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1. Obiective/activități 

Obiectivul celei de a 2 etape a proiectului AWARE-WWTP a fost izolarea, cuantificarea și 

caracterizarea la nivel fenotipic și molecular a tulpinilor de Enterobacteriaceae producătoare de 

beta-lactamaze de spectru larg (BLSE) și de carbapenemaze (CPE) din probe de apă, aer și 

materii fecale. Pentru realizarea obiectivului propus au fost realizate următoarele activități: 

- Activitatea 2.1 Recoltarea probelor de apă uzată și de aer din diferite puncte ale stației 

de tratare a apelor uzate 

- Activitatea 2.2 Izolarea și cuantificarea tulpinilor producătoare de BLSE și CPE în probele 

de apă uzată și de materii fecale prelevate de la angajați și rezidenți 

- Activitatea 2.3. Caracterizarea fenotipică a tulpinilor de Enterobacteriaceae 

producătoare de BLSE și CRE izolate 

- Activitatea 2.4. Stabilirea determinanților genetici ai rezistenței la tulpinile de 

Enterobacteriaceae cu fenotip BLSE/ CPE (PCR) 

 

2. Rezumatul etapei 

Obiectivul celei de a 2  etape a proiectului AWARE-WWTP a fost izolarea, cuantificarea și 

caracterizarea la nivel fenotipic și molecular a tulpinilor de Enterobacteriaceae producătoare de BLSE / 

CPE din probe de apă, aer și materii fecale. 

În cadrul acestei etape s-a realizat recoltarea și analiza ulterioară a unui număr total de 128 

probe, dintre care 10 probe de apă uzată (influent, efluent), 10 probe de nămol activ, 10 probe de aer  și 

88 probe de materii fecale de la lucrători și rezidenți din vecinătatea a cinci stații de epurare a apelor 

uzate (SEAU) (4 orășenești și 1 stație asociată unei fabrici de conserve), precum și 10 probe de apă de 

suprafață din amonte și aval de SEAU analizate.  

Izolarea și cuantificarea tulpinilor de E. coli BLSE precum și a altor tulpini CPE din probe de apă 

uzată, nămol și ape de suprafață s-a realizat prin metoda membranei filtrante, utilizand mediul TBX 

pentru E. coli, ChromID ESBL agar pentru tulpinile E. coli BLSE, ChromID OXA - 48 agarși ChromID CARBA 

agar pentru CPE. Aceleași medii au fost utilizate și pentru însămânțarea probelor de materii fecale 

prelevate de la lucrătorii SEAU și rezidenți. 

Recoltarea probelor de aer (fracția de aerosoli inhalabili) în scopul analizei ulterioare 

independente de cultivare s-a realizat la o SEAU de la 10 lucrători ce vin în contact direct cu apele uzate 

pe tot parcursul stației de epurare. Probele au fost stocate la temperatura de - 80°C pentru a fi analizate 

ulterior de către partenerul suedez. 

Coloniile de E. coli și alte Enterobacteriaceae cu fenotip de caracteristic au fost cuantificate 

numeric pentru determinarea densității bacteriilor rezistente în probele analizate. 

 În probele colectate din SEAU a fabricii de conserve nu au fost detectate tulpini de E. coli BLSE și 

nici tulpini CPE. În cazul probelor de apă uzată provenite de la SEAU orășenești și în apele de suprafață 

situate în amonte și aval de efluenții SEAU au fost detectate următoarele tulpini de Enterobacteriaceae  

cu fenotipuri de rezistență la antibioticele beta-lactamice, respectiv: E. coli cu fenotip BLSE (83,33%), E. 

coli cu fenotip OXA-48 (36,66%), E. coli cu fenotip CARBA (26,66%), KESC cu fenotip OXA-48 (46,66) și 

KESC cu fenotip CARBA (66,66%). 



Dinamica mediei densității E. coli BLSE în probele de apă colectate din diferitele puncte 

prelevare din SEAU a evidențiat o diminuare cu două ordine de mărime a densității bacteriilor rezistente 

în urma tratării influentului. Valorile mediei densității E. coli BLSE  au variat foarte mult (cu 3 ordine de 

mărime) între diferite SEAU analizate. Procentul de E. coli BLSE din totalul E. coli, în probele de apă uzată 

analizate a variant de la 1,5% la 20,2 %. În cazul probelor de apă de suprafață, E. coli BLSE a reprezentat 

1,16% din totalul E. coli în probele prelevate din aval de efluenții SEAU și 1,67% în cele recoltate în 

amonte de efluenții SEAU. 

Tulpinile de E. coli producătoare de carbapenemaze cu fenotip OXA-48(CPE OXA-48) au fost 

detectate în probele de influent ale tuturor SEAU orășenești și în majoritatea celor de efluent, la 

densități care au variat cu 3 ordine de mărime între diferite SEAU analizate. De asemenea au fost 

depistate tulpini CPE OXA-48 în probele de nămol rezidual și de nămol colectat din tancul de aerare, 

precum și ăn probele de apă de suprafață prelevate din aval de SEAU. Nu au fost detectate tulpini CPE 

OXA-48 în probele de apă de suprafață prelevate din amonte de SEAU studiate, ceea ce demonstrează 

posibilitatea selectării bacteriilor CPE OXA-48 în cadrul SEAU. Tulpini de E. coli producătoare de 

carbapenemaze cu fenotip CARBA (CPE CARBA) au fost detectate cu densități ridicate în majoritatea 

punctelor de prelevare din cadrul SEAU.  

Tulpinile de enterobacterii, altele decât E. coli, producătoare de carbapenemaze (KESC), au fost 

izolate cu densități mai mari (cu un ordin de mărime) comparativ cu cele de E. coli. Fenotipul KESC 

CARBA a fost mai frecvent detectat decât KESC OXA-48.  

Un număr de 76 de operatori SEAU și 12 rezidenți au fost recrutați în studiu până în acest 

moment, pentru analiza prevalenței tulpinilor de Enterobacteriaceae de BLSE și CRE în probe de scaun. 

Analiza probelor de scaun prelevate de la operatorii SEAU a condus la izolarea de 28 de tulpini 

de Enterobacteriaceae BLSE (36.84%), în timp ce CPE au fost absente.  

Studiul prezenței de tulpini de Enterobacteriaceae producătoare de BLSE și CRE în probe de 

scaun colectate de la rezidenți ce locuiesc în apropierea SEAU B nu a condus la izolarea de tulpini 

pozitive pentru fenotipurile de rezistență studiate. 

Caracterizarea fenotipică (confirmare MALDI-TOF MS, antibiogramă) a tulpinilor de 

Enterobacteriaceae producătoare de BLSE și CRE izolate din probe de apă uzată și nămol, precum și din 

probe de apă de suprafață prelevate din aval și amonte de efluenți SEAU) a evidențiat niveluri ridicate 

de rezistență la antibioticele beta-lactamice și carbapeneme.  

Tulpinile de E. coli BLSE au fost cel mai frecvent izolate în probele de scaun colectate de la 

operatorii SEAU (23, 68%), urmate de cele de K. pneumoniae (13,15%), Enterobacter cloacae (2,63%) și 

Raoultella ornithinolytica (1,31%).  

Rezultatele screening-ului pentru genele codificatoare de carbapenemaze (blaOXA-48, blaNDM, 

blaKPC, blaIMP, blaVIM) și de BLSE (blaCTX-M, blaTEM și blaSHV) pentru SEAU Ap și SEAU An au evidențiat la 

tulpinile de E. coli cu fenotip BLSE izolate din toate punctele de prelevare prezența, în ordine 

descrescătoare a frecvenței, a genelor blaCTX-M, blaTEM și blaSHV, cu prezența simultană a trei tulpini, a 

asocierii  blaCTX-M + blaTEM. Pentru tulpinile izolate de pe mediul cromogen ChromID OXA-48 din diferite 

puncte de prelevare a fost identificată gena blaOXA-48 (KESC, n = 20 și E. coli, n = 15). Pentru tulpinile 

izolate de pe mediul ChromID CARBA din diferite puncte de prelevare, cel mai frecvent a fost identificată 

gena asociată codificării pentru carbapenemaze a fost blaNDM (n = 15 KESC, n = 2 E. coli), urmată de 

blaOXA-48 (n = 16 KESC, n = 0E. coli), blaKPC (n = 7 KESC, n = 2E. coli), o singură tulpină KESC prezentând 



asocierea blaNDM + blaKPC. Pentru unele dintre aceste tulpini a fost observată prezența simultană a 

genelor codificatoare de CPE și BLSE. In ceea ce priveste distributia genelor codificatoare de CPE și BLSE 

la tulpini izolate din SEAU B (E. coli / KESC) s-a constatat prezența urmatoarelor gene codificatoare de 

CPE: blaOXA-48 (23.07% vs. 57.14%); blaNDM (24.61% vs. 7.93%);  blaKPC (3.07% vs. 11.11%);  și a genelor 

codificatoare de BLSE: blaCTX-M (47.69% vs. 49.20%);  blaTEM (13.84% vs. 34.92%);  si blaSHV (7.69% vs. 

