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Abstract 
This study represents highlighting of three particular cases of pathological aspects 

that we have encountered at AGZ Bucuresti, in which were involved. Our subjects were: 
a siberian tiger (Panthera tigris) with urinary infection, one barbary sheep (Ammotragus 
lervia) with thoracal pyodermitis, and one laughing dove (Streptopelia risoria) with 
enteritis. Emphasizing the etiological agent was made by bacterioscopic and cultural 
examination, and typing of bacterial species was carried out using API 20 Strep galleries, 
adding also some additional tests (catalase test, growth in BHI broth with 6,5% NaCl, 
growth in BHI broth to 10 and 45ºC, and tolerance to 0,04% telurite). In all three types of 
infections studied, the etiological agent proved to be Enterococcus faecalis. The 
antibiogram was performed by the agar diffusion method and highlighted in all three 
cases of E. faecalis strains with multiple resistence to antibiotics. 

This study represents the first report of enterococci infections in wild animals in 
captivity in our country. 
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Studiu privind implicarea enterococilor în patologia animalelor din Zoo Bucureşti 

 
Introducere 
Enterococii sunt bacterii ubicvitare, ocupând o largă varietate de nişe ecologice. 

Ei sunt componenţi ai florei comensale de la nivelul tractusului gastro-intestinal, 
tractusului genito-urinar şi tractusului biliar, atât la om, cât şi la animalele cu sânge cald. 
De asemenea, fac parte din microflora intestinală a reptilelor şi insectelor. Datorită 
rezistenţei foarte mari la condiţiile de mediu, multe specii de enterococi se întâlnesc şi în 
apa potabilă, apa din bazinele de înot, apa de suprafaţă a mărilor, în sol şi pe vegetale. 
Multe specii pot coabita în interiorul aceleiaşi nişe ecologice, prezentând o specificitate 
relativă faţă de gazdă. Ca rezultat al asocierii cu animalele şi plantele, enterococii se 
întâlnesc şi în alimente în calitate de contaminanţi alimentari naturali.  
 Enterococii nu sunt priviţi ca patogeni primari, dar, datorită capacităţii lor de a 
dobândi rezistenţă la nivel înalt la diferiţi agenţi antimicrobieni, ei au devenit foarte 
periculoşi pe plan mondial ca patogeni nosocomiali. Ameninţarea pentru sănătatea umană 
nu este numai faptul că enterococii cauzează infecţii care sunt dificil de tratat, dar ei 
posedă şi riscul crescut de a transfera gene pentru rezistenţă care astfel pot fi răspândite 
mai departe la mai multe bacterii patogene Gram-pozitive şi Gram-negative. Capacitatea 
naturală a enterococilor de a dobândi, acumula şi distribui elemente extracromozomiale 
care codifică rezistenţa la diferite antibiotice, explică într-o oarecare măsură creşterea 
importanţei acestora ca patogeni nosocomiali. 
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Material şi metodă 
Studiul a fost efectuat în perioada 2007-2009 pe animalele din colecţia Grădinii 

Zoologice Bucureşti unde, dintr-o multitudine de aspecte patologice întâlnite pe parcursul 
acestei perioade, au atras atenţia trei cazuri particulare în care au fost implicaţi ca agenţi 
patogeni enterococii.  

• Primul caz a reprezentat o infecţie urinară la o femelă de tigru siberian (Panthera 
tigris) a cărei simptomatologie a fost tradusă prin tenesme cu micţionări frecvente şi în 
cantitate redusă, horipilaţie, apetit redus, adinamie.  

• Cel de-al doilea caz a fost reprezentat de o plagă suprainfectată toracală cu 
aspect de piodermită la un berbec cu coamă (Amotragus lervia), apărută ca urmare a unor 
lupte intraspecifice.  

• În cel de-al treilea caz este vorba despre o turturică rizorius (Streptopelis risorio) 
cu o afecţiune intestinală acută manifestată prin fecale diareice alb-gălbui care au 
aglutinat puful din jurul cloacei, pasărea manifestând şi stare de depresie, inapetenţă, 
deshidratare, horiplumaţie şi incapacitate de zbor. 

