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REZUMAT. Trichomonas spp. este un flagelat, care la păsări se dezvoltă la nivelul 
tubului digestiv, mai afectat fiind tineretul columbar. Acesta determină procese iritative şi 
necrobiotice la nivelul mucoaselor afectate, în special căi digestive superioare., ulterior cu 
formarea de noduli cazeoşi şi pseudomembrane. În practică în terapia trichomonozei s-au 
folosit diferite produse comerciale cu substanŃă activă metronidazol sau dimetridazol. Scopul 
acestui experiment a fost studierea efectului extractului uleios de Calendula officinalis asupra 
lui Trichomonas spp. la porumbei, „in vivo”. La lotul tratat cu extract uleios de gălbenele, 
cuantumul flagelaŃilor/câmp microscopic a.t. a fost de 13±4,98, în timp ce la 96 h p.t. numărul 
acestore s-a redus la jumătate (7±4,49, 45,16%), în timp ce la lotul tratat cu metronidazol, 
numărul total de paraziŃi/câmp microscopic la 96 h p.t. a scăzut numai în procent de 29,88. La 
lotul netratat, nu s-au înregistrat modificări importante. 
 
 
Introducere 

Trichomonas spp. este un flagelat, care la păsări 
se dezvoltă la nivelul tubului digestiv, mai 
frecvent la tineretul columbar, la care mai 
afectate sunt căile digestive superioare. IncidenŃa 
trichomonozei la porumbei în Ńara noastră este de 
26,36-52,63%, iar în Brazilia este de 26,47-
62,3% [15, 7, 3]. În mod curent pentru tratarea 
acestei afecŃiuni în practică s-au folosit diferite 
produse comerciale care conŃin metronidazol sau 
dimetridazol. Pe plan mondial aceste substanŃe 
au fost scoase de pe piaŃă [2], astfel că se impune 
căutarea de alternative la acestea. Calendula 
officinalis are efect tonic, vitaminizant, 
cicatrizant, calmant, antibacterian, antifungic, 
antiinflamator, antitricomonazic fiind folosită în 
medicina umană ca medicaŃie adjuvantă în 
trichomonoză sub formă de infuzie [12], dar şi 
acŃiune hepatoprotectoare [9, 10, 11, 13]. La 
acestea se adaugă efectul antiHIV al extractului 
organic din flori de Calendula officinalis, care s-
a observat experimental că determină reducerea 
activităŃii de transcriere a HIV-1 în proporŃie de 
85% fiind dependentă de doză şi timp [6]. 
CompoziŃia chimică este complexă, florile conŃin 
saponozide triterpenice, cca 3% carotenoide, 
flavonoizi şi glicozizi flavonici; ulei volatil cca 
0,02 %; substanŃe amare; mucilagii pâna la 4%; 

vitamina C [8], iar uleiul extras din seminŃe 
prezintă un conŃinut ridicat în acid calendic [9, 
10], vitamina K1, tocoferoli şi carotenoizi. În 
studiul de faŃă ne-am propus să studiem efectul 
„in vivo”  a extractului uleios de Calendula 
officinalis asupra lui Trichomonas spp. la 
porumbei. 

Materiale şi metode 

Perioada: Cercetările privind testarea eficacităŃii 
terapeutice a extractului de gălbenele în 
trichomonoza porumbeilor, s-au desfăşurat în 
perioada 5 – 20 aprilie 2005 în Biobaza FacultăŃii 
de Medicină Veterinară, Cluj Napoca şi 
Laboratorul Disciplinei de Parazitologie. 

Material biologic: Porumbei (categoria tineret 
cu vârstă cuprinsă între 6-8 luni) selecŃionaŃi din 
mai multe crescătorii din municipiul Ploieşti, 
prin examen clinic şi microscopic, extrăgându-se 
indivizi la care s-au pus în evidenŃă prezenŃa de 
leziuni şi trichomonade. 

Produs testat: extract uleios de Calendula 
officinalis. 
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Protocol experimental: S-a folosit un număr de 
25 de porumbei, grupaŃi în 3 loturi experimentale 
după cum urmează: 

� Lot I - 10 porumbei, la care s-a administrat 
un extract uleios de gălbenele (formă 
comercială), câte 5 picături/porumbel/zi, 
timp de 5 zile; 

� Lot II – 10 porumbei, la care s-a administrat 
metronidazol un comprimat (10 
mg)/porumbel/zi, timp de 5 zile; 

� Lot III – netratat - 5 porumbei. 

