager, transportor, ARNk (killer). 
Alte componente ale celulei: reticulul endoplasmatic, ribozomi, mitocondriile, 
aparatul Golgi, lizozomi, peroxizomi, sferozomi,  şi alte incluziuni organice şi 
anorganice. 

Reproducerea celulelor de drojdie 
Reproducerea poate fi: 
- asexuată (vegetativă) prin: - înmugurire (mitoză); 
- sporulare (meioză); 
- sexuată (în urma unor procese de copulare); 
Modul general de reproducere a drojdiilor este reproducerea asexuată prin 
înmugurire. Celula de drojdie necesită amplasarea, în stare vie, într-un mediu 
nutritiv care să conţină zaharuri simple în concentraţie maximă de 5%, surse de azot, 
săruri minerale, vitamine, un mediu caracterizat de pH şi temperatură optime. În 
aceeaşi măsură, mediul trebuie aerat, oxigenul favorizând asimilarea zaharurilor cu 
eliberarea întregii energii necesare biosintezei compuşilor celulari. 
Etapele procesului mitotic: 
Diviziunea nucleului are loc ca urmare a scindării cromozomilor prin care se 
formează moleculele de ADN. Are loc separarea în 2 cromatide, completarea pe 
matriţa cromatidei şi formarea a 2 moli de AND. 
ARNm preia informaţia genetică, este eliberat de nucleoni, ajunge în citoplasmă, 
leagă ARNt care captează molecule de aminoacizi activaţi în particulele ribozomale 
conform secvenţei stabilite genetic şi are loc cuplarea aminoacizilor sintetizându-se 
astfel lanţuri peptidice respectiv proteine. Grupările libere ale aminoacizilor pot să se 
combine între ele conducând la formarea structurii secundare, terţiare. 
Ca urmare a sintezei de proteine, enzime, de compuşi celulari are loc o creştere în 
volum a celulei până la un moment în care se declanşează cariochineza (scindarea 
nucleului). Într-o anumită porţiune a peretelui celular are loc înmuierea acestuia, 
apariţia unei protuberanţe, migrarea compuşilor în acest mugure printr-un anumit 
canal numit diverticulum, formând la nivelul canalului un inel rigid din chitină. 
Celula nou formată poate rămâne ataşată (formând lanţuri 15-20 celule - 
Saccharomyces cerevisiae). 

Reproducerea asexuată prin sporulare conduce la formarea de ascospori. 
Într-un mediu caracterizat prin umiditate scăzută, prin partenogeneză, celula de 
drojdie se transformă în ască. Într-un mediu sărăcit în substanţe nutritive, prin 
meioză, se formează ascospori. 

Reproducerea sexuată are loc prin copulare – conjugarea unor celule ajunse 
la maturitate fiziologică numite gameţi. Copularea poate fi: - izogamă (între celule de 
acelaşi tip) sau heterogamă. 

MUCEGAIURI 
Mucegaiuri – microorganisme a căror celule sunt de tip eucariot cu organ 

