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REZUMATUL ETAPEI 

Scopul acestui proiect este studiul evoluției locale a rezistenței la antibiotice (AR) la 

izolate clinice și din mediu de bacili Gram-negativi, multirezistente la antibiotice (MDR), prin 

studiul suportului genetic al AR și al transferabilității genelor de rezistență la antibiotice 

(ARG) prin intermediul elementelor genice mobile (MGE), pentru o mai bună cunoaștere a 

epidemiologiei moleculare a AR în România (diferențierea clonelor AR emergente local de 

cele regionale / globale) și îmbunătățirea  managementului local al AR. 

   În cadrul primei etape a proiectului, au fost analizate 77 de tulpini bacteriene Gram-

negative cu fenotip MDR (respectiv 69 tulpini de Klebsiella pneumoniae, 1 tulpină de 

Providencia sp. și 2 tulpini de Serratia sp. izolate din clinică și 5 tulpini izolate din probe de 

apă uzată pe medii selective suplimentate cu antibiotice, respectiv 1 tulpină de E. coli și 4 de 

K. pneumoniae).  

Determinarea suportului genetic al AR s-a realizat prin reacții PCR pentru ARG ce 

codifică producerea de β-lactamaze, respectiv blaNDM-1, blaOXA-48, blaTEM, blaSHV, blaIMP, 

blaVIM, blaKPC, și blaCTX-M. Tulpinile analizate au prezentat între 1 și 3 gene de rezistență la 

antibioticele β-lactamice, codificatoare pentru ESBL (blaCTX, blaTEM, blaSHV) și/sau 

carbapenemaze (blaNDM-1, blaOXA-48, blaKPC).   

Studiul transferabilității ARG la antibioticele β-lactamice s-a realizat în cadrul acestei 

etape,  prin 3 experimente de conjugare, efectuate atât în mediu lichid (Liquid mating), cât și 

pe mediu solid (Filter mating). Selecția transconjuganților s-a realizat pe mediu  MacConkey 

suplimentat cu azida de sodiu (150µg/ml) și imipenem (1 µg/ml), ca agenți de selecție.  Au 

fost utilizate ca donor 14 tulpini de Klebsiella pneumoniae și 1 tulpină de Escherichia coli cu 

următoarele profiluri de ARG: NDM-1; OXA-48; NDM-1+Oxa-48; NDM-1+OXA-48+CTX-

M; NDM-1+KPC+SHV; NDM-1+KPC+TEM; TEM+KPC+SHV, iar ca acceptor, tulpina de 

E. coli J53. Ulterior, prezența ARG în tulpina acceptor a fost confirmată prin PCR și 

funcțional, prin testul Blue-Carba. 



 Majoritatea tulpinilor incluse în experimentele de conjugare s-au dovedit a fi 

tulpini conjugative, cea mai mare parte a lor conjugând cu precadere pe mediu solid (filtru). 

  Datorită creșterii confluente, nu a putut fi determinată rata de transfer a ARG, 

protocolul urmând a fi imbunatățit în etapele viitoare ale proiectului, prin creșterea numărului 

de diluții intermediare utilizate în ultima etapă a conjugarii.  

 Rezultatele PCR obținute pentru transconjuganți au evidențiat transferul unora 

dintre genele care conferă rezistența la antibioticele β-lactamice, ân cazul uneia dintre probe 

(18007CK4), fiind evidențiate trei gene transferate simultan, ceea ce sugerează localizarea 

acelor gene în elemente genetice mobile și posibilitatea diseminării acestora cu ușurință.  

 Genele pentru carbapenemaze transferate sunt exprimate fenotipic (test Blue-

Carba pozitiv) în majoritatea cazurilor, în tulpina receptoare. 

 

  



INTRODUCERE 

Rezistența la antibiotice (AR) este o problemă majoră de sănătate publică la nivel 

mondial, implicând costuri semnificative, atât de sănătate, cât și financiare, un aspect 

important fiind rezistența la antibioticele de ultimă linie (Organizația Mondială a Sănătății, 

2014), corelată cu paucitatea descoperirii de noi antibiotice (ultima clasă de antibiotice noi a 

fost introdusă pe piață cu aproape 30 de ani în urmă).  În anumite medii, cum ar fi unitățile de 

terapie intensivă (ICU) sau la anumiți pacienți (e.g., pacienții imunocompromiși), bacteriile 

rezistente la antibiotice din clase diferite (MDR), inclusiv la antibioticele de ultimă linie, se 

pot răspândi cu ușurință de la pacient la pacient.  