Eficacitatea terapeutică a extractului uleios de 
Calendula officinalis s-a apreciat prin efectuarea 
de examen microscopic direct cu obiectiv x20, 
determinându-se numărul de trichomonade/câmp 
microscopic (T/CM). S-au numărat câte 10 
câmpuri microscopice pentru fiecare porumbel, 
după cum urmează: anteterapeutic (ziua 0), la 24 
(ziua 1), 48 (ziua 2), 72 (ziua 3) şi 96 (ziua 4) ore 
postterapeutic. 

Calcule statistice efectuate: media, deviaŃia 
standard, testul “t” Student, cu ajutorul 
programului Microsoft Excel. 

 

 

Rezultate 

În urma examenului clinic efectuat la porumbei 
în direcŃia diagnosticului trichomonozei au fost 
depistaŃi indivizi cu leziuni de stomatită şi 
faringită catarală de gravitate diferită , dar fără a 
manifesta semne clinice evidente. La examenul 
microscopic al probelor prelevate s-au pus în 
evidenŃă prezenŃa flagelaŃilor.  

Urmărind în dinamică, la diferite intervale de 
timp postterapeutic (pt) încărcătura de 
trichomonade/câmp microscopic (T/CM), s-a 
observat în cazul lotului I (Calendula officinalis) 
o regresie lineară. Astfel, dacă în ziua 0 
cuantumul acestora a fost de 13±4,98 T/CM, în 
ziua 1 valoarea a fost de 11,5 T/CM. EvoluŃia 
ulterioară până în ziua 4 a fost de scădere până la 
valoarea de 7 T/CM (Tabel 1). 

În cazul lotului II (metronidazol) în ziua 0 au fost 
înregistrate un număr de 30,8 T/CM, valoarea 
acestora diminuându-se la 25,5 T/CM în ziua 2, 
iar la ultima examinare (ziua 4) o valoare de 21,6 
T/CM (Tabel 1). 

La lotul III (netratat) nu s-au înregistrat diferenŃe 
importante între diferitele perioade de examinare. 
În ziua 0 nivelul intensivităŃii infecŃiei cu 
Trichomonas spp. a fost de 16,8 T/CM, urmat de 
o uşoară creştere în ziua 2 (17,6 T/CM). În 
continuare evoluŃia este de scădere la valori de 
15 T/CM la 4 zile pt (Tabel 1). 

 
 

Tabel 1 
Media numărului de trichomonaşi/câmp microscopic la loturile experimentale 

 

Ziua  Lot 
0 1 2 3 4 

I 13±4,98 11,5±4,32 9,7±3,76 8,4±4,61 7±4,49 
Val. ind. de 
probabilitate 

“p” 

 0.0219 0.0095 0.0012 0.0002 

II 30,8±12,34 29,6±14,26 25,5±9,77 23,7±8,51 21,6±9,96 
Val. ind. de 
probabilitate 

“p”  

 0.2966 0.0014 0.0030 0.0010 

III 16,8±11,21 16,2±6,37 17,6±7,82 14,8±9,33 15±3,80 
Val. ind. de 
probabilitate 

“p”  

 0.8591 0.7174 0.7112 0.6537 

Legendă: Lot I - tratat cu extract uleios de gălbenele; Lot II – tratat cu metronidazol; Lot III – netratat. 
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Tabel 2 
Reducerea procentuală (%) a lui Trichomonas spp. la loturile experimentale, posterapeutic 

 

ZIUA LOT 
1 2 3 4 

I 11,54 25,39 35,39 46,16 
II 3,9 17,21 23,06 29,88 
III 3,58 + 4,76 11,91 10,72 

Legendă: Lot I - tratat cu extract uleios de gălbenele; Lot II – tratat cu metronidazol; Lot III – netratat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 1 
EvoluŃia numărului de trichomonade/câmp microscopic la loturile experimentale 

 
 

DiscuŃii 

În general trichomonoza evoluează clinic la pui 
până la vârsta de 3-4 luni, contaminarea fiind 
posibilă datorită modului de hrănire al puilor de 
către porumbiŃe, adulŃii fiind purtători şi surse de 
contaminare pentru aceştia [14], astfel se explică 
lipsa semnelor clinice la porumbeii examinaŃi 
care au prezentat vârste de 6-8 luni, iar condiŃiile 
de întreŃinere au fost satisfăcătoare. 