vegetal monocelular sau pluricelular – organ reproducător diferenţiat. Mucegaiurile 
se reproduc prin spori obţinuţi pe cale sexuată sau asexuată. 
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Mucegaiurile sunt agenţi de putrezire cu rol esenţial în natură deoarece realizează 
descompunerea şi degradarea materiilor organice de natură vegetală până la compuşi 
simpli. 
Habitatul mucegaiurilor este stratul superficial al solului, unde rezistă uscăciunii şi 
diferenţelor de temperatură de la un anotimp la altul; majoritatea speciilor sunt 
aerobe. 
Activitatea mucegaiurilor este foarte complexă, datorită capacităţii de a produce o 
gamă largă de enzime: amilaze sintetizate în scopul degradării amidonului; proteaze 
sintetizate în scopul degradării proteinelor; celulaze – degradează celuloza; lipaze – 
degradează lipidele. 
Mucegaiurile, împreună cu bacteriile şi actinomycetele, contribuie la formarea 
humusului – rezerva de substanţe minerale ale solului care dau fertilitate solului. 
Ca urmare a capacităţii de adaptare la cele mai diferite medii, mucegaiurile pot să se 
răspândească în celelalte habitaturi: datorită curenţilor de aer ajung pe suprafaţa 
plantelor, a legumelor, fructelor sub formă de hifă. În apă prezenţa lor este ocazională 
deoarece nu au condiţii de dezvoltare. 
Mucegaiurile ajung frecvent şi pe suprafaţa alimentelor conducând la alterări 
importante. Prin defectul de mucegăire au loc modificări ale calităţilor senzoriale – 
aspect, culoare, miros, gust. Un anumit grup de mucegaiuri dezvoltate pe produse 
alimentare produc micotoxine care pot conduce la îmbolnăviri ale ficatului, 
rinichiului, sau la cancer, în urma ingerării de alimente mucegăite. 
Din alt punct de vedere, se poate spune că mucegaiurile sunt capabile să paraziteze 
plante şi animale. 
Mucegaiuri patogene – mucegaiuri care cresc şi care se înmulţesc în organismele 
vii. 
Exemple: Aspergillus fumigatus – produce aspergilom pulmonar. 
Mucegaiuri fitopatogene – mucegaiuri care cresc şi care se înmulţesc pe plante şi 
conduc la boli ale plantelor: rugina, tăciunele, mălura, fuzarioza. În cazul cerealelor, 
mucegaiurile conduc la o reducere a cantităţii de substanţă utilă şi implicit, la 
scăderea valorii tehnologice. 
Mucegaiuri selecţionate – mucegaiuri folosite în industria alimentară la: fabricarea 
unor brânzeturi cu pastă mucegăită (Rochfort, Camenbert), fabricarea salamurilor 
crude de tip Sibiu, echipamentul enzimatic al mucegaiurilor contribuind la procesul 
de maturare. 
Celula de bază a mucegaiurilor este de tip eucariot cu anumite particularităţi care 
conferă celulei o structură complexă, în comparaţie cu celula de drojdie. 
Creşterea şi reproducerea mucegaiurilor 
În momentul în care spori sau fragmente de mucegaiuri ajung pe un mediu nutritiv 
are loc o germinare şi creşterea radială a tuburilor germinative care se mai numesc şi 
hife – organe ale creşterii vegetative. 
Hifele îndeplinesc mai multe funcţii: 
- funcţia de absorbţie de substanţe nutritive, de fixare a mucegaiului pe mediu nutritiv 
– hife care se numesc rizoizi. 
- funcţia de extindere care determină formarea de tuburi germinative ramificate – hife 
care se numesc stoloni. 
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- funcţia de reproducere – hife generatoare de spori, se formează în centrul coloniei, 
perpendiculare pe hifa generatoare şi au o creştere limitată. 
Totalitatea hifelor alcătuiesc un miceliu care poate fi: - cenocitic – formaţiune în care 
citoplasma circulă liber, aseptat, format din hife ce nu prezintă pereţi despărţitori – tip 
de miceliu caracteristic mucegaiurilor inferioare; miceliul septat – formaţiune în care 
citoplasma circulă prin pori centrali – caracteristic mucegaiurilor superioare (la un 
anumit stadiu de dezvoltare celulele sunt separate între ele prin septum – por central 
sub formă de perete despărţitor). 
Totalitatea hifelor ce se dezvoltă într-un por formează colonia cu aspecte diferite 
funcţie de gen specie. 
Coloniile mucegaiurilor superioare au o creştere limitată, o dezvoltare radială şi un 
aspect pulverulent, prăfos, catifelat, de culori date de pigmenţii sintetizaţi: alb, roz, 
portocaliu, verde, brun până la negru. 
Coloniile mucegaiurilor inferioare se extind pe întreaga suprafaţă a mediului de 
cultură, cu un aspect pâslos, de culori mai puţin variate: alb, cenuşiu, brun. 
Reproducerea mucegaiurilor – este un proces fiziologic complex şi în cazul 
mucegaiurilor cunoscute şi studiate se poate realiza pe două căi: 
- vegetativă; 
- prin spori – pe cale asexuată (prin sporangiospori sau conidiospori) sau pe cale 
sexuată prin spori perfecţi (oospori, zigospori, ascospori sau bazidiospori). 
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16. Principalii germeni izolati din produsele farmaceutice si originea 
contaminarii lor. Controlul microbiologic. Examan practic 

Contaminarea microbiana 
Controlul contaminarii microbiene urmareste determinarea numarului total de 

microorganisme aerobe sau lipsa unor microorganisme patogene sau conditionat-
patogene,eventual prezente in produsele farmaceutice, de la materiile prime pana la 
formele finite. 