Pentru a limita răspândirea bacteriilor cu rezistență extinsă și panrezistente este foarte 

importantă înțelegerea mecanismelor care stau la baza AR. Bacteriile pot deveni rezistente la 

antibiotice prin acumulare de mutații în anumite gene (modificând astfel ținta antibioticului, 

limitarea influxului de antibiotice în celula bacteriană sau creșterea efluxului de antibiotice 

din celulă) sau prin dobândirea de gene de rezistență la antibiotice (ARG) prin mecanisme ce 

implică elementele genetice mobile (MGE), clasificarea acestor elemente întălnite la bacterii 

fiind diferită de cea stabilită pentru organismele eucariote. Există un număr foarte mare de 

ARG care pot fi transferate între cromozomul bacterian și plasmide, între diferite celule 

aparținând aceleiași specii sau unor specii bacteriene diferite, prin mecanisme de mobilizare 

care au potențialul de a remodela genomul bacterian în funcție de necesitățile adaptative ale 

acesteia (Bennett, 1999). Transferul orizontal de gene (HGT) reprezintă principalul factor 

implicat în emergența MDR atât la bacteriile Gram-negative (GNB), cât și la cele Gram-

pozitive, fiind rezultatul diseminării în sectorul clinic al ARG provenite din mediu sau de la 

bacteriile comensale, la care mecanismele genetice naturale și rezistența intrinsecă au fost 

prezente cu mult timp înaintea erei antibioticelor (Dirk van Elsas și Bailey, 2002).  

Conjugarea este mediată de plasmide sau elemente conjugative integrative (ICEs) și 

este de departe mecanismul cu cea mai scăzută specificitate de gazdă, fiind întălnită atât la 

bacteriile Gram-negative, cât și la cele Gram-pozitive (Gonzales-Candelas și Francino, 2012) 

Plasmidele sunt principalele elemente genetice capabile să poarte anumite gene 

bacteriene pe care le pot transmite la o altă bacterie prin trasferul genetic pe orizontală (HGT). 

Plasmidele conjugative sunt capabile să-și inițieze nu doar propriul transfer, dar și pe cel al 

altor plasmide (Frost și colab., 2005).  



Plasmidele pot fi privite drept suport pentru alte elemente genetice mobile, în care sunt 

asamblate gene de rezistență la antibiotice atât prin transpoziție, cât și prin mecanisme de 

recombinare, având astfel un rol central în răspândirea și achiziția acestor gene (Bennett, 

2008).  

În ceea ce privește rezistența mediată de integroni la astfel de ARG, aceasta depinde în 

cea mai mare parte de casetele genetice care sunt integrate în ei. Casetele se pot deplasa de la 

un situs al unui integron la alt situs al aceluiași integron, nu doar de la un element la altul, 

făcând posibile unele rearanjamente (Bennett, 1999). Casetele genice sunt cunoscute ca fiind 

implicate în AR la unele antibiotice, precum β-lactamicele și unii dezinfectanți (Recchia and 

Hall, 1995, Bennett, 2008), codificând inclusiv metalo-β-lactamaze (din clasa Ambler B), 

cum ar fi IMP și VIM (Poirel și colab., 2000, Nordmann și Poirel, 2002; Bennett, 2008). Au 

fost descoperite, de asemenea, casete genetice care poartă gene implicate în rezistența prin 

producerea de β-lactamaze de clasă A, și anume familia blaP și de β-lactamaze din clasa D, și 

anume familia blaOXA (Bennett, 2008). 

Două din antibioticele de ultima linie sunt reprezentate de carbapeneme și colistin. 

Carbapenemele sunt antibiotice β-lactamice care inhibă formarea peretelui celular bacterian, 

determinând liza osmotică a celulelor (Papp-Wallace, 2011), în timp ce colistinul afectează 

integritatea membranei celulare externe, determinând de asemenea liza celulei bacteriene 

(Gupta și colab., 2009). Bacilii Gram negativi (GNB) au dezvoltat multiple mecanisme de 

rezistență la carbapeneme și colistin, fie prin mutații, fie prin dobândire de ARG. 