46.03%).  În cazul SEAU B au fost identificate de la 1 până la 4 gene codificatoare de BLSE și CPE la 

aceeași tulpină microbiană. Distribuția genelor de rezistență nu este uniformă în cazul celor 3 SEAU 

analizate, înregistrându-se un nivel mult mai ridicat de rezistență în cazul tulpinilor izolate din SEAU B, 

urmată de SEAU Ap. În cazul tulpinilor KEHS rezistente predomină OXA-48, urmată de CTX-M și SHV, în 

timp ce la tulpinile rezistente de E. coli predomină CTX-M, urmată de Oxa-48 și NDM.   

În concluzie, studiile privind suportul genetic al rezistenței la antibiotice ce determină 

fenotipurile BLSE și CPE au demonstrat prezența mai multor gene codificatoare de beta-lactamaze cu 

relevanță clinică deosebită. Remarcabil a fost procentul mare de tulpini care poartă gena blaKPC, genă 

semnalată doar sporadic în studiile clinice realizate în România până în prezent. 

 

3. Descrierea științifică și tehnică cu punerea în evidență a rezultatelor etapei și gradul de realizare a 

obiectivelor (se vor indica rezultatele) 

Stațiile de epurare a apelor uzate (SEAU) sunt infrastructuri cu rol în îndepărtarea materiei 

organice, poluanților chimici și microorganismelor din apele uzate municipale, apele industriale printr-o 

serie de procese de tratare: fizice, chimice și biologice, rezultatul fiind eliminarea în mediul înconjurător 

a unei ape de bună calitate. Studiile au arătat că apele uzate sunt printre cele mai importante rezervoare 

de rezistență la antibiotice. Abundența de surse de carbon și alți nutrienți, prezența particulelor pe care 

bacteriile se pot adsorbi formând biofilme microbiene, parametrii fizici optimi (pH relativ stabil și 

temperatură) reprezintă condiții care favorizează o diversitate remarcabilă a microorganismelor în 

aceste habitate. Microbiomul apelor uzate reunește bacterii din mediile naturale (ape, sol), de origine 

umană și animală, purtătoare de gene de rezistență la antibiotice (Manaia și colab., 2016). Procesele de 

selecție a bacteriilor rezistente la antibiotice precum și cele de transfer al genelor de rezistență la 

antibioticenu sunt pe deplin elucidate fiind necesare studii pentru aprofundarea nivelului de cunoaștere 

a contribuției SEAU la rezervorul de antibiorezistență din mediu, în scopul optimizării tratării apelor 

uzate pentru îndepărtarea bacteriilor rezistente și a genelor de rezistență la antibiotice.  

Obiectivul celei de a 2 etape a proiectului AWARE-WWTP a fost izolarea, cuantificarea și 

caracterizarea la nivel fenotipic și molecular a tulpinilor de Enterobacteriaceae producătoare de beta-

lactamaze de spectru larg (BLSE) și de carbapenemaze (CPE) din probe de apă, aer și materii fecale. 

Activitatea 2.1 Recoltarea probelor de apă uzată și de aer din diferite puncte ale stației de tratare a 

apelor uzate 

În cadrul acestei etape, au fost analizate probe provenite de la 5 stații de epurare a apelor uzate 

(SEAU) orășenești sau din industria alimentară din 3 județe ale țării, care au fost codificate pentru 

respectarea confidențialității (tabelul 1). 

 

 



Tabelul  1. SEAU și punctele de prelevare a probelor de apă 

 

 

Recoltarea probelor de apă uzată și nămol s-a realizat de către operatorii SEAU din diferite 

puncte, respectiv influent (apă uzată), efluent (apă uzată), tanc de aerare (nămol activ) și nămol rezidual 

după îngroșare (Figura nr. 1).  

Nr. 
crt.  

SEAU 
 

Puncte prelevate Cod probă Data Prelevare probe de apă  

Oră Temperatură 

1. SEAU An Influent 18013 26.07.2018 11:45 30°C 

Efluent 18014 26.07.2018 11:40 30°C 

Aval SEAU 18015 26.07.2018 16:50 30°C 

Amonte SEAU  18016 26.07.2018 16:25 30°C 

Tanc de aerare 18017 26.07.2018 11:42 30°C 

Nămol rezidual 18018 26.07.2018 12:10 30°C 

2.  SEAU Ap Influent 18007 26.07.2018 13:20 30°C 

Efluent 18008 26.07.2018 13:50 30°C 

Aval SEAU  18009 26.07.2018 15:50 30°C 

Amonte SEAU  18010 26.07.2018 13:40 30°C 

Tanc de aerare 18011 26.07.2018 13:25 30°C 

Nămol rezidual 18012 26.07.2018 13:30 30°C 

3. SEAU AqT Influent 18019 10.09.2018 09:30 27°C 

Efluent 18020 10.09.2018 09:40 27°C 

Aval SEAU  18021 10.09.2018 10:00 27°C 

Amonte SEAU  18022 10.09.2018 10:20 27°C 

Tanc de aerare 18023 10.09.2018 10:52 27°C 

Nămol rezidual 18024 10.09.2018 11:00 27°C 

4. SEAU AqD 
 
 

Influent 18025 10.09.2018 12:30 27°C 

Efluent 18026 10.09.2018 12:40 27°C 

Aval SEAU  18027 10.09.2018 12:55 27°C 

Amonte SEAU  18028 10.09.2018 13:30 27°C 

Tanc de aerare 18029 10.09.2018 13:45 27°C 

Nămol rezidual 18030 10.09.2018 14:00 27°C 

5. SEAU B Influent 18031 20.09.2018 10:25 27°C 
Efluent 18032 20.09.2018 10:42 27°C 
Aval SEAU  18033 20.09.2018 11:20 27°C 
Amonte SEAU  18034 20.09.2018 11:30 27°C 
Tanc de aerare 18035 20.09.2018 11:00 27°C 
Nămol rezidual 18036 20.09.2018 11:07 27°C 



 
Figura nr. 1. Schema generală a unei stații de epurare a apelor uzate. Puncte de prelevare: 1. Influent; 2. Tanc de aerare; 3. 

Nămol rezidual după îngroșare; 4. Efluent; 5. Apă de suprafață amonte efluent SEAU; 6. Apă de suprafață aval efluent SEAU. 

 

Probele de apă au fost colectate în recipiente sterile din sticlă sau din plastic cu un volum de 1,5 

– 2L. Probele de nămol au fost colectate în recipiente sterile din plastic. Recipientele de colectare au fost 

însoțite de o fișă tehnică de prelevare a probelor ce a inclus date privind locul și ora de prelevare 

precum și tipul de probă prelevată. 

 Probele apă uzată (efluent și efluent) au fost prelevate în cazul SEAU AqD cu echipamente 
automate de prelevare a probelor, la intervale regulate în timpul unei perioade de 24 de ore de 
colectare a apei menajere. Aceste echipamente sunt utilizate de SEAU pentru monitorizarea calității 
apelor reziduale. În cazul celorlalte SEAU analizate, nu au fost disponibiledispozitive automate, fiind 
colectate probe unice. Colectarea probelor unice s-a realizat din puncte ale SEAU în care apa uzată a fost 
bine omogenizată: în apropierea centrului canalului de curgere, de la o aproximativ 40 până la 60% din 
adâncimea coloanei de apă, unde turbulența a fost maximă. 