Prelevarea si prelucrarea probelor. Controlul contaminarii microbiene se 
efectueaza pe 10 g sau 10 ml proba luata in lucru,rezultata prin omogenizarea 
continutului mia multor recipiente. In functie de natura probei de analizat, proba 
luata in lucru se dilueaza,se dizolva, se supenda sau se emulsioneaza intr-un lichid 
corespunzator. Daca proba de analizat are activitate antimicrobianta, aceasta trebuie 
indepartata prin diluare,neutralizare sau filtrare. 

Prelevarea si prelucrarea probelor se face in conditii aseptice. 
Substante si preparate hidrosolubile.10g sau 10 ml proba luata in lucru se 

dizolva sau se dilueaza cu tampon fosfat pH 7.00® sau cu alt solvent adecvat lipsit 
de activitate antimicrobiana la 100 ml (dilutie 1 la 10 a probei luate in lucru). 

Substante si preparate farmaceutice de natura nelipidica insolubile in apa. 10 g 
sau 10 ml proba luata in lucru se aduc sub forma de suspensie cu tampon fosfat pH 
7,0® sau cu un alt solvent adecvat lipsit de activitate antimicrobiana, adaugand, daca 
e necesar, un agent tensioactiv steril (de ex. polisorbat 80 R in concentratie de 0,1 % 
m/V) si se completeaza cu acelasi solvent la 100 ml (dilutia 1 la 10 a probei luate in 
lucru) 

Daca este necesar, se ajusteaza pH-ul la 7,0 cu acid clorhidric 1mol/l solutie 
sterila sau cu hidroxide de sodiu 1 mol/l  solutie sterila, in prezenta catorva picaturi 
de albastru de bromtimol-solutie (I). 

Substante si preparate farmaceutice de natura lipidica. 10 g sau 10 ml proba 
luata in lucru se omogenizeaza cu 5 g polisorbat 20 sau 80,incalzind, daca este 
necesar, la o temperatura,care sa nu depaseasca 40 °C si se completeaza cu cu 
tampon fosfat pH 7,0 ® la 100 ml (dilutia 1 la 10 a probei luate in lucru). Se metine 
aceasta temperatura minimum de timp necesar formarii emulsiei,fara a depasi 30 
min. Daca este necesar se ajusteaza pH-ul la 7,0. Solutia, suspensia sau emulsia 
(dilutia 1 la 10 a probei luate in lucru) obtinute prin procedeele aratate anterior se 
dilueaza 1 la 100 si 1 la 1000 cu solventul folosit la prepararea dilutie 1 la 10. 

A. Determinarea numarului total de microorganisme aerobe  
I. Insamantarea directa in mediul de cultura. Determinarea numarului total de 

bacterii aerobe. Se repartizeaza cate 1 ml din dilutiile 1 la 10, 1 la 100 si 1 la 1000 in 
cate doua placi petri sterile, cu diametrul de 9-10 cm. Se adauga in fiecare placa 
aproximativ cate 15 ml mediu nr 1 topit si racit la 45°C. Se acopera placa cu capacul, 
se roteste usor placa pentru a amesteca dilutia probei in mediul de cultura si se lasa sa 
se solidifice la temperatura camerei. Se intorc placile cu capacul in jos si se 
incubeaza la 30-35°C timp de 48 h. Se numara coloniile de bacterii aerobe 
dezvoltate. Se calculeaza rezultatele, folosind placile care reprezinta cel mai mare 
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numar de colonii si considerand ca 300 colonii reprezinta numarul maxim pentru o 
evaluare satisfacatoare. 

 Determinarea numarului total de fungi ( levuri si fungi filamentosi). Se 
procedeaza conform prevederilor de la ,, Determinarea numarului total de bacterii 
aerobe’’ cu deosebirea ca se foloseste mediul nr. 2 si ca se incubarea se efectueaza la 
20-25°C timp de 7 zile. Se calculeaza rezultatele folosind placile care reprezinta cel 
mult 100 colonii. Determinarea numarului de fungi se poate efectua comparativ p un 
mediu Sabouraud care a fost facut selectiv prin adaugarea de 
antibiotice:benzilpenicilina potasica 100 U.I./ml si clorhidrat de tetraciclina 100 
U.I/ml sub forma de solutii sterile, inainte de folosire, sau cloramfenicol 0,5 mg/ml 
care se poate adauga inaintea sterilizarii mediului. 