Mecanismul principal al rezistenței la carbapeneme a GNB este reprezentat de 

dobândirea de gene codificatoare pentru producerea de carbapenemaze, prin HGT mediat de 

MGE. Principalele MGE implicate în AR sunt plasmidele, transpozonii și integronii. Oricare 

dintre aceste MGE poate purta una sau mai multe ARG, astfel că tulpina receptoare va 

dobândi un fenotip MDR. Rezultatele dintr-o colaborare anterioară cu echipa chineză au 

evidențiat prezența în aceeași plasmidă, a genei blaNDM-1, care codifică o carbapenemază și a 

altor cinci ARG.  

Rezistența la colistin poate fi de asemenea mediată de o ARG dobândită, și anume de 

gena mcr, codificată plasmidial. Totuși, în România, gena mcr nu a fost raportată; studiile 

noastre preliminare (Barbu et al., nepublicat) arată că rezistența la colistin la izolatele de 

Klebsiella pneumoniae din România este mediată în principal de mutații în genele care 

codifică structuri ale membranei bacteriene externe. Cel puțin două dintre aceste mutații sunt 



cauzate de inserția unor transpozoni (denumiți în mod specific secvențe de inserție - IS, 

considerați cei mai simpli transpozoni prezenți la bacterii).  

Tulpinile nosocomiale de K. pneumoniae pot coloniza tractul gastro-intestinal, nazo-

faringele dar și tegumentul pacienților și al personalului medical și poate provoca infecții la 

persoanele imunocompromise. Datorită eficienței ratei de colonizare, alături de potențialul de 

a dobândi rezistența la antibiotice, K. pneumoniae are capacitatea să persiste și să se 

disemineze în unitățile spitalicești.  

 Deși prezintă rezistență intrinsecă doar la ampicilină, K. pneumoniae dobândește 

frecvent plasmide ce poartă multipli determinanți ai rezistenței (plasmide MDR – Multi Drug 

Resistance) la aminoglicozide și β-lactamice de spectru extins (Livermore, 2007). Deoarece 

anumite tulpini de K. pneumoniae au suferit și mutații cromosomale ce conferă rezistență la 

fluoroquinolone, s-a recurs la utilizarea carbapenemelor în tratamentul infecțiilor nosocomiale 

determinate aceasta (Tzouvelekis și colab., 2012). 

 Utilizarea carbapenemelor pentru tratarea infecțiilor determinate de tulpini de K. 

pneumoniae multirezistente a dus la creșterea frecvenței tulpinilor rezistente, inclusiv în 

România, frecvență mult mai ridicată decât în cazul altor GNB, ca de exemplu E. coli (Figura 

1, 2).  
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Figura 1. Frecvența izolatelor de E. coli rezistente la carbapeneme în decurs de trei ani în țările europene participante la 

programul EARS (European Antimicrobial Resistance Surveillance).  
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Figura 2. Frecvența izolatelor de K. pneumoniae rezistente la carbapeneme în decurs de cinci ani in țările europene 

participante la programul EARS (European Antimicrobial Resistance Surveillance).  Chiar daca frecvența rezistenței a oscilat 

pe parcursul anilor, nivelul cel mai ridicat al acesteia s-a inregistrat in țări precum Grecia (cu cea mai mare frecvență), Italia 

(cu o frecvență relativ mare), Romania (clasată pe a treia pozitțe, observându-se o scădere a frecvenței în anul 2017), urmate 

de țări ca Bulgaria, Portugalia și Polonia. 

 

Scopul principal al acestui proiect este de a identifica evoluția locală a AR în izolatele 

clinice de GNB cu fenotip MDR, prin identificarea importanței MGE în modularea AR. 

Această abordare va contribui la o mai bună cunoaștere a epidemiologiei moleculare a AR în 

România (sunt tulpinile rezistente izolate în România clone emergente local sau reprezintă 

clone regionale / globale sau o combinație a celor două) și consecutiv, la îmbunătățirea  

managementului local al AR. 