EvoluŃia p.t. a numărului de T/CM la loturile 
tratate a fost de scădere progresivă din ziua 0 
până în ziua 4 p.t., în timp ce la lotul netratat 
iniŃial s-a observat o creştere, în ziua 2 p.t., urmat 
de revenirea la valorile iniŃiale la finalul 
experimentului, fluctuaŃii care nu au fost 
asigurate statistic (Tabel 1, Fig. 1). DiferenŃe 
importante s-au observat în cazul lotului I, la 
care la 48 h p.t. numărul de T/CM a fost cu 
25,39% mai mic, comparativ cu lotul II la care, 
în acelaşi moment al experimentului s-a 
înregistrat o reducere de numai 17,21% (Tabel 
2), diferenŃele fiind distinct semnificativ statistic 

în ambele situaŃii (p≤0,01). Procentual valoarea 
T/CM până la ultimul control efectuat la 96 h p.t. 
s-a redus în ambele cazuri, cu 45,16% la lotul I, 
diferenŃă foarte semnificativă statistic (p≤0,001), 
şi 29,88% la lotul II (Tabel 2), diferenŃa fiind 
asigurată statistic (p≤0,001). Deşi rezultatele 
obŃinute sunt superioare la lotul tratat cu extract 
uleios de Calendula officinalis, nu trebuie 
neglijat faptul că încărcătura parazitară în cazul 
lotului tratat cu metronidazol a fost de 2X mai 
mare, anteterapeutic (a.t.), cele 2 loturi fiind 
neomogene din acest punct de vedere. Raportat 
la lotul netratat, a.p., diferenŃa a fost 
nesemnificativă statistic (p>0,05), în timp ce la 
finalul studiului diferenŃa dintre cele 2 loturi a 
fost distinct semnificativă statistic (p≤0,001), 
ceea ce susŃine datele obŃinute. 

În medicina umană se foloseşte cu rezultate 
bune, în terapia giardiozei Giardinocidul [5, 4] şi 
un produs comercial natural numit Ulei 
antiparazitar [4] care au în compoziŃie extract de 
gălbenele. La copiii trataŃi cu Giardinocid s-a 
constatat negativizarea probelor şi dispariŃia 
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semnelor clinice în 70% din cazuri, iar la cei 
trataŃi cu Ulei antiparazitar în 65% din cazuri [4]. 

De asemenea, infuzia de gălbenele se utilizează 
cu rezultate bune în terapia trichomonozei la om 
[5]. 

Trichomonadele la porumbei, determină procese 
iritative şi necrobiotice la nivelul mucoaselor 
afectate, ulterior cu formarea de noduli cazeoşi şi 
pseudomembrane [14]. Un rol important revine 
unei proteine, cistein proteinază de suprafaŃă, 
care a fost evidenŃiată la Trichomonas vaginalis, 
ce intervine ca factor virulent exprimat prin 
citotoxicitate [1]. 

Este cunoscut faptul că Calendula officinalis are 
efect printre altele antibacterian, 
antitrichomonazic, dar şi antiinflamator. 
Întrebarea care se pune: are efect direct asupra 
parazitului sau intervine prin constituenŃii săi în 
protecŃia epiteliilor? A fost demonstrat 
experimental efectul antiedematos şi 
antiinflamator a 3 esteri triterpenoizi, esteri de 
faradiol (miristic şi palmitic), acest efect fiind 
dependent de doză, neînregistrându-se sinergism 
între cele două [16]. La nivel hepatic extractul 
uleios de seminŃe de Calendula officinalis 
intervine în blocarea peroxidării lipidelor cu 
scăderea acestora şi creşterea activităŃii 
superoxid dismutazei [11]. 

Pentru clarificarea acestor necunoscute se impun, 
în continuare efectuarea de teste “in vitro”  
urmate de testări suplimentare “in vivo” . 

Concluzii 

Cercetările efectuate în perioada 5-20 aprilie 
2005, pe un număr de 25 porumbei infectaŃi 
natural cu Trichomonas spp., repartizaŃi în 3 
loturi experimentale, în direcŃia stabilirii 
efectului trichomonacid “in vivo”  al extractului 
uleios de gălbenele, au relevat următoarele: 

� la lotul I (tratat cu extract uleios de 
gălbenele) cuantumul trichomonaşilor/câmp 
microscopic a.t. a fost de 13±4,98, în timp ce 
la 96 h p.t. numărul acestore s-a redus la 
jumătate (7±4,49), indicele de probabilitate 
“p” fiind de 0.0002 (diferenŃă foarte 
semnificativă statistic); 

� la lotul II (tratat cu metronidazol) numărul 
total de trichomonaşilor/câmp microscopic la 
96 h p.t. a scăzut numai în procent de 29,88; 

� la lotul III, netratat, nu s-au înregistrat 
modificări importante în ceea ce priveşte 
numărul de trichomonaşi/câmp microscopic, 
pe parcursul experimentului. 