Determinarea numarului total de bacterii coliforme pe gram sau pe mililitru proba. 
Se efectueaza prin insamantarea a cate 1 ml din dilutiile 1 la 10,1 la 100 si 1 la 1000, 
in doua serii a cate trei eprubete: primele trei eprubete, prevazute cu tuburi de 
fermentatie, contin cate 10 ml mediu nr 4. Prima serie de eprubete cu mediul nr. 3 se 
incubeaza la 30-35°C timp de 48 h si a doua serie de eprubete cu mediul nr 4 se 
incubeaza la 44°C timp de 48 h. Se examineaza eprubetele in care s-au dezvoltat 
bacteriile cu producere de gaz. Numarul maxim probabil de bacterii coliforme pe 
gram sau p mililitru se calculeaza conform prevederilor din urmatorul tabel: 
 
Numarul eprubetelor cu reactie 
pozitiva  
pentru fiecare dilutie de lucru 

Numarul maxim probabil de 
 bacterii coliforme pe gram  
sau pe mililitru proba 

1 la 10 1 la 100 1 la 1000 
1 2 3 4 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

0 
0 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
2 
3 
0 
0 
0 
1 
1 
1 

0 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
2 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
2 
0 
1 
2 

0 
3 
3 
6 
6 
4 
7 
11 
7 
11 
11 
15 
16 
9 
14 
20 
15 
20 
30 
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2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 

0 
1 
2 
3 
0 
1 
2 
0 
1 
2 
0 
1 
2 
3 
0 
1 
2 
3 
0 
1 
2 
3 
 
 

20 
30 
35 
40 
30 
35 
40 
25 
40 
65 
45 
75 
115 
165 
95 
150 
200 
300 
250 
450 
1100 
> 1100 

 
 II. Filtrarea prin membrana. Metoda se foloseste in special pentru preparatele 
farmaceutice sub forma de solutie sau care contin substante cu activitate 
antimicrobiana. Se folosesc membrane filtrante cu diametrul porilor de cel mult 0,45 
±0,02 µm. Se filtreaza 10 ml solutie sau volumul din porba diluata, corespunzator la 
1 g proba de analizat. Se folosesc doua membrane filtrante. Se spala fiecare 
membrana de cel putin trei ori, filtrand de fiecare data cate 100 ml dintr-un lichid 
adecvat, cum  este apa peptonata sterila. Daca proba luata in lucru este un produs de 
natura lipidica se foloseste un diluant care poate contine un agent de emulsionare 
steril (de ex. polisorbat 20 sau 80). Se aseaza una din membranele filtrante p 
suprafata unei placi Petri cu mediul nr.1 si cealalta membrana pe suprafata unei placi 
Petri cu mediu nr. 2. Placa cu mediu nr. 2 se incubeaza la 20-25°C timp de 7 zile, 
dupa care se numara la 3, 5 si 7 zile coloniile de fungi dezvoltate pe suprafata 
membranei filtrante. 
 Se calculeaza numarul de bacterii sau de fungi (levuri si fungi filamentosi) pe 
gram sau pe mililitru proba de analizat. 

B. Punerea in evidenta a microorganismelor patogene sau conditionat-patogene 
Stapylococcus aureus. La 100 ml mediu nr.6 se adauga 10 ml din dilutia 1 la 10 

a probei luate in lucru, preparata conform prevederilor la ,,Prelevarea si prelucrarea 
probelor” (sau cantitatea corespunzatoare la 1 g sau 1 ml proba de analizat) si se 
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omogenizeaza. Se incubeaza la 35-37°C timp de 24-48 h, dupa care se efectueaza 
treceri pe mediul nr.7 si p mediul nr. 8, turnate in placi. Se incubeaza la 35-37°C 
timp de 24 h. 

Aparitia pe mediul nr. 7 a unor colonii galbene care vireaza culoarea mediului in 
galben, iar p mediu nr. 8 a unor colonii galben-aurii inconjurate sau nu de o zona de 
hemoliza poate constitui indiciul prezentei microorganismului Staphylococcus 
aureus. 

Se confirma prezenta microorganismului Staphyococcus aureus prin efectuarea 
unui frotiu colorat Gram (care pune in evidenta prezenta de coci gram pozitivi 
rotunzi, in gramezi) si prin testul de coagulare a plasmei. 