 

 

 

 

 

 



MATERIALE ȘI METODE 

 

1. Analiza suportului AR la antibiotice de ultimă linie la tulpini izolate din mediul 

clinic 

1.1 Selectarea tulpinilor bacteriene AR 

Tulpinile bacteriene Gram-negative cu fenotip MDR incluse în studiul de faţă (respectiv 

69 tulpini  Klebsiella pneumoniae, 1 tulpină de Providencia sp. și 2 tulpini de Serratia sp.) au 

fost izolate de la pacienţi internaţi într-o unitate spitalicească mare din Bucureşti, în perioada 

2015-2018 şi introduse în colecţia Laboratorului de Microbiologie al Facultăţii de Biologie, 

conservate pe mediu cu glicerol, la -700C. Tulpinile izolate provin din secţiile de terapie 

intensivă, unde presiunea selectivă a antibioticelor este ridicată. 

 De asemenea, au fost selectate și tulpini provenite din probe de ape uzate, care au fost 

recoltate din diverse stații de epurare a apei uzate, prelucrate prin filtrare și incubate pe medii 

selective cu adaos de antibiotice (CHROMID® CARBA, CHROMID® OXA-48, CHROMID® 

ESBL). Tulpinile din mediu incluse în acest studiu au fost selectate pe baza profilului genetic 

de AR, având cel puțin 2 gene care codifică β-lactamaze. Astfel, au fost selectate o tulpină de 

E. coli și 4 de K. pneumoniae.  

 Pentru a confirma prezența genelor ce codifică producerea de carbapenemaze, a fost 

efectuat testul Blue-Carba pentru aceste tulpini. Testul constă în virarea culorii de la albastru 

la galben-portocaliu sau galben-verzui atunci când carbapenemazele sunt produse datorită 

schimbării pH-ului mediului (Pirez J., si colab, 2013).  

1.2 Determinarea suportului genetic al AR 

Obţinerea ADN bacterian pentru screening-ul genelor s-a făcut prin metoda izolării ADN 

cu solutie NaOH și SDS. În tuburi Eppendorf pentru PCR se adaugă 20 µl soluție NaOH 0.05 

M + SDS 0.25%, în care se descarcă o ansă de cultură bacteriană incubată pentru aproximativ 

24h (1-5 colonii), dupăcare amestecul se introduce pentru 15 minute în aparatul de PCR la 

95°C. Ulterior, se adaugă 180 µl TE 1%, se centrifughează 3 minute la 13000 rpm și se 

recuperează supernatantul. Probele de ADN se păstrează la frigider.  

 



Pe baza rezultatelor fenotipice (creștere pe medii cu adaos de antibiotic, testul Blue-Carba 

pozitiv), s-a recurs la testarea moleculară a prezenței unor gene asociate frecvent cu rezistența 

la antibioticele β-lactamice și producerea de β-lactamaze, respectiv blaNDM-1, blaOXA-48, 

blaTEM, blaSHV, blaIMP, blaVIM, blaKPC, și blaCTX-M, care codifică producerea de enzime de tipul 

ESBL (extended spectrum β-lactamase) și carbapnemaze.  

Pentru amplificarea acestor gene, au fost folosiţi primeri descrişi în literatură, conform 

tabelului 1:  

 

Tabel 1. Primeri utilizați pentru screening-ul molecular. 

Gena-țintă 
Denumire 

primeri 
Secvența oligonucleotidică a primerilor 

Dimensiunea 

ampliconului 

Referința 

blaCTX-M CTX-M-F 

CTX-M-R 

5CGCTGTTGTTAGGAAGTGTG 3 

5GGCTGGGTGAAGTAAGTGAC 3 

754 Cotar (date 

nepublicate) 