De la toate cele trei cazuri au fost recoltate probe pentru examenul bacteriologic 
cu ajutorul tampoanelor sterile Amies, din care s-au efectuat frotiuri colorate Gram şi 
examene culturale. După efectuarea frotiurilor colorate Gram la laboratorul AGZ, 
tampoanele au fost transportate în recipiente cu gheaţă la laboratorul de bacteriologie 
(Spitalul CF2 Bucureşti), unde s-au introdus în lucru la maxim 2 ore de la recoltare. 
Pentru izolare şi identificare prezumptivă s-a folosit geloza cu sânge de oaie 5%, agarul 
Mac Conkey şi agarul BEA (bile esculin azide agar), cu incubaţie de 24h la 35ºC. Pentru 
identificarea speciei s-au folosit galeriile API 20 STREP (bioMérieux), conform 
instrucţiunilor de utilizare, la care au fost efectuate teste suplimentate precum: testul 
catalazei (cu H2O2 3%), creşterea pe bulion BHI cu 6,5% NaCl (incubat la 35ºC pentru 
48h), pe bulion BHI la 10 şi la 45ºC timp de 48 h şi pe agar cu telurit 0,04%. 
Antibiograma a fost efectuată pe agar Mueller-Hinton prin metoda difuzimetrică, 
testându-se următoarele 8 antibiotice: ampicilina 10 µg, amoxicilina+acid clavulanic 
20+10 µg, ciprofloxacin 5 µg, streptomicina 10µg, gentamicina 10 µg, imipenem 10 µg, 
tetraciclina 30 µg, trimetroprim + sulfametoxazol 1,25+23,75 µg. Toate mediile şi 
reactivii au fost procuraţi de la firma Tehnolab Cluj-Napoca. 

 
Rezultate şi discuţii 
În urma examenelor bacterioscopice efectuate în cadrul AGZ s-au pus în evidenţă, 

în toate cele trei cazuri, prezenţa unei singure specii microbiene şi anume a cocilor Gram-
pozitivi grupaţi singular, diplo, lanţuri scurte sau mici grămezi (foto 1, 2 şi 3), ceea ce a 
orientat diagnosticul într-o oarecare măsură spre infecţii produse de coci Gram-pozitivi 
cu aspect de  streptococi. 
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               Foto 1. Coci Gram-pozitivi dispuşi diplo-, lanţuri scurte sau mici grămezi 
                                               (frotiu col. Gram x1000 - tigru siberian) 

 

 
Foto 2. Coci Gram-pozitivi în lanţuri scurte şi mici grămezi, cu modificări morfologice 

(frotiu col. Gram x1000 - berbec cu coamă) 

 
Foto 3. Coci Gram-pozitivi grupaţi diplo-, în lanţuri scurte şi mici grămezi 

(frotiu col. Gram x1000 - turturică risorius) 
 

Culturile crescute pe geloză cu sânge au evidenţiat colonii rotunde de aprox. 1mm 
diametru, de tip S, de culoare alb-gri, nehemolitice (foto 4). 
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Foto 4. Colonii alb-gri, nehemolitice pe geloză cu sânge de oaie 

 
Pe agarul Mac Conkey nu s-a observat creştere microbiană (foto 5) 
 

 
Foto 5. Lipsa creşterii microbiene pe agar Mac Conkey 

 
Pe agarul BEA creşterea microbiană a fost formată din colonii lucioase de 1-1,5 

mm diametru, de culoare maroniu închis, culoare care s-a transmis şi mediului din jurul 
coloniilor, datorită hidrolizării esculinei din compoziţia acestuia (foto 6).  

 

 
Foto 6. Colonii lucioase de culoare maroniu-închis 

(agar BEA) 
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Din coloniile crescute pe mediul geloză cu sânge şi de pe agarul BEA s-au 
efectuat din nou frotiuri la care s-au evidenţiat aceeaşi coci Gram-pozitivi, grupaţi 
singular, diplo-, lanţuri scurte sau mici grămezi (foto 7). 

 

 
              Foto 7. Coci Gram-pozitivi, dispuşi singular, diplo-, 

       lanţuri scurte sau mici grămezi (cultură pură) – col Gram x1000 
 

 Morfologia coloniilor de pe geloza cu sânge, absenţa hemolizei pe acelaşi mediu 
precum şi morfologia coloniilor şi culoarea impregnată mediului BEA a putut favoriza 
emiterea unui diagnostic prezumptiv de infecţie cu enterococi. Determinarea speciei de 
enterococi care a produs infecţia s-a efectuat cu ajutorul galeriilor API 20 Strep (foto 8), 
care a evidenţiat următoarele reacţii, în ordinea prezentării pe galerie: 