După colectare, probele au fost menținute pe gheață și transporte la laborator, unde au fost 

păstrate la 5 ± 3 ° C până la analiză.  

În timpul prelevării probelor, au fost respectate măsuri de precauție specifice pentru reducerea 

la minum a riscului de contaminare a probelor:  

- Purtarea de mănuși de unică folosință și schimbarea acestora după fiecare prelevare; 

- Folosirea de echipamente pre-sterilizate de unică folosință pentru fiecare probă; 

- Colectarea de probe în sticle sterile sau din plastic; 

- Evitarea contaminării capacului sau interiorul flaconului prin atingerea acestuia sau 

expunerea la aer mai mult timp decât este necesar. 

Probele de apă uzată și nămol activ au fost colectate utilizând recipiente de colectare 

intermediară (găleți), din care proba a fost redistribuită în flacoanele de plastic sau de sticlă. 

 Recipientele de colectare a probelor au fost curățate în mod corespunzător cu 75% - 95% alcool 

etilic înainte de prelevare.  

S-a colectat un volum de 1,5L pentru influent și respectiv efluent, 200 ml de nămol activ și 200 g 

de nămol rezidual.Probele au fost codificate cu un număr unic de identificare. Etichetele au inclus de 



asemenea tipul de probă șiora de prelevare,informațiile fiind înregistrate în Fișa tehnică de de prelevare 

a probelor.Probele de apă și nămol au fost păstrate la 5 ± 3 ° C și analizate în 24 de ore de la colectare.  

 

Recoltarea probelor de aer a avut ca scop determinarea totalității numărului de gene de 

rezistență la antibiotice (rezistomul) prezente la bacteriile din aerul inhalabil de către operatorii stațiilor 

de epurare.  

Operatorii din stația de epurare SEAU B au purtat, pe durata unei zile de lucru, echipamentul 

pentru prelevarea mostrelor de aer, care a fost montat cât mai curând de la momentul intrării în tură. 

Au fost selectați operatori care își desfășoară activitatea cel puțin 6 ore pe zi la o centrală de epurare, au 

completat chestionarele și au oferit probe de scaun. 

Echipamentul utilizat pentru prelevarea probelor de aer este reprezentat de un dispozitiv conic, 

legat la un furtun de PVC pentru conectarea la pompa de aer (Figura nr. 2). 

 

 
Figura nr. 2. Echipamentul purtat de operatorii stațiilor de epurare pentru prelevarea probelor de aer. 

 

Dispozitivul conic este alcătuit din mai multe componente (Figura nr. 3 a), iar în interiorul 

acestuia se montează un filtru de nitroceluloză pe suprafața căruia se depun particulele aflate în fracția 

de aerosoli inhalabili. Filtrul de nitroceluloză a fost depus pe suprafața suportului în mod steril (Figura 

nr. 3 b). 

 

a 
 

b 

 
Figura nr. 3.a) Detaliu dispozitv conic, (1) baza dispozitivului; (2) (3) inel de plastic cu grilaj pentru susținerea filtrului 

de nitroceluloză; (4) con de aluminiu pentru distribuția uniformă a aerului inhalabil pe toată suprafața filtrului; (5) inel de plastic 

pentru fixarea conului de aluminiu la baza dispozitivului; 

b) aplicarea filtrului de nitroceluloză. 

 

 Pompele de aer au fost calibrate pentru a prelua un volum de aer de 3,5 L/min, folosind un 

rotametru și au fost verificate la finalul prelevărilor pentru a prelua același volum de aer (abaterea 

acceptată este de ±5%). 

1 2 3 4 5 



 Echipamentul pentru prelevarea mostrelor de aer inhalabil a fost montat de către un 

membru al echipei de cercetare. Dispozitivul conic a fost montat în partea din față, cu ajutorul unui 

clips, în dreptul pieptului, cât mai aproape de gât. Cel puțin o dată pe parcursul prelevării pompele 

au fost verificate pentru funcționarea în parametrii normali. După cele șase ore, dispozitivul conic a 

fost învelit în folie de aluminiu și transportat în laborator la maximum o oră de la momentul 

prelevării, unde filtrul a fost preluat în mod steril și păstrat la temperatură de -80°C pentru 

conservare până la momentul analizelor ulterioare. 

 Sumarizarea probelor de aer prelevate este reprezentată în tabelul 2. 

Tabelul 2. Sumarizarea probelor de aer 

Data 
prelevării 

Cod 
probă 

Ora de 
începere 
a 
prelevării 

Verificare Ora de 
încheiere 
a 
prelevării 

Ariile de lucru a operatorilor SEAU 

11.10.2018 G1 08:05 11:00 14:05 Bazine aerare, decantoare secundare 

G2 08:08 11:05 14:08 Grătare rare/dese, deznisipatoare 

G3 08:18 11:10 14:18 Grătare rare/dese, bazine pluviale 

G4 08:25 11:15 14:25 Îngroșare nămol, separare fibroase, bazine 
de fermentare, bazine stocare nămol 
îngroșat 

G5 08:35 11:15 14:35 Centrifugă deshidratare nămol 

18.10.2018 G6 08:15 11:30 14:15 Decantoare secundare, bazine aerare 

G7 08:20 11:35 14:20 Grătare rare/dese, deznisipatoare 

G8 08:25 11:40 14:25 Bazine pluviale, grătare rare/dese 

G9 08:34 11:45 14:34 Centrifugă deshidratare nămol 

G10 08:40 11:45 14:40 Îngroșare nămol, separare fibroase, bazine 
de fermentare 

 

Activitatea 2.2 Izolarea și cuantificarea tulpinilor producătoare de BLSE și CPE în probele de apă uzată 

și de materii fecale prelevate de la angajați și rezidenți 

Prevalența tulpinilor de E. coli cu fenotip de rezistență de beta-lactamaze de spectru extins 

(BLSE) precum și a altor tulpini de Enterobacteriaceaeproducătoare de carbapenemaze(CPE)a fost 

determinată în 10 probe de apă de suprafață colectate din 4 râuri și în 20 de probe de apă uzată 

provenite de la 4 SEAU orășenești și 1 SEAU a unei fabrici de conserve.  

Izolarea și cuantificarea tulpinilor de E. coli BLSE precum și a altor tulpinilor CPE din probe de 

apă uzată s-a realizat prin metoda membranei filtrante, utilizand mediul TBX pentru E. coli, ChromID 

ESBL agar pentru tulpinile E. coli BLSE, ChromID OXA - 48 agarși ChromID CARBA agar pentru CPE. Toate 

mediile de cultură folosite sunt medii cromogene care conțin unul sau mai multe substrate pentru 

detecția E. coli (TBX), sau pentru detecția simultană a tulpinilor de E.coli și a tulpinilor de 

Enterobacteriaceae beta - glucozidază - pozitive (ChromID agar). În cazul tuturor mediilor, detecția E. coli 



se bazează pe detecția activității beta-glucuronidazice (în combinație sau nu cu activitatea beta-

galactozidazică). 

Filtrarea probelor a inclus controale pozitive si negative cantitative (Tabelul 3) în fiecare analiză. 

Acestea au fost reprezentate de suspensii bacteriene stoc conținând 0.8-1x103UFC/mL. 

Tabelul  3. Tulpini bacteriene utilizate drept controale pozitive și negative cantitative în analiza probelor de apă uzată 
 prin metoda membrane filtrante. 

 

Volume adecvate de probă (apă reziduală, nămol) au fost filtrate conform Tabelului 4 prin 

metoda membranei filtrante (celuloză-ester),prin filtre Millipore cu pori de dimensiunea 0,45 μm, filtru 

care permite reținerea bacteriilor din probă. Pentru fiecare tip de probă, filtrele au fost inoculate pe 

mediile TBX, ChromID ESBL, ChromID OXA-48 (Simner și colab., 2015) și pe mediul selectiv cromogenic 

ChromID CARBA (Vrioni și colab., 2012; Wilkinson si colab., 2012) și incubate la 37⁰ C ± 1⁰ C pentru 4 ore, 

apoi pentru 18-20 ore la  44⁰ C ± 1⁰ C. 