blaTEM TEM-F 

TEM-R 

5´ATAAAATTCTTGAAGACGAAA 3´ 

5´GTCAGTTACCAATGCTTAATC 3´ 

1080  

blaOXA-48 OXA-F 

OXA-R 

5´GCGTGGTTAAGGATGAACAC 3´ 

5´CATCAAGTTCAACCCAACCG 3´ 

438 Poirel și colab, 

2011 

blaNDM-1 NDM-F 

NDM-R 

5´GGTTTGGCGATCTGGTTTTC 3´ 

5´CGGAATGGCTCATCACGATC 3´ 
621 

Poirel și colab, 

2011 

blaVIM VIM-F 

VIM-R 

5´GATGGTGTTTGGTCGCATA 3´ 

5´CGAATGCGCAGCACCAG 3´ 

390 Poirel și colab, 

2011 

blaIMP IMP-F 

IMP-R 

5´GGAATAGAGTGGCTTAA(C/T)TCTC 3´ 

5´GGTTTAA(C/T)AAAACAACCACC 3´ 

232 Poirel și colab, 

2011 

blaKPC KPC-F 

KPC-R 

5´CGTCTAGTTCTGCTGTCTTG 3´ 

5´CTTGTCATCCTTGTTAGGCG 3´ 

798 

232 

Poirel și colab, 

2011 

blaSHV SHV-F 

SHV-R 

5´TGGTTATGCGTTATATTCGCC 3´ 

5´GGTTAGCGTTGCCAGTGCT 3´ 

870 Eftekhar și colab 

2005 

blaSIM SIM-F 

SIM-R 

5´TACAAGGGATTCGGCATCG 3´ 

5´TAATGGCCTGTTCCCATGTG 3´ 

570 Poirel și colab, 

2011 

 

 

Componentele reacției PCR și concentrațiile în care acestea au fost utilizate, 

programul de amplificare și temperaturile de atașare ale primerilor se regăsesc în tabelele 2 și 

3. 



Tabelul 2. Componentele reacției PCR și concentrațiile în care acestea au fost utilizate.  

 

 

Tabelul 3. Programul de amplificare și temperaturile de atașare ale primerilor.  

Gena 

Concentraţia 

Volum final 

primeri MgCl2 dNTP ADN-TaqPol 
tampon 

reacţie 
 ADN 

blaCTX-M 

0,2 µM 2 mM 0,2 µM 0,025 Uµl 1X 10X 20µl 

blaTEM 

blaOXA-48 

blaNDM 

blaVIM 

blaIMP 

blaKPC 

blaSHV 

blaSIM 

Etapa Temperatura Durata 

Denaturare iniţială 95°C 10 min 

35 x 

Denaturare 95°C 30 sec 

Ataşare primeri 

 

blaTEM 

59°C 

blaSHV 

57°C 

blaOXA-48 

57°C 

blaNDM-1 

58°C 

blaVIM 

56°C 

30 sec 

blaKPC 

56°C 

blaIMP 

52°C 

blaCRX-M 

58°C 

blaSIM 

57°C 

 

Elongare 72°C 

50 sec-1:10 min 

(în funcție de 

dimensiunea 

apliconului) 

Elongare finală 72°C 10 min 



 

REZULTATE 

Pentru tulpinile de enterobacterii a fost investigată prezența genelor de rezistență la 

carbapeneme de tip blaNDM-1 și blaOXA-48, dar și a genelor de AR ce conferă fenotip BLSE de 

tip blaCTX-M.  

Într-o prima etapă, s-a efectuat PCR pentru detectarea genei blaNDM-1, gena identificată 

la 22 din totalul de 69 de tulpini. Doar pentru tulpinile care au fost pozitive pentru blaNDM-1, s-

a efectuat și PCR pentru detectarea genei blaOXA-48, acesta fiind pozitiv pentru 8 dintre cele 22 

de tulpini. Ulterior, a fost efectuat PCR pentru detectarea genei blaCTX-M, pozitiv la 5 dintre 

tulpinile care au prezentat blaNDM-1 și blaOXA-48 (Figura 3). De asemenea, a fost investigată și 

prezența genelor de tipul blaTEM ,blaVIM, blaIMP, blaKPC, blaSHV, blaSIM pentru cele 5 tulpini 

pozitive pentru asocierea celor 3 gene de rezistență investigate anterior, respectiv blaNDM-1 + 

blaOXA-48 + blaCTX-M, rezultatul fiind însă fiind negativ.  

 

Figura 3.  Schema de selecție a tulpinilor izolate din clinică, în funcție de rezența anumitor gene de rezistență la 

antibiotice β-lactamice. 

 

Tulpinile din mediu izolate pe medii selective cromogene (CHROMID® CARBA, 

CHROMID® OXA-48, CHROMID® ESBL) au fost confirmate prin investigarea prezenței 

genelor de rezistență la antibioticele β-lactamice. Pe baza rezultatelor obținute în urma 

investigării PCR, au fost selectate o tulpină E. coli (CE) si patru tulpini Klebsiella 

pneumoniae (CK), cu următoarele profiluri de rezistență: 18007CK4 (NDM-1, KPC, SHV), 

18008CE1 (NDM-1, KPC, TEM), 18007CK5 (NDM-1, KPC, SHV), 18007CK3 (TEM, KPC, 

SHV), 18008CK4 (NDM-1, KPC, SHV). 