Testul de coagulare a plasmei. Din coloniile dezvoltate pe mediul nr.7 si pe 
mediul nr 8 se efectueaza treceri pe mediul nr.5. Dupa 24 h se trece 1 ml din cultura 
din mediul nr. 5 in eprubete care contin 1 ml plasma umana, de iepure sau de cal. 
Eprubetele se incubeaza in baia de apa la 37°C si se examineaza din 30 in 30 min 
timp de 4 h si la 24 h. 

In paralel se prepara doua probe-martor (o proba martor pozitiva si o proba-
marot negativa). Proba-martor pozitiva este formata din 1 ml cultura de 
Staphylococcus aureus de 24h si 1 ml plasma. Proba martor negativa este formata din 
1 ml plasma si 1 ml clorura de sodiu-solutie izotonica®. Aparitia  unei coagulari atat 
in proba-martor pozitiva, cat si in proba luata in lucru, arata prezenta 
microorganismului Staphylococcus aureus coagulazo-pozitiv. 

Pseudomonas aeruginosa. La 100ml medu nr. 10 se adauga 10 ml din dilutia 1 
la 10 a probei luate in lucru, preparata conform prevederilor de la ,,Prelevarea si 
prelucrarea probelor” (sau cantitatea corespunzatoare  la 1 g sau 1 ml proba de 
analizat) si se omogenizeza. Se incubeaza la 35- 37°C timp de 24-48 h. 

Daca pe mediul nr.11 apar colonii de culoare verde si pe mediul nr.12 colonii 
mici, de culoare verde-albastruie, foarte aderente la mediu, se efectueaza treceri pe 
mediul nr. 13 si pe mediul nr. 14, turnate in placi. 

Aparitia pe mediul nr. 13 a unor colonii galben-verzui, iar pe mediul nr. 14 a 
unor colonii albastre, poate constitui indiciul prezentei microorganismului 
Pseudomonas aeruginosa. 

Se confirma prezenta microorganismului Pseudomonas aeruginosa prin 
efectuarea testului oxidazei. 

Testul oxidazei. O portiune dintr-o colonie suspecta se trece in striuri, cu 
ajutorul unei anse de platina, de pe mediul nr. 13 sau mediul nr. 14, pe o fasie de 
hartie impregnata cu diclorhidrat de N,N’-dimetil-4-fenilenmului pseudomonas 
aeruginosa. 

Prezenta microorganismului Pseudomonas aeruginosa se poate confirma si prin 
teste biochimice. 

Escherichia coli. La 100 ml mediu nr.3 se adauga 10 ml din dilutia 1 la 10 a 
probei luate in lucru, preparata conform prevederilor de la „Prelevarea si prelucrarea 
probelor’’(sau cantitatea corespunzatoare la 1 g sau 1 ml proba de analizat) si se 
omogenizeza. Se incubeaza la 37°C timp de 24-48 h dupa care se efectueaza treceri p 
mediul nr. 15 turnat in placi. Se incubeaza la 43-45°C timp de 18-24 h. 
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Aparitia pe mediul nr. 15 a unor colonii rosii, in general nemucoase, de bacterii 
gram negative sub forma de bastonase inconjurate uneori de o zona de precipitare 
rosietica, poate constitui indiciul prezentei microorganismului Escherichia coli. 

Se confirma prezenta microorganismului Escherichia coli prin formarea de indol 
si prin alte teste biochimice. 

Salmonella. La 100 ml mediu nr.9 se adauga 10 ml din dilutia 1 la 10 a probei 
luate in lucru, preparata conform prevederilor de la „Prelevarea si prelucrarea 
probelor’’ (sau cantitatea corespunzatoare la 1 g sau 1 ml proba de analizat) si se 
omogenizeaza. Se incubeaza la 37°C timp de 24-48 h dupa care se efectueaza treceri 
pe mediul nr.12 turnat in placi. Se incubeaza la 37°C timp de 24-48 h. Aparitia pe 
mediu nr. 12 a unor colonii de culoare verde-albastruie sau neagra inconjurate de un 
halou deschis la culoare poate constitui indiciul prezentei microorganismelor din 
genul Salmonella prin teste biochimice si serologice. 

O portiune dintr-o colonie suspecta se trece pe mediul nr. 16 prin intepare pe 
partea dreapta si in striuri pe partea inclinata. Daca dupa incubare la 37°C timp de 24 
h, partea inclinata este alcalina (rosie) si partea dreapta este acida (galbena) cu sau 
fara innegrirea concomitenta la confirmarea prin teste serologice. 