Tabelul 4. Volume și diluții ale probelor filtrate prin metoda membranei filtrante. 

 

Coloniile de E. coli și alte Enterobacteriaceae cu fenotip de caracteristic (Tabelul 5) au fost 

cuantificate numeric pentru determinarea densității bacteriilor per 100 mL probă analizată, conform 

formulei de calcul: 

 

 

Mediu de cultură Tulpini control pozitiv Tulpini control negativ 

TBX E. coli ATCC 25922 Enterobacter aerogenes ATCC 13048 sau 

K. pneumoniae ATCC 13883 

ChromID ESBL K. pneumoniae 8 E. coli ATCC 25922 

ChromID OXA48 K. pneumoniae 8 E. coli ATCC 25922 

ChromID CARBA K. pneumoniae 8 E. coli ATCC 25922 



Tabelul 5. Fenotipurile coloniilor bacteriene pe mediile cromogene selectate în studiu. 

Mediu de cultură cromogen E. coli KESC 

TBX Albastru/verde - 

ChromID ESBL Roz - vișiniu Albastru/verde  

ChromID OXA48 Roz- vișiniu Verde-albastrui 

ChromID CARBA Roz-vișiniu Verde-albastrui 

 

Rezultatele analizei probelor de apă și nămol colectate din interiorul SEAU, precum și din ape de 

suprafață situate în amonte și aval de efluenții SEAU privind parametrii microbiologici: încărcătura 

microbiană și prevalența E.coli BLSE și a tulpinilor CPE sunt prezentate în Tabelul 6. În probele colectate 

din SEAU a fabricii de conserve nu au fost detectate tulpini de E. coli BLSE și nici tulpini CPE. În cazul 

probelor de apă uzată provenite de la SEAU orășenești și în apele de suprafață situate în amonte și aval 

de efluenții SEAU au fost detectate următoarele fenotipuri de rezistență la antibiotice: E. coli cu fenotip 

BLSE (83,33%), E. coli fenotip OXA-48(36,66%), E. coli fenotip CARBA (26,66%), KESC fenotip OXA-48 

(46,66) și KESC fenotip CARBA (66,66%). 

Valorile mediei densitățiiE. coli BLSE determinate în probele de apă colectate din diferitele 

puncte prelevare din SEAU luate în studiu au fost următoarele: 1,6 x 105 UFC /100 mL (influent SEAU), 

2,83 x 103 UFC/ 100mL (efluent SEAU), 1,15 x 103 UFC / 100 mL (nămol, tanc de aerare), 2,1 x 103 UFC / 

100 mL (nămol rezidual). În cazul probelor prelevate din apele de suprafață situate în aval de efluenții 

SEAU analizate, valorile mediei densității E. coli BLSE  au variat între 48,74 (vestul țării) și 3,9 x 104 UFC / 

100 mL (sudul țării). Valorile mediei densității E. coli BLSE determinate înprobele de ape de suprafață 

situate în amonte de efluenții SEAU au fost de 13,77 UFC/100 mL. 

Procentul de E. coli BLSE din totalul E. coli, în probele de apă uzatăpozitive analizate a fost de  

1,5% în probele de influent SEAU, iar în probele de efluent SEAU a fost de 1,34% (pentru SEAU Ap, AqT și 

AqD (Figura nr. 4)). În cazul SEAU B, în probele de efluent s-a detectat cea mai mare cantitate de E. coli 

BLSE de 20,2 % din totalul E. coli. În cazul probelor de apă de suprafață, E. coli BLSE a reprezentat 1,16% 

din totalul E. coli pentru probele prelevate din aval de efluenții SEAU și 1,67% pentru amonte de 

efluenții SEAU. 

 

 
Figura nr 4. Colonii de E. coli BLSE și KESC BLSE izolate prin metoda membranei filtrante mediul ChromID ESBL din probe de 

apă prelevate de la nivelul SEAU AqD, în ordine de la stânga la dreapta: aval efluent, amonte efluent, nămol (tanc de aerare) 

și nămol rezidual. 

 



Tulpinile de E. coli producătoare de carbapenemaze cu fenotip OXA-48(CPE OXA-48) au fost 

detectate în probele de influent ale tuturor SEAU orășenești, la densități cuprinse între 0,7 x 103 UFC 

/100 mL (SEAU B) și 1,79 UFC /100 mL (SEAU AqD). Acest fenotip a fost evidențiat în efluenții SEAU 

analizate, cu excepția SEAU AqT, AqD și SEAU An. De asemenea au fost depistate tulpini CPE OXA-48 în 

probele de nămol rezidual (SEAU AqT) și respectiv nămol colectat din tancul de aerare și nămol rezidual 

(SEAU B), la densități de 20 UFC/100mL și 115,67 UFC/100mL și 77,27 UFC/100mL. 

Tulpinile de CPE OXA-48 au fost evidențiate în probele de apă de suprafață prelevate din aval 

efluent SEAU An (0,25 UFC/100mL) și din aval efluent SEAU B (303,5 UFC/100 mL). Nu au fost detectate 

tulpini CPE OXA-48 în probele de apă de suprafață prelevate din amonte efluent SEAU studiate. 

Tulpini de E. coli producătoare de carbapenemaze cu fenotip CARBA (CPE CARBA) au fost 

relevate în probele de apă colectate din SEAU Ap (influent: 2,7 x 103 UFC/100 mL; efluent: 0,2 x 102 

UFC/mL și nămol, tanc aerare: 0,27 x 103 UFC/100 mL), SEAU AqT (influent: 1,49 UFC/100 mL). Acest 

fenotip de rezistență a fost evidențiat în toate punctele de prelevare ale SEAU B (Tabel nr. 4). 

Analizele probelor colectate a pus în evidență de asemenea și alte CPE, atât OXA-48 cât și 

CARBA, la densități mai mari comparativ cu E. coli producătoare de carbapenemaze. Fenotipul KESC 

CARBA a fost mai frecvent detectat decât KESC OXA-48. KESC OXA-48, însă a fost detectat în probele de 

apă colectate din apele de suprafață situate în amonte de efluenții SEAU AqT și SEAU B. CPE, altele 

decât E.coli cu fenotip atât OXA-48 cât și CARBA  au fost evidențiate la densități ridicate la nivelul 

influenților SEAU Ap (1,1 x 104 UFC/mL) (Figura nr. 5), AqT (0,8 x 103 UFC/mL) și B (0,9 x 103 UFC/mL). 

 

 

 
 

 
 



 
Figura nr. 5. Detecția de colonii bacteriene cu fenotip de rezistență CPE în probe colectate din diferite puncte de prelevare de 

la nivelul SEAU AqT, AqD și B precum și din probe de apă prelevate din aval de SEAU B și AqT. 

Tabelul 6. Încărcătura microbiană a probelor de apă și prevalența bacteriilor rezistente la antibiotice (UFC/100 mL). 

Nr. 
Crt. 

