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Rezumat  

Scopul acestui proiect este dezvoltarea unui protocol de analiză microbiologică prin 

metoda citometriei în flux (CF), care să fie utilizat ca metodă specifică și rapidă pentru 

determinarea directă a prezenței bacteriilor rezistente la antibiotice în probele clinice, oferind 

astfel posibilitatea optimizării terapiei de urgență a infecțiilor severe.  

În analizele de CF, pentru evaluarea integrității membranare a fost utilizată iodura de 

propidiu (PI), în timp ce potenţialul membranar a fost evaluat prin utilizarea DiBAC4(3). 

Pentru optimizarea protocolului, a fost elaborat un mediu de cultură cu compoziție de urină 

artificială (AUM) și au fost utilizate 30 de tulpini bacteriene izolate din uroculturi pozitive de 

la pacienți spitalizați. Protocolul de analiză bazat pe CF, a permis obținerea unor rezultate 

comparabile cu cele obținute prin metoda standard de testare a sensibilității la antibiotice, în 

ceea ce privește diferențierea tulpinilor de E. coli uropatogene sensibile și respectiv rezistente 

la ciprofloxacin, nitrofurantoin, trimetoprim-sulfametoxazol si ceftriaxonă, după 4 ore de 

incubare în prezența antibioticului, în urină artificială, pe baza distribuției fluorescenței 

DiBAC(4)3. Celulele tulpinilor de E. coli uropatogene sensibile au prezentat o creștere a 

medianei fluorescenței în prezența antibioticului, comparativ cu controlul de creștere, 

netratat. Tulpinile de E. coli uropatogene rezistente la antibioticele testate au prezentat o 

distribuție a fluorescenței similară controlului de creștere. Analiza comparativă a rezultatelor 

de CF și a celor obținute prin metodele standard (antibiogramă) a relevat doar un număr redus 

de discrepanțe majore, pentru antibioticele testate, specificitatea și sensibilitatea metodei CF 

aplicată probelor de urină artificială contaminate cu tulpini de E. coli uropatogene fiind de 

100%/100% pentru nitrofurantoin, de 85,7%/100% pentru trimetroprim-sulfametoxazol, de 

91,6%/94,1% pentru ceftriaxonă și de 93,7%/ 100% pentru ciprofloxacin.  

În continuare, s-a realizat validarea protocolului pe bază de CF pentru testarea 

sensibilităţii la antibiotice direct în produse biologice, prin analiza unui număr total de 117 de 

probe de urină prelucrate simultan prin metoda clasică și pentru analiza CF. Analiza datelor a 

relevat valori diferite ale parametrilor de performanță (specificitate /sensibilitate) a metodei 

de CF aplicată probelor de urină, în funcție de antibioticul testat, respectiv de 95,4%/63,3% 



pentru nitrofurantoin, 89,2%/62,5% pentru trimetroprim-sulfametoxazol, de 78,5%/93,6% 

pentru ceftriaxonă și  95%/ 79,1% pentru ciprofloxacin.  

Rezultatele obținute demonstrează potențialul metodei de CF optimizată în cadrul 

acestui studiu de a deveni un instrument util atât în screening-ul rapid al probelor de urină 

care necesită cultivare în vederea izolării agentului uropatogen și a determinării profilului de 

sensibilitate la antibiotice, cât și pentru discriminarea rapidă între populațiile bacteriene 

sensibile și cele rezistente potențial prezente în probele clinice, furnizând astfel informații 

utile pentru selectarea tratamentului de urgență. 

Introducere 

Citometria în flux (CF) este o metodă de analiză cu numeroase posibilităţi de aplicare 

în microbiologie. Spre deosebire de alte tehnici care implică studiul populațiilor microbiene 

după cultivare, CF oferă posibilitatea de a analiza rapid și individual mai mulți parametri ai 

unei populaţii de microorganisme, reușind să detecteze și să cuantifice diferențele structurale 

şi funcţionale individuale ale celulelor unei populații bacteriene. Metodele convenționale de 

analiză microbologică implică izolarea microorganismului, urmată de identificarea 

biochimică/serologică, timpul total de analiză fiind de 48-72 de ore, fără posibilitatea 

detectării microorganismelor non-cultivabile și fără a furniza informații în timp real cu privire 

la starea fiziologică a microorganismului (Veal şi colab., 2000). CF permite detectarea 

populațiilor celulare mixte, iar prin utilizarea unor parametri bine definiți, permite realizarea 

unui diagnostic rapid, în aproximativ 2-6 ore (Alvarez-Barrientos și colab., 2000).  

Scopul acestui proiect este dezvoltarea unui protocol de analiză microbiologică a 

probelor prin metoda CF, care să fie utilizat ca metodă specifică și rapidă pentru determinarea 

directă a prezenței bacteriilor rezistente la antibiotice în probele clinice, oferind astfel 

posibilitatea optimizării terapiei de urgență a infecțiilor severe. 

În continuare vom prezenta principalele activități realizate în perioada raportată, 

pentru îndeplinirea obiectivelor propuse. 

 

OB. 1. Elaborarea si dezvoltarea de protocoale de analiză a influenţei 

antibioticelor asupra tulpinilor bacteriene prin CF (selecţia de fluorocromi, selecția de 

antibiotice utilizate în terapia empirică, selecţia tulpinilor pe baza fenotipurilor de 

rezistenţă la antibiotice, prepararea probelor de analizat, stabilirea timpului de 

incubare) şi compararea rezultatelor cu cele obţinute prin metode standard de 

determinare a sensibilităţii la antibiotice: metoda disc-difuzimetrică (Kirby-Bauer), E-

test şi sisteme automate. 