Medii de cultura 
Mediul nr.1 ( Mediu geloza) 

Bacto-peptona (R)    10g 
Clorura de sodiu (R)     5g 
Agar (R)     20g 
Macerat de carne   pana la 1000 ml  

sau   
Extract de carne (R)   10g 
Apa     pana la 1000 ml 
 Bacto-peptona (R), clorura de sodiu (R), si agarul sub forma de pulbere se 
disperseaza intr-un volum din maceratul de carne, se adauga apoi restul de macerat si 
se incalzeste la fierbere pana la dizolvare completa. In cazul folosirii extractului din 
carne, bacto-peptona (R), clorura de sodiu (R), agarul (R) sub forma de pulbere si 
extractul de carne  (R) se disperseaza intr-un volum de apa, se adauga apoi restul de 
apa si se incalzeste la foerbere pana la dizolvare completa. pH-ul solutiei se ajusteaza 
astfel incat dupa sterilizare sa fie 7,4 ± 0,1. Se filtreaza , se repartizeaza in flacoane si 
se sterilizeaza la 121º C timp de 15 min. 
 Mediul nr.2 ( Mediu Sabourand) 
Bacto-peptona (R)    10g 
Glucoza monohidrat (R)   20g 
Agar (R)     20g 
Apa      pana la 1000ml 
 Bacto-peptona (R), glucoza monohidrat (R) si agarul (R) sub forma de pulbere 
se disperseaza in apa si se incalzeste la fierbere pana la dizolvarea completa. pH-ul 
solutiei se ajusteaza astfel incat dupa sterilizare sa fie 5,5 ± 0,1. Se filtreaza, se 
repartizeaza in flacoane si se sterilizeaza la 121ºC timp de 15 min . 
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 Mediul nr.3 ( Mediul bulio lactozat) 
Bacto-peptona (R)     5g 
Extract de carne (R)     3g 
Lactoza (R)               20g 
Albastru de brom-timol (I) 2 g/l   36ml 
Apa             pana la 1000 ml 
 Bacto-peptona (R), extractul de carne (R) si lactoza (R) se dizolva in apa 
incalzita la aproximativ 50ºC, se ahusteaza pH-ul la 7,4, se filtreaza si se adauga 
albastru de bromtimol (I) 2 g/l. Se repartizeaza in eprubete prevazute cu tuburi de 
fermentatie si se sterilizeaza  la 115º  timp de 20 min.  
 Mediul nr.4( Mediu Mac Conkey) 
Bacto-peptona (R)     20g 
Clorura de sodiu (R)      5g 
Taurocolat de sodiu (R)      5g 
Purpuriu de bromcrezol (I) 2g/l   5ml  
Lactoza (R)               10g 
Apa       pana la 1000 ml 
 Bacto-peptona (R), clorura de sodiu (R) si taurocolatul de sodiu (R) se dizolva 
in apa incalzita la aproximativ 50ºC. Se ajusteaza pH-ul la 8,0  si se incalzeste la 
fierbere timp de 20 de min. Se raceste, se filtreaza si se ajusteaza pH-ul la 7,4. Se 
adauga lactoza(R) si purpuriul de bromcrezol (I) 2 g/l, se amesteca, se repartizeaza in 
eprubete prevazute cu tuburi de fermentatie si se sterilizeaza la 115ºC timp de 30 
min. 
 Mediul nr.5 (Mediul bulion) 
Pectona (R)     10g 
Clorura de sodium      5g 
Macerat de carne   pana la 1000 ml 
      sau 
Extract de carne    10g 
Apa     pana la 1000 ml 
 Peptona (R) si clorura de sodium (R) se dizolva la aproximativ 50ºC intr-un 
volum de macerat de carne (R) si, dupa dizolvare, se adauga restul de macerat.  
 In cazul folosirii extractului de carne, peptone (R), clorura de sodiu (R) si 
extractul de carne (R) se dizolva la aproximativ 50º C intr-un volum de apa si, dupa 
dizolvare, se adauga restul de apa. Se ajusteaza pH-ul la 8,2 ±0,2 si se incalzeste la 
fierbere timp de 10 min. Solutia calda se filtreaza, se ajusteaza din nou pH-ul la 
7,3±0,1, se repartizeaza, se repartizeaza in flacoane si se sterilizeaza la 115°C timp 
de 30 min. 