SEAU, probă Cod de 
identifi

care 

E. coli 
 

UFC / 100 mL 

E. coli fenotip 
BLSE 

UFC / 100mL 

E. coli fenotip 
OXA-48 

UFC / 100mL 

E. coli fenotip 
CARBA 

UFC / 100mL 

KESC fenotip 
OXA-48 

UFC / 100mL 

KESC fenotip 
CARBA 

UFC / 100mL 

1. SEAU Ap, influent 18007 16748252 295804,2 75 2725 681,81 10662,5 

2. SEAU Ap, efluent 18008 4659,1 78,4 0 20,37 0 4,37 

3. SEAU Ap,  aval 18009 5756,1 38,46 0 0 0 7,75 

4. SEAU Ap,  amonte 18010 2596 24 0 0 0 2 

5. SEAU Ap, nămol (tanc 
de aerare) 

18011 34965,03 419,58 0 277,5 2,5 177,5 

6. SEAU Ap, nămol 
rezidual 

18012 143,81 2097 0 0 0 0 

7. SEAU An, influent 18013 4755245 0 0 0 0 0 

8. SEAU An, efluent 18014 0 0 0 0 0 0 

9. SEAU An, aval 18015 5181,81 43,53 0,25 0 0 3,25 

10. SEAU An,amonte 18016 2406,66 11,87 0 0 0 0,5 

11. SEAU An, nămol (tanc 
de aerare) 

18017 302,24 0 0 0 0 0 

12. SEAU An, nămol 
rezidual 

18018 0 0 0 0 0 0 

13. SEAU AqT, influent 18019 8951049 123776,22 278,35 1,49 314,55 557,8 

14. SEAU AqT, efluent 18020 17500 228,4 2,25 0 2 4,75 

15. SEAU AqT, aval 18021 4375 31,81 0 0 1,5 0,75 

16. SEAU AqT, amonte 18022 287,06 0 0 0 0 0 

17. SEAU AqT, nămol (tanc 
de aerare) 

18023 61320,75 692,30 0 0 5,97 8,95 

18. SEAU AqT, nămol  
rezidual 

18024 92386,36 4042,85 20 0 24 61 

19. SEAU AqD, influent 18025 13706290 159790,2 1,49 0 11,19 16,79 

20. SEAU AqD, efluent 18026 59886,36 592,64 0 0 0.75 0 

21. SEAU AqD, aval 18027 4738,63 89,16 0 0 0 0 

22. SEAU AqD, amonte 18028 3500 20,5 0 0 0 0 

23. SEAU AqD, nămol (tanc 
aerare) 

18029 113317,2 4651,31 0 0 0 0 

24. SEAU AqD, nămol 
rezidual 

18030 418584,07 4135,71 0 0 5,5 2 

25. SEAU B, influent 18031 13776223,78 238111,88 748,52 175 489,7 500 

26. SEAU B, efluent 18032 51613,63 10425 112,75 61 79,75 229,25 

27. SEAU B, aval 18033 2250000 39339,93 303,5 58,25 140,25 278,25 

28. SEAU B, amonte 18034 196,15 12,5 0 0 0 0,25 

29. SEAU B, nămol (tanc de 
aerare) 

18035 465734,26 27,97 115,67 17,16 8,2 97,76 

30. SEAU B, nămol rezidual 18036 5522,388 237,76 77,27 0 0 0,5 



Un număr de 76 de operatori SEAU (Tabel nr. 6) și 12 rezidenți (apropiere SEAU B) au fost 

recrutați în studiu pentru analiza prevalenței tulpinilor de Enterobacteriaceae de BLSE și CRE în probe de 

scaun. Probele proaspete de materii fecale (aprox. 5 g) au fost recoltate în recipiente speciale fără 

mediu de cultură, de la toti indivizii incluși în studiu. După recoltare, probele au fost conservate la rece 

5±3°C până la momentul analizei (24-72 h).  

Probele de scaun colectate în studiu au fost inoculate pe medii de cultură cromogene: TBX, 

ChromID ESBL, ChromID OXA-48 agar și ChromID CARBA și incubate timp 36 ± 1°C timp de 18-24 

ore.Coloniilede Enterobacteriaceae cu fenotip caracteristic BLSE sau CPE au fost prelevate și subcultivate 

pe mediile cromogene selective de pe care au fost izolate pentru confirmarea fenotipului de rezistență. 

Analiza unui număr de 76 de probe de scaun prelevate de la operatorii SEAU a condus la izolarea 

de 28 de tulpini de Enterobacteriaceae BLSE (36.84%) (Figura nr. 6, Tabel 7). Testele nu au pus în 

evidență prezența în probelede scaun analizate a tulpinilor de Enterobacteriaceae CPE.  

 

Figura  nr. 6. Aspectul culturilor obținute după inocularea unei probe de scaun colectate de la un operator SEAU AqT (stânga) 
și SEAU B. Cultivarea pe mediu ChromID ESBL a condus la apariția de colonii carcateristice fenotipului de rezistență E. coli 

BLSE. 
 
 
 

Tabelul. 7. Rezultatele privind prevalența tulpinilor de Enterobacteriaceae de BLSE și CRE izolate din  

probele de scaun colectate de la operatorii SEAU luate în studiu. 

Nr. 
crt.  

SEAU Nr. probe scaun 
operatori SEAU 

Rezultate 
screening CPE 

Rezultate screening BLSE (specie detectată) 

1 SEAU An 2 0 0 

2 SEAU Ap 5 0 0 

3 SEAU AqT 25 0 8 tulpini (E. coli) 

4 SEAU AqD 0 0 0 

5 SEAU B 44 0 20 tulpini (E. coli, Enterobacter cloacae, Klebsiella 
pneumoniae și Raoultella ornithinolytica,) 

  76 0 28 

Total tulpini cu fenotip BLSE izolate din probe de scaun operatori SEAU studiate: 28 

  

Studiul prezenței de tulpini de Enterobacteriaceae producătoare de BLSE și CRE  în probe de 

scaun colectate de la rezidenți ce locuiesc în apropierea SEAU B nu a condus la izolarea de tulpini 

pozitive pentru fenotipurile de rezistență studiate. 

 



Activitatea 2.3. Caracterizarea fenotipică a tulpinilor de Enterobacteriaceae producătoare de BLSE și 

CRE izolate 

Coloniile bacteriene cu fenotip BLSE și CRE au fost prelevate pentru identificare și pentru 

confirmarea fenotipului de rezistență. În cazul tulpinilor producătoare de BLSE, au fost analizate câte 2 

colonii de E. coli per fiecare probă analizată. Culturile pure au fost obținute prin inocularea coloniilor de 

pe  ChromID ESBL pe mediul de cultură general TSA, urmată de incubarea la 36 ± 1 ° C timp de 18-24 ore. 

În cazul tulpinilor producătoare de CPE de pe mediul ChromID OXA-48 au fost selectate2-4 

colonii de E. coli și maxim 10 colonii de Enterobacteriaceae non-E. coli pentru fiecare probă. Confirmarea 

fenotipului CPE s-a realizat prin subcultivare pe ChromID OXA-48. Tulpinile CPE de pe ChromID CARBA: 

au fost analizate maxim 10 colonii E. coli și 5 colonii de Enterobacteriaceae non-E. coli pentru fiecare 

probă. Confirmarea CPE s-a realizat prin subcultivare pe ChromID CARBA.Tulpinile izolate din probele de 

apă au fost identificate folosind tehnologia MALDI-TOF MS (Tabelul 8) și conservate la -70-80 grade C în 

TSB suplimentat cu 15% glicerol. 

Caracterizarea fenotipică a antibiorezistenței tulpinilor de Enterobacteriaceae producătoare de 

BLSE și CRE izolate din probe de apă uzată și nămol colectate din SEAU Ap și SEAU An precum și din 

probe de apă de suprafață prelevate din aval și amonte de efluenți SEAU a arătat o rezistență înaltă la 

antibioticele beta-lactamice și carbapeneme (Figura nr. 7) 

 

 
Figura nr. 7. Spectrul de sensibilitate la antibiotice betalactamice și carbapeneme ale tulpinilor de Enterobacteriaceae 

producătoare de BLSE și CRE izolate din probe de apă uzată și nămol colectate din SEAU Ap și SEAU An precum și din probe 

de apă de suprafață prelevate din aval și amonte de efluenți SEAU Ap și An. 
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Tabelul 8. Tulpini de Enterobacteriaceae producătoare de BLSE și CPEconfirmate cu ajutorul MALDI-TOF MS și selectate în 

studiu. 