În vederea optimizării protocolului au fost incluse în studiu și 3 tulpini de Klebsiella 

pneumoniae care au fost utilizate anterior în experimente de conjugare, codificate astfel: M49 

(NDM-1), E10(OXA-48), E47(OXA-48). 

 

1.3 Testarea transferabilității rezistenței la antibiotice prin experimente de 

conjugare 

Pentru efectuarea acestui demers experimental au fost realizate atât experimente de 

conjugare în mediu lichid (Liquid mating), cât și pe mediu solid (Filter mating). În vederea 

conjugării au fost preparate 3 medii de cultură: mediu lichid neselectiv (LB/Nutrient Broth), 

mediu solid neselectiv (LB solid, Nutrient Agar) și un mediu selectiv (MacConkey) în care au 

fost încorporați markerii de selecție a transconjuganților, respectiv azidă de sodiu (150µg/ml) 

și imipenem (1 µg/ml). Markerii au fost selectați în conformitate cu tulpinile bacteriene 

incluse în studiu. Tulpina care are rolul de acceptor (A) (E. coli J53) prezintă rezistență la 

azida de sodiu, este derivată din tulpina E. coli K-12, fiind utilizată ca acceptor în 

experimentele de conjugare (Yi et al, 2012).  Tulpinile care au rolul de donori (D), au fost 

selectate pe baza prezenței ARG la antibioticele β-lactamice, fiind tulpini producătoare de β-

lactamaze. Azida de sodiu este un component stabil ce poate fi introdus în mediu în orice 

moment al prepararii, însă antibioticul trebuie introdus după ce temperature mediului scade la 

cel putin 60° C.  

În vederea optimizării protocolului de conjugare, au fost realizate 3 experimente de 

conjugare, cu tulpini diferite. Drept receptor, a fost utilizată tulpina de E. coli J53. Rezultatele 

experimentelor de conjugare efectuate atât pe mediu solid, cât și pe mediu lichid sunt 

prezentate în tabelele 4, 5 și 6 si Figura 4. 

Tabelul 4. Tulpinile bacteriene selectate  și rezultatele primului experiment de conjugare.  

 Cod  Tulpină Izolare Markeri genetici de 

AR 

Conjugare pe 

mediu solid 

Conjugare pe 

mediu lichid 

Donori 8 K. pneumoniae  Clinică NDM-1, OXA-48, 

CTX-M 

pozitiv negativ 

E 10 K. pneumoniae  Clinică OXA-48 pozitiv negativ 

E 47 K. pneumoniae Clinică OXA-48 pozitiv negativ 

M 49 K. pneumoniae Clinică NDM-1 pozitiv negativ 

Receptor J53 E. coli   F−met pro Azir negativ negativ 

 



Tabelul 5. Tulpinile bacteriene selectate și rezultatele celui de al doilea experiment de conjugare. 

 Cod  Tulpină Izolare Markeri genetici Conjugare 

pe mediu 

solid 

Conjugare 

pe mediu 

lichid 

Donori 8 K. pneumoniae  Clinică NDM-1, OXA-

48, CTX-M 

pozitiv negativ 

35 K. pneumoniae  Clinică NDM-1, OXA-

48, CTX-M 

pozitiv negativ 

44 K. pneumoniae Clinică NDM-1, OXA-

48, CTX-M 

pozitiv negativ 

48 K. pneumoniae Clinică NDM-1, OXA-

48, CTX-M 

pozitiv pozitiv 

18007CK4 K. pneumoniae Mediu NDM-1, KPC, 

SHV 

pozitiv negativ 

18008CE1 E. coli Mediu NDM-1, KPC, 

TEM 

negativ pozitiv 

Receptor J53 (control) E. coli   F−met pro Azir negativ negativ 

.  

 

 

Tabelul 6. Tulpinile bacteriene selectate și rezultatele celui de al doilea experiment de conjugare.  

 Cod  Tulpină Izolare Markeri genetici Conjugare 

pe mediu 

solid 

Conjugare 

pe mediu 

lichid 

Donori 30 K. pneumoniae  Clinică NDM-1, OXA-

48 

pozitiv negativ 

33 K. pneumoniae  Clinică NDM-1, OXA-

48 

pozitiv negativ 

18007CK3 K. pneumoniae Mediu TEM, KPC, 

SHV 

negativ negativ 

18008CK4 K. pneumoniae Mediu NDM-1, KPC, 

SHV 

pozitiv pozitiv 

18007CK5 K. pneumoniae Mediu NDM-1, KPC, 

SHV 

pozitiv negativ 

Receptor J53 E. coli   F−met pro Azir negativ negativ 

 

 



Datorită creșterii în cultură confluentă a transconjuganților, nu a putut fi determinată 

rata de transfer (Figura 4).  