- reacţie pozitivă pentru: acetoină (testul VP), hipurat (HIP), esculină (ESC), 
pyrrolidonyl arylamidază (PYRA), β-galactozidază (β-GAL), fosfataza alcalină 
(PAL) (reacţie slab pozitivă), leucine arylamidază (LAP), arginin-dehidrolază 
(ADH), fermentarea ribozei (RIB), manitolului (MAN), sorbitolului (SOR), 
lactozei (LAC), trehalozei (TRE) şi amidonului (AMD); 

- reacţie negativă pentru: α-galactozidază (α-GAL), β-glucuronidază (β-GUR), 
fermentarea L-arabinozei (ARA), inulinei (INU), rafinozei (RAF) şi glicogenului 
(GLYG). 

Specia identificată este Enterococcus faecalis. Aceeaşi specie de enterococci a fost 
identificată în toate cele trei cazuri examinate. 

 

 
Foto 8. Caracteristicile biochimice ale speciei Enterococcus faecalis pe galeriile API 20 Strep 

 
Testele suplimentare efectuate  au adus argumente în plus privind tipizarea acestei 

specii. Rezultatele obţinute sunt următoarele:  
- testul catalazei – negativ (foto 9);  
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Foto 9. Testul catalazei negativ (stânga), comparativ cu S. aureus (pozitiv) (dreapta) 

 
- creşterea pe bulion BHI cu 6,5% NaCl – pozitiv (foto 10);  

 
Foto 10. Creştere pe bulion BHI 

 (se observă turbiditate şi virarea mediului în galben) 
 

- creşterea pe bulion BHI la 10 şi la 45ºC – pozitiv (foto 10) 
   
- creşterea pe agar cu telurit 0,04% - pozitiv (colonii negre) (foto 11) 

 

 
Foto 11.  Metabolizarea teluritului de către E. faecalis 

 
Determinarea sensibilităţii la antibiotice prin metoda difuzimetrică a condus la  

obţinerea următoarelor rezultate:  
- cazul nr 1 - infecţie urinară cu E. faecalis la tigru siberian: antibiograma a  

evidenţiat două antibiotice la care tulpina este sensibilă, la imipenem (centru) şi 
sensibilitate intermediară la gentamicină (stânga sus), la restul antibioticelor fiind 
rezistentă (ampicilină, amoxicilină + acid clavulanic, ciprofloxacin, streptomicină, 
tetraciclină şi co-trimoxazol (foto 12); 
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Foto 12.  Tulpină sensibilă la imipenem (centru)  
şi intermediar la gentamicină  (stânga sus) 

 
 

- cazul nr 2 - piodermită cu E. faecalis la berbec cu coamă: antibiograma a 
evidenţiat un singur antibiotic la care această tulpină este sensibilă şi anume imipenemul, 
tulpina fiind rezistentă la restul antibioticelor testate (foto 13); 
 

 
Foto 13. Tulpină sensibilă doar la imipenem (centru) 

 
 

- cazul nr 3 – enterită cu E. faecalis la turturică risorius: antibiograma a evidenţiat 
trei antibiotice la care tulpina este sensibilă: imipenem (centru), tetraciclină (jos) şi 
sensibilitate intermediară la streptomicină (lateral dreapta) (foto 14). 
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Foto 14. Tulpină sensibilă la imipenem (centru), tetraciclină (jos) 

şi intermediar sensibilă la streptomicină (lateral dreapta) 
 

Discuţii 
Examenul bacterioscopic Gram este un element de mare ajutor în orientarea 

diagnosticului etiologic în cazul infecţiilor bacteriene, mai ales dacă recoltarea probelor 
se efectuează în condiţii de asepsie. Dacă în cazul nr. 1 (tigru cu infecţie urinară) şi în 
cazul nr. 3 (turturică risorio cu diaree) morfologia bacteriană evidenţiată în frotiu poate 
conduce relativ uşor la orientarea diagnosticului către o infecţie de natură streptococică, 
în cazul nr 2, morfologia bacteriană apărută în frotiu este modificată, probabil datorită 
aplicării antibioterabiei prealabile care a modificat forma şi dimensiunile celulelor 
bacteriene. În acest caz stabilirea unui diagnostic prezumptiv este relativ.  

Lipsa creşterii bacteriene pe agarul Mac Conkey a scos din calcul eventualitatea 
producerii infecţiei de către enterobacteriaceae. Pe acest mediu nu cresc nici enterococii.  