SEAU Probă analizată E. coli 
BLSE 

E. coli 
fenotip 
OXA-48 

E. coli 
fenotip 
CARBA 

KESC fenotip OXA-48 KESC fenotip CARBA 

     Nr. CPE Nr  CPE 

Ap Influent 2 4 4 5  K. pneumoniae 5  K. pneumoniae 

Efluent 2 0 2 0  2  K. pneumoniae, C. freundii 

Aval 1 0 0 0  5  K. pneumoniae 

Amonte 2 0 0 0  3  K. pneumoniae 

Nămol tanc aerare 2 0 2 1 K. pneumoniae 1 E. kobei 

Nămol rezidual 2 0 0 0  0  

Total 9 4 8 6  16 Total tulpini Enterobacteriaceae 
producătoare de BLSE și CRE izolate din 
SEAU și selectate: 43 

An Influent 0 0 0 0  0  

Efluent 0 0 0 0  0  

Aval 2 1 0 0  5 K. pneumoniae 

Amonte 2 0 0 0  2 K. pneumoniae 

Nămol tanc aerare 0 0 0 0  0  

Nămol rezidual 0 0 0 0  0  

Total 4 1 0 0  7 Total tulpini Enterobacteriaceae 
producătoare de BLSE și CRE izolate din 
SEAU și selectate: 12 

B Influent 4 4 8 6 K. pneumoniae 8 K. pneumoniae 

Efluent 4 4 8 6 K. pneumoniae 8 K. pneumoniae 

Aval 4 9 4 9 K. pneumoniae 
K. variicola 

7 K. pneumoniae 

Amonte 3 0 0 0  1 K. pneumoniae 

Nămol tanc aerare 1 4 0 8 K. pneumoniae 8 K. pneumoniae 

Nămol rezidual 4 0 0 0  1  

Total 20 21 20 21  33 Total tulpini Enterobacteriaceae 
producătoare de BLSE și CRE izolate din 
SEAU și selectate: 115 

AqT Influent 2 2 2 4  5  

Efluent 2 1 0 1  5  

Aval 2 0 0 4 K. pneumoniae 3 K. pneumoniae 

Amonte 2 0 0 0  0  

Nămol tanc aerare 2 0 0 4  6  

Nămol rezidual 2 2 4 3  6  

Total 12 5 6 16  25 Total tulpini Enterobacteriaceae 
producătoare de BLSE și CRE izolate din 
SEAU și selectate: 64 

AqD Influent 2 2 0 4 K. pneumoniae 5 K. pneumoniae 

Efluent 2 0 0 3  0  

Aval 2 0 0   0  

Amonte 2 0 0   0  

Nămol tanc aerare 2 0 0 3  0  

Nămol rezidual 2 0 0 7  4  

Total 12 2 0 17  9 Total tulpini Enterobacteriaceae 
producătoare de BLSE și CRE izolate din 
SEAU și selectate: 40 

 



Analiza MALDI-TOF MS a tulpinilor de Enterobacteriaceae BLSE izolate din probe de scaun a pus 

în evidență că acestea aparțin următoarelor specii bacteriene: E. coli, Enterobacter cloacae, Klebsiella 

pneumoniae și Raoultella ornithinolytica. E. coli a fost cea mai frecvent izolată specie bacteriană BLSE-

pozitivă în probele de scaun colectate de la operatorii SEAU (23, 68%), fiind urmată de K. pneumoniae 

(13,15%), Enterobacter cloacae (2,63%) și Raoultella ornithinolytica (1,31%).  

 

Activitatea 2.4. Stabilirea determinanților genetici ai rezistenței la tulpinile de Enterobacteriaceae cu 

fenotip BLSE/ CPE (PCR) 

 

Pentru identificarea suportului molecular al rezistenței la carbapeneme și BLSE la tulpini 

aparținând fam. Enterobacteriaceae, tulpinile bacteriene selectate în activitățile anterioare au fost 

însămânțate pe un mediu de cultură neselectiv (PCA sau NA), cu scopul obținerii de colonii izolate.  

S-a utilizat metoda lizei alcaline adaptată care a constat în prelevarea a 1-5 colonii izolate care 

au fost suspendate în 20 µl soluție NaOH 0,05M + SDS 0,25% (în tuburi Eppendorf de 0,2 ml pentru PCR), 

folosindu-se o ansă calibrată de 1µl și incubate la 95 oC, timp de 15 min. Ulterior, s-a adăugat un volum 

de 180 µl soluție TE 1X, urmat de vortexare ușoară, apoi de centrifugare la 13.000 RPM, timp de 3 

minute. Supernatantul (180 µl) s-a transferat într-un tub Eppendorf nou și se păstrează la 4°C până la un 

an de la data preparării, urmând a fi folosit ca matriță în reacțiile PCR. 

Primerii utilizați pentru pentru screening-ul genelor de rezistență la carbapeneme si BLSE sunt 

listați în tabelul 9 (Czobor și colab., 2014; Gheorghe și colab., 2014). 

În scopul detectării prezenței genelor pentru carbapenemaze și BLSE, reacțiile PCR 

simplex/multiplex  au fost realizate în volum de 20-25µl, (1 µl lizat celular) folosindu-se kit-ul GoTaq 

Green Master Mix (Promega). Produșii de amplificare au fost vizualizați prin elecroforeză în gel de 

agaroză 1% si 2% ulterior migrării la 100 V pentru 1 h. S-a utilizat marker de greutate moleculară de 

Generuler 100 bp Plus (ThermoScientific). Pentru validarea reacțiilor PCR au fost utilizate controale 

pozitive și negative. 

 

Tabel 9. Secvențele primerilor și dimensiunea ampliconului rezultat din utilizarea acestora în reacțiile PCR 

Gena Primeri Secvența primerilor (5′→3′) Dimensiunea ampliconului 

(pb) 

Carbapenemaze 

blaOXA-48 OXA-F GCGTGGTTAAGGATGAACAC 438 

OXA-R CATCAAGTTCAACCCAACCG 

blaIMP IMP-F GGAATAGAGTGGCTTAA(C/T)TCTC 232 

IMP-R GGTTTAA(C/T)AAAACAACCACC 

blaVIM VIM-F GATGGTGTTTGGTCGCATA 390 

VIM-R CGAATGCGCAGCACCAG 

blaNDM NDM-F GGTTTGGCGATCTGGTTTTC 621 

NDM-R CGGAATGGCTCATCACGATC 

blaKPC KPC-Fm CGTCTAGTTCTGCTGTCTTG 798 

KPC-Rm CTTGTCATCCTTGTTAGGCG 

Gene codificatoare de BLSE 



Gena Primeri Secvența primerilor (5′→3′) Dimensiunea ampliconului 

(pb) 

Carbapenemaze 

blaCTX-M 
CTX-M-F 

CTX-M-R 

CGCTGTTGTTAGGAAGTGTG 

GGCTGGGTGAAGTAAGTGAC 
754 

blaTEM 
TEM-F 

TEM-R 

ATAAAATTCTTGAAGACGAAA 

GTCAGTTACCAATGCTTAATC 
1080 

blaSHV 
SHV-F 

SHV-R 

TGGTTATGCGTTATATTCGCC 

GGTTAGCGTTGCCAGTGCT 
868 

 

Studiul de biologie moleculară a fost realizat pentru stațiile de epurare SEAU Ap, SEAU An și 

SEAU B, fiind în curs de realizare pentru SEAU AqT și AqD. 

Rezultatele screening-ului pentru genele codificatoare de carbapenemaze (blaOXA-48, blaNDM, 

blaKPC, blaIMP, blaVIM) și de BLSE (blaCTX-M, blaTEM și blaSHV) au evidențiat diferențe în funcție de SEAU 

analizată (tabelele 10, 11, 12). 