 
 

Bibliografie 
 
 

1. Alvarez-Sánchez María Elizbeth, Avila-
González Leticia, Becerril-García Cecilia, 
Fattel-Facenda Loriz Viridiana, Ortega-
López Jaime, Arroyo Rossana, 2000, A novel 
cysteine proteinase (CP65) of Trichomonas 
vaginalis involved in cytotoxicity. Microb 
Pathogen. 28 (4): 193-202. 

2. Butcher G.D., 1996, Pigeon Canker. 
Veterinary Medicine-Large Animal Clinical 
Sciences Department, Florida Cooperative 
Extension Service, Institute of Food and 
Agricultural Sciences, University of Florida 
VM 75. 

3. De Carli G. A, Pansera M. C. G., Guerrero 
J., 1979, Trichomonas gallinae (Rivolta, 
1878) Stabler, 1938, no trato digestivo 
superior de pombos domésticos, Columba 
livia, no Rio Grande do Sul – Primeiro 
Registro. Acta Biol Leopoldensia 1: 85-95. 

4. Fazakas B., Solyom P., 2002, ObservaŃii 
privind eficacitatea tratamentelor naturiste în 
parazitoze. Rev. Română de Parazitologie 
XII (2): 57-58. 

5. Gherman I., Airinei R., 2000, Tratamente 
naturiste (cu plante medicinale) în bolile 
parazitare. Rev. Română de Parazitologie  X 
(2): 2-4. 

6. Kalvatchev Z., Walder R., Garzaro D., 1997, 
Anti-HIV activity of extracts from Calendula 
officinalis  flowers. Biomed. Pharmac. 51 
(4): 176-180. 

7. Koncz E., Vartic N., 1969, Studiul 
epizootologic, anatomo-clinic şi terapeutic al 
trichomonozei la porumbei în oraşul Cluj, 
Lucrare de diplomă. Institutul Agronomic 
“Dr. Petru Groza” Cluj, facultatea de 
Medicină Veterinară, Disciplina Patologia şi 
Clinica Bolilor Parazitare. 



 108 

8. Pârvu C, 1997, Universul plantelor. Mică 
enciclopedeie, Ed. a II-a. Edit. 
Enciclopedică, Bucureşti, 251-253. 

9. Pintea Adela, Bara Adela, Socaciu Carmen, 
Andrei Sanda, Varga Andrea, 2001, In vivo 
testing of Calendula officinalis l. seeds oil. 
Bul. USAMV 55-56, 211. 

10. Pintea Adela, Bara Adela, Andrei Sanda, 
Bele C., 2003, The evaluation of 
hepatoprotective effect of Calendula 
officinalis L. seeds oil. I.. Bul. USAMV 60, 
125-130. 

11. Pintea Adela, Bara Adela, Andrei Sanda, 
Bele C., 2004, The evaluation of 
hepatoprotective effect of Calendula 
officinalis L. seeds oil. II.. Bul. USAMV 61, 
116-121. 

12. Râpeanu M., Didă I. C., Greere Mariana, 
Crivineanu Maria, Crivineanu V., 2001, 
Plante în tratamentul bolilor parazitare la om 
şi animale. Edit ALL, Bucureşti, 78-81. 

13. Rusu M. A., Tămaş M., Puica C., Roman I., 
Sabadas M., 2005, The hepatoprotective 
action of ten herbal extracts in CCl4 
intoxicated liver. Phytother res. 19(9), 744-
749. 

14. Şuteu I., Cozma V., 1998, Bolile parazitare 
la animalele domestice. Edit. Ceres, 
Bucureşti, 24-28. 

15. Tasca Tiana, De Carli G. A, 1999, 
Prevalence of Trichomonas gallinae from the 
upper digestive tract of the common pigeon, 
Columba livia in the Southern Brazilian 
state, Rio Grande Do Sul. Parasitol. 23 (1-
2): 42-43. 

16. Zitterl-Eglseer K., Sosa S., Jurenitsch J., 
Schubert-Zsilavecz M., Della Loggia R., 
Tubaro A., Bertoldi M., Franz C., 1997, Anti-
oedematous activities of the main 
triterpendiol esters of marigold (Calendula 
officinalis  L.). J. Ethnopharm. 57 (2): 139-
144. 

 