Agarul BEA este un mediu selectiv pentru enterococi şi streptococii de grup D 
Lancefeld. În compoziţia sa există doi agenţi selectivi, azida se sodiu care inhibă 
creşterea bacteriilor Gram-negative şi bila care inhibă creşterea bacteriilor Gram-pozitive, 
altele decât enterococii şi diferenţiază streptococii de grup D faţă de streptococii care nu 
sunt de grup D. Aceştia din urmă sunt inhibaţi de către bilă şi nu cresc pe acest mediu. 

 Esculina din componenţa mediului este hidrolizată de streptococii de grup D şi  
enterococi în esculetină şi dextroză. Esculetina reacţionează cu fierul din citratul fero-
amoniacal existent în compoziţia mediului şi formează un complex de culoare maro-
închis sau neagră ce înnegreşte mediul din jurul coloniilor. Creşterea bacteriană şi 
înnegrirea mediului din jurul coloniilor pe mediul BEA este un diagnostic prezumptiv 
pentru enterococi, diagnostic care devine cert prin testele suplimentare efectuate pentru 
tipizarea speciei.  

- Tulpinile de E. faecalis obţinute din infecţiile descrise au prezentat  
antibiorezistenţă la mai multe din antibioticele testate. Se ştie faptul că majoritatea 
enterococilor posedă rezistenţă naturală sau înnăscută la diferite medicamente, incluzând 
aici antibioticele β-lactamice (în special cefalosporinele), penicilinele semisintetice 
rezistente la penicilinază (oxacilina), izoxazolilpenicilinele, clindamicina, monobactam, 
aminoglicozidele (nivel scăzut), lincosamidele, quinolonele, polimixinele, inhibitorii de 
folat, trimethoprim şi sulfamethoxazol. Rezistenţa înaltă la aminoglicozide, glicopeptide, 
β –lactamice, cloramfenicol, tetracicline, macrolide, trimethoprim/sulfamethoxazol, 
quinolone şi streptogramine este o rezistenţă dobândită. Frecvenţa infecţiilor grave 
produse de enterococi este în continuă creştere, datorită rezistenţei intrinseci a acestora 
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faţă de antibioticele cu spectru larg şi rezistenţei dobândite la numeroase antibiotice. 
Rezistenţa dobândită (transferabilă) a enterococilor se datorează unor mutaţii la nivelul 
ADN-ului propriu, sau ca urmare a achiziţionării de elemente genetice mobile de tipul 
plasmidelor şi transpozonilor. Cea mai frecventă specie de enterococ implicată în infecţii 
la om este E. faecalis (85-90% din tulpinile izolate). La om, enterococii sunt bacterii 
patogene oportuniste, responsabile de septicemii sau bacteriemii, endocardite, infecţii 
urinare, suprainfectarea plăgilor (în special cele chirurgicale), abcese intraabdominale, 
pleurezii, peritonite, infecţii neonatale, meningite, endoftalmii. La animale, enterococii 
sunt izolaţi din mamite, pneumonii, vaginite, artrite, endocardite, septicemii, 
conjunctivite, blefarite. E. faecalis a fost asociat cu amiloidoza la păsările de curte, mai 
ales la găinile ouătoare. La păsări prezintă întârzieri în creştere şi depozite de substanţă 
amiloidă în multe organe şi articulaţii, acestea ducând la poliartrite şi şchiopături. 
 

Concluzii 
• Studiul de faţă reprezintă primul raport de infecţii enterococice la animalele 

sălbatice din captivitate din ţara noastră.  
• Enterococcus faecalis a fost specia de enterococi responsabilă de aceste infecţii. 
• Tulpinile de E. faecalis care au produs aceste infecţii sunt tulpini cu rezistenţă 

multiplă la antibiotice. 
• Enterococii sunt bacterii cu rezistenţă naturală (intrinsecă) la unele antibiotice, 

ei fiind printre puţinele bacterii care pot dobândi rezistenţă la antibiotice prin transfer, 
antibiorezistenţa fiind unul din factorii de patogenitate ai lor. 

• Datorită acestei rezistenţe la antibiotice, enterococii constituie un pericol 
potenţial pentru sănătatea umană ca urmare a dificultăţii de tratament a acestora şi a 
riscului crescut de a transfera gene pentru rezistenţă la mai multe bacterii patogene. 
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