Mediul nr.6 (Mediu Chapman lichid) 
Extract de carne (R)    4g 
Preotoza-peptona (R)           10g 
Clorura de sodiu (R)                  150g 
Lactoza (R)             15g 
Agar (R)               1g 
Apa             pana la 1000 ml 
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Componentele, cu exceptia lactozei, se dizolva in apa.Se ajusteaza pH-ul la  
7,5 ± 0,1 si se filtreaza. Se adauga lactoza (R), se repartizeaza in flacoane si se 
sterilizeaza la 115°C timp de 30 min. 

Mediul nr.7 (Mediu Chapman solid)  
Extract de carne (R)     4g 
Proteoza-peptona (R)     9g 
Clorura de sodiu (R)                     75g 
D-manitol (R)                     10g 
Agar (R)                       20g 
Rosu de fenol (I)                               25mg 
Apa                  pana la 1000 ml 

Componentele cu exceptia D- manitolului (R) si a rosului de fenol (I) se dizolva 
in apa incalzita la aproximativ 50°C. Se ajusteaza pH-ul la 7,5±0,1 si se filtreza. Se 
adauga D-manitolul (R) si rosul de fenol (I), se repartizeaza in flacoane si se 
sterilizeaza  la 110°C timp de 20 min. 

Mediul nr.8 (Mediu geloza-sange) 
Sange defibrinat                   100ml 
Mediu nr.1                     900ml 

Mediu nr.1 se topeste, se raceste la 50°C si se adauga, in conditii aseptice, 
sange defibrinat uman, de iepure sau de berbec; se amesteca si se repartizeaza in 
placi Petri sterile. 
 Mediul nr.9 ( Mediu selenit-cistina) 
Solutia nr.1 : Hidrogenselenit de sodiu (R) 2g 
 Apa     pana la 1.000 ml 
Solutia nr.2 : Lactoza (R)      2g 
 Peptona (R)              2,5g 
 Hidrogenfosfat de disodiu           2,5g 
 Dihidrogenfosfat de disodiu           2,5g 
 L-cistina (R)              20mg 
 Apa      pana la 400 ml 
 Componentele se dizolva in apa. Cele doua solutii se repartizeaza in flacoane 
si se sterilizeaza la 110°C timp de 30 min. Solutia I se amesteca in momentul 
folosirii cu solutia II in proportie de 1:4 si se ajusteaza pH-ul la 7,2. 
 Mediul nr.10 (Mediu de clorura de trifeniltetrazoliu in apa peptonata) 
Clorura de trifeniltetrazoliu (R) 100g/l  10 ml 
Apa peptonata     90 ml 
 La 90 ml apa peptonata sterila se adauga, in conditii aseptice, 10 ml clorura de 
trifeniltetrazoliu (R) 100g/l si se sterilizeaza prin filtrare folosind un filtru Seitz 
EKS1. Se repartizeaza in flacoane sterile de culoare bruna si se conserva la 0-5 °C. 
 Mediul nr. 11 (Mediu gelozat cu bromura de cetiltrimetilamoniu) 
Hidrolizat pancreatic de cazeina (R)  20g 
Clorura de magneziu (R)    1,4g 
Sulfat de potasiu (R)    10g 
Agar (R)      13,6 g 
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Bromura de cetiltrimetilamoniu   10 ml 
Glicerol (R)      10 ml 
Apa      pana la 1.000 ml 
 Componentele solide se dizolva in apa, se adauga glicerolul (R), se incalzeste 
agitand des si se mentine la fierbere timp de 1 min, se ajusteaza pH-ul astfel incat 
dupa sterilizare sa fie 7,2±0,2, se repartizeaza in flacoane si se sterilizeaza la 120 °C 
timp de 30 min. 
 Mediul nr.12 (mediu Istrate- Meitert) 
Peptona (R)    1g 
Clorura de sodiu (R)  0,5g 
Extract de carne (R)  1g 
Lactoza (R)    1,5g 
Bila uscata de bou   0,8g 
Citrat de sodiu (R)   0,8g 
Tiosulfat de sodiu (R)  0,8g 
Citrat de fer (III) (R)  0,2g 
Agar     2g 
Albastru de vromtimol (I) 2g/l 4ml 
Apa     pana la 1.000 ml 
Componentele de dizolva in apa prin incalzire pe baia de apa. Dupa dizolvare se 
adauga albastrul de bromtimol (I) 2g/l, se ajustaza pH-ul la 7,4, se incalzeste la 
fierbere pe baia de apa timp de 15 min si se repartizeaza in placi Petri sterile. 