 

Tabelul 10. Rezultatele screening-ului pentru genele codificatoare de carbapenemaze și de BLSE- SEAU Ap 

SEAU Ap Amonte Influent Nămol activ Efluent Aval 

 E. coli 
Total = 2 

KESC 
Total = 4 

E. coli 
Total = 10 

KESC 
Total = 
10 

E. coli 
Total = 7 

KESC 
Total = 2 

E. coli 
Total = 4 

KESC 
Total = 2 

E. coli 
Total = 2 

KESC 
Total = 5 

ESBL           

blaCTX-M 2 (7.69%) 0 5 (19.23%) 1 1 (3.84%) 0 1 (3.84%) 1 (4.54%) 1 (3.84%) 0 

blaTEM 
0 0 5 (19.23%) 4 

(18.18%) 
0 0 2 (7.69%) 0 1 (3.84%) 5 (22.72%) 

blaSHV 
0 4 (18.18%) 0 10 

(45.45%) 
4 
(15.38%) 

1 (4.54%) 0 1 (4.54%) 0 5 (22.72%) 

CPE           

bla IMP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

bla VIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

bla NDM 0 0 0 2 (9.09%) 0 0 1 (3.84%) 1 (4.54%) 0 0 

bla KPC 0 4 (18.18%) 4 (15.38%) 5 
(22.72%) 

4 
(15.38%) 

0 2 (7.69%) 1 (4.54%) 0 5 (22.72%) 

blaOXA48 0 0 4 (15.38%) 5 
(22.72%) 

0 1 (4.54%) 0 1 (4.54%) 0 0 

 

 

 

 

 

 



Tabelul 11. Rezultatele screening-ului pentru genele codificatoare de carbapenemaze și de BLSE- SEAU An 

SEAU An Amonte Influent Nămol activ Efluent Aval 

 E. coli 
Total = 2 

KESC 
Total = 2 

E. coli 
Total = 0 

KESC 
Total = 
0 

E. coli 
Total = 
0 

KESC 
Total 
= 0 

E. coli 
Total = 0 

KESC 
Total = 
0 

E. coli 
Total = 3 

KESC 
Total = 5 

ESBL           
blaCTX-M 2 (40%) 1 (14.28%) 0 0 0 0 0 0 2 (40%) 0 
blaTEM 2 (40%) 1 (14.28%) 0 0 0 0 0 0 2 (40%) 5 (71.42%) 
blaSHV 0 2 (28.57%) 0 0 0 0 0 0 0 5 (71.42%) 
CPE           
bla IMP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
bla VIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
bla NDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
bla KPC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 (71.42%) 
bla OXA48 0 1 (14.28%) 0 0 0 0 0 0 1 (20%) 0 

 

Tabelul 12. Rezultatele screening-ului pentru genele codificatoare de carbapenemaze și de BLSE- SEAU B 

SEAU B Amonte Influent Nămol activ Efluent Aval 

 E. coli 
Total = 4 

KESC 
Total = 1 

E. coli 
Total = 
16 

KESC Total 
= 14 

E. coli 
Total = 
13 

KESC 
Total = 
17 

E. coli 
Total = 
16 

KESC 
Total = 
13 

E. coli 
Total = 18 

KESC Total 
= 16 

ESBL           

blaCTX-M 

3 (4.61%) 0 9 
(13.84%) 

10 
(15.87%) 

4 
(6.15%) 

12 
(19.04%) 

7 
(10.76%) 

3 
(4.61%) 

9 
(13.84%) 

6 (9.52%) 

blaTEM 
0 0 3 (4.61%) 11 

(16.92%) 
0 1 

(1.58%) 
3 
(4.61%) 

6 
(9.52%) 

2 (3.07%) 4 (6.34%) 

blaSHV 
0 1 (1.58%) 0 7 (10.76%) 1 

(1.53%) 
5 
(7.93%) 

4 
(4.15%) 

9 
(14.28%) 

0 8 (12.69%) 

CPE           
bla IMP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
bla VIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
bla NDM 0 0 6 (9.23%) 0 1 

(1.53%) 
4 
(6.34%) 

6 
(9.23%) 

0 4 (4.15%) 2 (3.17%) 

bla KPC 0 0 1 (1.53%) 0 0 6 
(9.52%) 

1 
(1.53%) 

0 0 1 (1.58%) 

blaOXA48 0 1 (1.58%) 4 (6.15%) 11 
(16.92%) 

3 
(4.61%) 

11 
(16.92%) 

0 11 
(16.92%) 

8 
(12.30%) 

2 (3.17%) 

 

Suportul genetic al fenotipurilor BLSE și CPE la SEAU Ap 

Pentru tulpinile cu fenotip BLSE izolate din toate punctele de prelevare au fost identificate 

genele blaCTX-M (n = 6), blaTEM (n = 3) și blaSHV (n = 2) (pentru două tulpini nefiind identificat suportul 

genetic al fenotipului menționat). La două tulpini a fost observată prezența simultană a genelor blaCTX-M 

și blaTEM. 



Pentru tulpinile izolate de pe mediu ChromID OXA-48a fost identificată gena blaOXA-48 în 

tulpinile provenite din influent (KESC, n = 5 și E. coli, n = 4) și din tancul de aerare (KESC, n = 1). Pentru 

unele dintre aceste tulpini a fost observată și prezența simultană a genelor codificatoare de BLSE (fig. 8). 

Pentru tulpinile izolate de pe mediul ChromID CARB din toate punctele de prelevare cea mai 

frecvent determinată genă producătoare de carbapenemază a fost blaKPC (n = 16 KESC, n = 9 E. coli), 

urmată de blaNDM (n = 3 KESC, n = 1 E. coli), dar și blaOXA-48, simultan cu blaNDM (n = 1 KESC). Pentru unele 

dintre aceste tulpini a fost observată și prezența simultană a genelor codificatoare de BLSE (fig. 8) 

 

Suportul genetic al fenotipurilor BLSE și CPE la SEAU Av 

În probele de apă din SEAU Av nu au fost identificate tulpini rezistente. La tulpinile provenite din 

probele amonte și aval față de această SEAU a fost identificată prezența unor tulpini cu fenotip BLSE, 

avan ca suport genetic genele blaCTX-M și blaTEM (n = 3) simultan și gena și blaCTX-M (n = 1). De pe mediul 

ChromID OXA-48 a fost izolată o tulpină de E. coli, cu genele și blaOXA-48 și blaTEM. De pe mediul ChromID 

CARB au fost izolate exclusiv tulpini KESC, cea mai frecvent determinată genă producătoare de 

carbapenemază fiind blaKPC (n = 5), urmată de blaOXA-48 (n = 3 KESC, n = 1 E. coli). 

 

Studiul comparativ al SEAU Ap și SEAU Av 

Întrucât cele două stații de epurare sunt localizate în proximitate geografică, s-a realizat un 

studiu comparativ al prevalenței genelor ESBL și CPE în cele două SEAU. 

In ceea ce priveste distribuția comparativă a genelor codificatoare de carbapenemazeși BLSE pe 

specii din SEAU Ap si SEAU An, s-a constatat ca gena blaOXA-4 8 a fost identificata in ambele statii: 31.81% 

din tulpinile de KESC si 16% din tulpinile E. coli din SEAU Ap iar la 16.66% din E. coli si 14.28% din 

tulpinile de K. pneumoniae din SEAU An. 

Gena codificatoare de carbapenemază blaNDM a fost identificată doar la tulpinile confirmate din 

SEAU Ap (KESC -13.63% si E. coli – 4%). Gena blaKPC a fost identificata la tulpinile KESCdin SEAU Ap si 

SEAU An (90.47 vs. 71.42%) si la tulpini de E. coli din SEAU Ap (16%). Gena codificatoare de BLSE blaCTX-M 

a fost identificată la tulpinile din ambele SEAU astfel: la tulpinile KESC 28.57 vs.14.28%; iar la tulpinile de 

E. coli 24 vs. 83.33%. In ambele SEAU (Ap si An) au fost identificate suplimentar si alte gene codificatoare 

de BLSE: blaTEM la 32 vs. 83.33% din tulpinile de E. coli si 42.85% dintre tulpinile KESC din SEAU Ap;  blaSHV 

la 95.45 vs. 100% din tulpinile KESC; 12% din tulpinile de E. coli din SEAU Ap.  

In cazul SEAU Ap au fost identificate la tulpinile izolate din influentul statiei de la 1 pana la 4 

gene codificatoare de BLSE si carbapenemaze / tulpina, astfel la 18.18% din tulpinile KESC a fost 

identificată asocierea carbapenemază (1) - BLSE (1) reprezentata de OXA-48 - SHV; la 13.63% din 

tulpinile KESC a fost identificata asocierea de gene codificatoare de CPE (1) si BLSE (2) reprezentată de 

blaKPC-blaTEM-blaSHV; la 12% din tulpinile de E. coli asocierea blaKPC-blaCTX-M-blaTEM; 4.54% din tulpinile KESC 

au prezentat o gena codificatoare de carbapenemază si trei de BLSE (blaKPC-blaCTX-M-blaTEM-blaSHV).  