  

E 48 J53 

  

8 J53 

  

33 J53 

 

Figura 4 . Exemple  de rezultat pozitive obținute cu diferite tulpini donor  E 48, 8, 33 (stg.), comparativ cu controlul negativ 

(dr.). 



Ulterior, tulpinile pentru care rezultatul a fost unul pozitiv, au fost pasate pe medii 

neselective pentru a realiza extracția ADN (după protoclolul descris anterior) și conservare în 

laborator pe mediu de conservare recomandat de O.M.S.  

 

Într-o etapă următoare ADN izolat din transconjuganți a fost analizat prin PCR pentru 

identificarea genelelor care s-au transferat în urma conjugării (Tabelul 7). De asemenea, a fost 

efectuat și testul Blue-Carba pentru confirmarea rezultatului doar pentru primele 2 loturi de 

probe (Tabelul 7), pentru cel de-al treilea, experimentele fiind încă în desfășurare. 

 

Tabelul 7. Rezultatele screening-ului PCR pentru ARG și testului de confirmare Blue -Carba 

 Lot 1 Lot 2 Lot 3 NDM-1 OXA-48 KPC SHV TEM Blue-Carba 

1 8F01    pozitiv    pozitiv* 

2 M49F01   pozitiv     pozitiv *** 

3 E10F01        negativ 

4 E47F01    pozitiv    pozitiv** 

5  8F02   pozitiv    pozitiv** 

6  35F02   pozitiv    pozitiv* 

7  44F02   pozitiv    pozitiv* 

8  48F-12   pozitiv    pozitiv** 

9  48L02       negativ 

10  CE1L02    pozitiv   negativ 

11  CK4F02  pozitiv  pozitiv  pozitiv pozitiv*** 

12   30F3  pozitiv     

13   33F3  pozitiv     

14 

15 

16 

  CK4F3 

CK4L3 

CK5F3 

pozitiv 

pozitiv 

pozitiv 

 pozitiv 

pozitiv 

pozitiv 

pozitiv 

pozitiv 

pozitiv 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 Concluzii 

În cadrul acestei etape, au fost analizate 77 de tulpini bacteriene Gram-negative cu 

fenotip MDR (respectiv 69 tulpini  de Klebsiella pneumoniae, 1 tulpină de Providencia sp. și 

2 tulpini de Serratia sp. izolate din clinică și 5 tulpini -1 tulpină de E. coli și 4 de K. 

pneumoniae izolate din probe de apă uzate pe medii selective suplimentate cu antibiotice, 

respectiv CHROMID® CARBA, CHROMID® OXA-48, CHROMID® ESBL).  

Tulpinile analizate au prezentat între 1 și 3 gene de rezistență la antibioticele β-

lactamice, codificatoare pentru ESBL (blaCTX, blaTEM, blaSHV) și/sau carbapenemaze (blaNDM-1, 

blaOXA-48, blaKPC).   

Majoritatea tulpinilor incluse în experimentele de conjugare s-au dovedit a fi tulpini 

conjugative, cea mai mare parte a lor conjugând cu precadere pe mediu solid (filtru). 

            Datorită creșterii confluente, nu a putut fi determinată rata de transfer al ARG, 

protocolul urmând a fi imbunatățit în etapele viitoare ale proiectului, prin creșterea numărului 

de diluții intermediare utilizate în ultima etapă a conjugarii.  

            Rezultatele PCR obținute pentru transconjuganți au evidențiat transferul unora dintre 

genele care conferă rezistența la antibioticele β-lactamice, ân cazul uneia dintre probe 

(18007CK4), fiind evidențiate trei gene transferate simultan, ceea ce sugerează localizarea 

acelor gene în elemente genetice mobile și posibilitatea diseminării acestora cu ușurință.  

           Genele pentru carbapenemaze transferate sunt exprimate fenotipic (test Blue-Carba 

pozitiv) în majoritatea cazurilor, în tulpina receptoare. 
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