Mediul nr.13 (Mediu pentru fluoresceina) 
Hidrolizat pancreatic de cazeina (R)   10g 
Hidrolizat peptic de tesut animal (R)  10g 
Hidrogenofosfat de dipotasiu  (R)           1,5g 
Sulfat de magneziu (R)    1,5g 
Glicerol (R)      10ml 
Agar (R)      15g 
Apa      pana la 1.000 ml 
Componentele solide se dizolva in apa, se adauga glicerolul (R), se repartizeaza in 
flacoane si se sterilizeaza la 120 °C timp de 20 min. pH-ul mediului dupa sterilizare 
sa fie 7,2 ± 0,2. 
 Mediu nr.14 ( Mediu pentru pioceanina) 
Hidrolizat pancreatic de gelatina (R)  20g 
Clorura de magneziu anhidra (R)  1,4g 
Sulfat de potasiu (R)    10g 
Glicerol (R)      10ml 
Agar (R)      15g 
Apa      pana la 1.000 ml 
Componenele solide se dizolva in apa, se adauga glicerolul (R), se repartizeaza in 
flacoane si se sterilizeaza la 120 °C timp de 20 min. pH-ul mediului dupa sterilizare 
trebuie sa fie 7,2 ± 0,2. 
 Mediul nr. 15 (mediu agar McConkey) 
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Hidrolizat pancreatic de gelatina (R)  17g 
Hidrolizat pancreatic de cazeina (R)  1,5g 
Hidrolizat peptic de tesut animal (R)  1,5g 
Lactoza (R)      10g 
Saruri biliare (R)     1,5g 
Clorura de sodiu (R)    5g 
Agar (R)      13,5g 
Rosu neutru(I)     30mg 
Cristal violet (I)     1mg 
Apa      pana la 1.000 ml 
Componentele solide se dizolva in apa prin incalzire la fierbere timp de 1 min, se 
repartizeaza in flacoane si se sterilizeaza la 120°C timp de 15 min. pH-ul mediului 
dupa sterilizare trebuie sa fie 7,1 ± 0,2. 
  Mediul nr.16 ( Mediu gelozat cu zaharuri) 
Hidrolizat pancreatic de cazeina (R)  10g 
Hidrolizat peptic de tesut animal (R)  10g 
Lactoza (R)      10g 
Zahar (R)      10g 
Glucoza monohidrat (R)    1g 
Sulfat de fer (II)     0,2g   
Clorura de sodiu (R)    5g 
Tiosulfat de sodiu (R)    0,2g 
Agar (R)      13g 
Rosu de fenol (I)     25mg 
Apa       pana la 1.000 ml 
Componentele se dizolva in apa prin incalzire la fierbere, se ajusteaza pH-ul la 7,4 ± 
0,2, se repartizeaza in eprubete si se sterilizeaza la 115°C timp de 30 min. 
 Apa peptonata 
Peptona (R)     10g 
Clorura de sodiu (R)   5g 
Apa     pana la 1.000 ml 
Componenetele se dizolva in apa prin incalzire la fieberere, se ajusteaza pH-ul la 7,4 
± 0,2, se repartizeaza in eprubete si se sterilizeaza la 115°C timp de 30 min. 
 Albastru de bromtimol (I) 2g/l 
1g albastru de bromtimol (I) se dizolva in 25 ml hidroxid de sodiu 0,1 mol/l si se 
completeaza cu apa sterila la 500 ml. 
 Hartie cu diclorhidrat de N, N’- dimetil -4 – fenilendiamina . Se imbiba fasiile 
de hartie de filtru cu clorhidrat de N, N’- dimetil -4 – fenilendiamina (R) 10 g/l 
proaspat preparat, se lasa lichidul sa se scurga si se folosesc imediat. 
 Observatie. Daca agarul se prezinta sub forma de fibre, acesta se introduce 
intr-un saculet de tifon, care se tine intr-un vas cu apa la temperatura camerei timp de 
4-24h, apoi se stoarce. Lichidul obtinut se adauga la celelate componente dizolvate si 
se incalzeste la fierbere, agitandu-se pana la dizolvare 
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