In ceea ce privește tulpinile izolate din efluentul SEAU Ap a fost prezenta asocierea de 

carbapenemaze (2) si BLSE (1) reprezentata de: blaOXA48-blaNDM-blaSHV la tulpinile de E. coli si KESC 

(4.54%) si blaNDM-blaKPC-blaCTX-M la tulpinile de E. coli si KESC (cate 4% din fiecare). 

In proba de apa de suprafata din aval de SEAU Ap au fost identificate tulpini KESC producatoare 

de carbapenemaze (1) si BLSE (2) reprezentate de KPC-TEM-SHV (22.72%). 

 



Screening-ul genotipic al tulpinilor izolate din amonte SEAU An a demonstrat prezenta simultană 

a până la trei gene de rezistență la antibiotice β-lactamice astfel la 33.33% din tulpinile de E. coli 

analizate a fost identificată asocierea de 2 BLSE reprezentate de CTX-M si TEM; tulpinile KESC (14.28%) 

au fost producatoare de OXA-48-TEM-SHV si TEM-SHV. În proba de apă de suprafață din aval de SEAU 

Ap au fost identificate tulpini KESC producatoare de carbapenemaze (1) și BLSE (2) reprezentate de KPC-

TEM-SHV (71.42%) și tulpini de E. coli  producatoare de carbapenemaze (1) și BLSE (1) reprezentate de 

OXA-48-TEM si BLSE (2): CTX-M-TEM. 

 

Suportul genetic al fenotipurilor BLSE și CPE la SEAU B 

In ceea ce priveste distributia genelor codificatoare de carbapenemaze și BLSE pe specii (E. coli / 

KESC) din SEAU B s-a constatat prezența urmatoarelor gene codificatoare de CPE: blaOXA-48 (23.07% vs. 

57.14%); blaNDM (24.61% vs. 7.93%); blaKPC (3.07% vs. 11.11%); blaNDM (24.61% vs. 7.93%); și a genelor 

codificatoare de BLSE: blaCTX-M (47.69% vs. 49.20%); blaTEM (13.84% vs. 34.92%); și blaSHV (7.69% vs. 

46.03%).   

In cazul SEAU B au fost identificate de la 1 pana la 4 gene codificatoare de BLSE si 

carbapenemaze /tulpina, astfel la 9.23% din tulpinile izolate din proba de apa uzata din influentul SEAU 

B a fost identificata asocierea de gene codificatoare de carbapenemaze (1) și BLSE (1) reprezentată de 

blaNDM-blaCTX-M; la 6.34% din tulpinile KESC din influent asocierea de 1 carbapenemază – 3 BLSE: blaOXA48-

blaCTX-M-blaTEM-blaSHV; iar 4.7% din tulpinile KESC provenite din influentul statiei au prezentat o gena 

codificatoare de CPE si doua de BLSE (blaOXA-48-blaCTX-M-blaTEM). In proba de apa uzata din efluentul SEAU 

B 6.34% din tulpinile KESC au prezentat asocierea de gene codificatoare de CPE (1) si BLSE (1) 

reprezentata de blaOXA48-blaSHV; 6.15% din tulpinile de E. coli au prezentat asocierea de gene 

codificatoare de carbapenemaze (1) si BLSE (1) reprezentata de blaNDM-blaCTX-M; iar 4.76% din tulpinile 

KESC au prezentat asocierea carbapenemază (1) – BLSE (3) reprezentată de blaOXA48-blaCTX-M-blaTEM-

blaSHV. În cazul tulpinilor KESC din proba de nămol activ (tancul de aerare) cea mai frecventă a fost 

asocierea de gene codificatoare de carbapenemaze (1) si BLSE (1) reprezentată de blaOXA48-blaCTX-M 

(11.11% din tulpini) iar la tulpinile KESC din proba de apă de suprafață din aval de SEAU B au fost 

identificate asocierile: carbapenemaze (2) și BLSE (1): NDM - OXA-48 - SHV; carbapenemaze (1) și BLSE 

(2): OXA-48 – TEM - SHV; BLSE (3): OXA-48 - CTX-M - TEM; BLSE (2): TEM - SHV. 

 Distribuția genelor de rezistență nu este uniformă în cazul celor 3 SEAU analizate (Figura nr. 8, 

9), putându-se observa nivelul mult mai ridicat de rezistență în cazul tulpinilor izolate din SEAU B, 

urmată de SEAU Ap. În cazul tulpinilor KEHS rezistente predomină OXA-48, urmată de CTX-M și SHV, în 

timp ce la tulpinile rezistente de E. coli predomină CTX-M, urmată de OXA-48 și NDM. 

 



 
Figura nr. 8. Distributia genelor de rezistență la tulpinile KESC provenite din diferite SEAU. 

 

 
Figura nr. 9. Distribuția genelor de rezistență la antibioticele beta-lactamice identificate la tulpinile de Enterobacteriaceae  

izolate din diferite puncte ale SEAU analizate până în prezent. 
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Concluzii 

În concluzie, obiectivul propus pentru această etapă a fost îndeplinit în totalitate, numărul de 

probe analizate și de lucrători/rezidenți incluși în studiu până în acest moment, fiind cel mai mare 

pentru partenerul român, comparativ cu celelalte țări participante la proiect.   

În cadrul acestei etape s-a realizat recoltarea și analiza ulterioară și a unui număr total de 128 

probe, dintre care 10 probe de apă uzată (influent, efluent), 10 probe de nămol activ, 10 probe de aer  și 

88 probe de materii fecale de la lucrători și rezidenți din vecinătatea a cinci stații de epurare a apelor 

uzate (SEAU) (4 orășenești și 1 stație asociată unei fabrici de conserve), precum și 10 probe de apă de 

suprafață din amonte și aval de SEAU analizate.  

Rezultatele screening- ului pentru genele codificatoare de carbapenemaze (blaOXA-48, blaNDM, 

blaKPC, blaIMP, blaVIM) și de BLSE (blaCTX-M, blaTEM și blaSHV) pentru SEAU Ap și SEAU An au evidențiat la 

tulpinile de E. coli cu fenotip BLSE izolate din toate punctele de prelevare prezența, în ordine 

descrescătoare a frecvenței, a genelor blaCTX-M, blaTEM și blaSHV, cu prezența simultană a trei tulpini a 

asocierii  blaCTX-M + blaTEM. Pentru tulpinile izolate de pe mediul cromogen ChromID OXA-48 din diferite 

puncte de prelevare a fost identificată gena blaOXA-48 (KESC, n = 20 și E. coli, n = 15). Pentru tulpinile 

izolate de pe mediul ChromID CARBA din diferite puncte de prelevare, cea mai frecvent genă  

codificatoare pentru carbapenemază a fost blaNDM (n = 15 KESC, n = 2 E. coli), urmată de blaOXA-48 (n = 16 

KESC, n = 0 E. coli), blaKPC (n = 7 KESC, n = 2 E. coli), o singură tulpină KESC prezentând asocierea blaNDM + 

blaKPC. Pentru unele dintre aceste tulpini a fost observată prezența simultană a genelor codificatoare de 

CPE și BLSE. In ceea ce priveste distributia genelor codificatoare de CPE și BLSE la tulpini izolate din SEAU 

B (E. coli / KESC) s-a constatat prezența urmatoarelor gene codificatoare de carbapenemaze: blaOXA-48 

(23.07% vs. 57.14%); blaNDM (24.61% vs. 7.93%); blaKPC (3.07% vs. 11.11%); blaNDM (24.61% vs. 7.93%); și a 

genelor codificatoare de BLSE: blaCTX-M (47.69% vs. 49.20%); blaTEM (13.84% vs. 34.92%); si blaSHV (7.69% 

vs. 46.03%). În cazul SEAU B au fost identificate de la 1 până la 4 gene codificatoare de BLSE și 

carbapenemaze la aceeași tulpină microbiană. Distribuția genelor de rezistență nu este uniformă în cazul 

celor 3 SEAU analizate, înregistrându-se un nivel mult mai ridicat de rezistență în cazul tulpinilor izolate 

din SEAU B, urmată de SEAU Ap. În cazul tulpinilor KEHS rezistente predomină OXA-48, urmată de CTX-M 

și SHV, în timp ce la tulpinile rezistente de E. coli predomină CTX-M, urmată de OXA-48 și NDM.  
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