1.1. Materiale şi metode 

Pentru dezvoltarea unui protocol de analiză bazat pe CF, s-au selectat iniţial 

fluorocromii care pot indica diferenţe privind integritatea membranei celulare sau potenţialul 

membranar. Integritatea membranară este esențială pentru menținerea viabilității celulare, 

deteriorarea integrității membranei putând indica moartea celulară (Hammes și colab., 2011). 

Menținerea potențialului membranar este deosebit de importantă pentru generarea energiei 

necesare proceselor celulare (Breeuwer și Abee, 2000) fiind de asemenea, un indicator 

important al viabilității celulare (Hammes și colab., 2011). Pentru evaluarea integrității 

membranare a fost utilizată iodura de propidiu (PI), care poate pătrunde numai în celulele 

cu membrană citoplasmatică permeabilizată, în timp ce potenţialul membranar a fost evaluat 

prin utilizarea DiBAC4(3) [(bis-(1,3- dibutylbarbituric acid) trimethineoxonol] sau bis-oxonol 

(BOX) (excitație la 540 nm, și emisie la 590 nm), o moleculă hidrofobă, încărcată negativ 

(Müller și Nebe, 2010) care poate pătrunde și colora numai celulele depolarizate. 

Pentru optimizarea protocolului, a fost elaborat un mediu de cultură cu compoziție de 

urină artificială (AUM) (tabelul 1) (Chutipongtanate şi Thongboonkerd, 2010), utilizat 

pentru cultivarea unui număr de 30 de tulpini bacteriene izolate din uroculturi pozitive de la 

pacienți spitalizați care au semnat consimțământul informat pentru participare la studiu. De 

asemenea, studiul a primit avizul favorabil al Comisiei de Avizare a Studiilor din unitatea 

spitalicească de unde au fost recoltate probele de urină. 

Tabelul 1.Compoziția și caractersticile fizico-chimice ale mediului de cultură AUM. 

Parametrii/ 

Compuşi 

Valoarea/    

Concentraţii 
 

pH 6.2  

Densitate 1.008 g/ cm3 

Osmolaritate 446 (mOsm/kg) 

Uree 200 (mM) 

Acid uric  1 (Mm) 

Na3C6H5O7 5 (mM) 

NaCl 54 (mM) 

KCl 30 (mM) 

NH4Cl 15 (mM) 

CaCl2 3 (mM) 

MgSO4 2 (mM) 

NaHCO3 2 (mM) 

Na2C2O4 0.1 (mM) 

Na2SO4 9 (mM) 

NaH2PO4 3.6 (mM) 

Na2HPO4 0.4 (mM) 



CF a fost efectuată pe un aparat Becton-Dickinson FACS Calibur echipat cu un laser 

de argon de 488nm. Pentru toate experimentele, au fost colectate aproximativ 10000 de 

evenimente pentru fiecare eșantion. Parametrii utilizaţi pentru caracterizarea dimensiunii și 

granularității celulelor analizate au fost SSC-FSC, SSC iar pentru fluorescență, FL-3 (filtrul 

cu lungime lungă de 670 nm). Pentru analiza datelor obţinute s-a folosit software-ul Flowing. 

Discriminarea între celulele bacteriene viabile și respectiv moarte s-a realizat cu 

ajutorul controalelor. Controlul de celule viabile a fost reprezentat o suspensia bacteriană de 

E. coli ATCC25922 preparată în AUM dintr-o cultură solidă de 18-24 de ore obținută pe agar 

nutritiv cu o densitate de 1,5 X 108 CFU/ml corespunzătoare standardului nephelometric de 

0,5 McFarland. Celulele moarte au fost obţinute prin inactivare termică la 100°C timp de 30 

min a unei suspensii bacteriane de E. coli ATCC25922 preparată la fel ca mai sus.  

Au fost pregătite suspensii mixte de celule bacteriene viabile și moarte în tampon 

fosfat steril în diferite proporții (9:1,  8:2,  7:3,  6:4,  5:5,  4:6,  3:7,  2:8,  1:9). Apoi, un 

volum de 100 µl de inocul mixt s-a fost adăugat la 900 µl de AUM. După 10 minute de 

incubare la temperatura camerei, la întuneric cu PI (1 µg/ml), s-a măsurat fluorescența roșie a 

suspensiilor mixte și s-au analizat comparative valorile medianei de fluorescenţă (MFI). 

 

1.2. Rezultate  

Datele de citometrie în flux au indicat valori ridicate ale MFI măsurate la nivelul 

detectorului FL3 (620 nm) corespunzătoare suspensiilor mixte M1 – M5, cu un raport celule 

moarte:celule viabile de 9:1,  8:2,  7:3,  6:4 și respectiv  5:5, acestea fiind similare valorilor 

MFI controlului de celule moarte. Suspensiile mixte M6 – M9, caracterizat printr-un raport 

celule moarte:celule viabile de 4:6,  3:7,  2:8,  1:9 au prezentat o fluorescență roșie 

descrescătoare, suspensia mixtă M9 prezentând valori scăzute ale MFI, similare controlului 

de celule viabile (fig. 1). 

 

Figura 1.Profilul valorilor MFI ale fluorescenței roșii pentru suspensiile mixte testate. 

 



OB. 2. Elaborarea şi dezvoltarea unui protocol de determinare a sensibilităţii la 

antibiotice/ rezistenţei prin citometrie în flux, pe baza analizei influenței substanțelor 

antimicrobiene asupra diferiților parametri morfologici și funcționali bacterieni 

2.1. Materiale şi metode 

Un număr total de 29 de tulpini de E. coli uropatogene cu diferite fenotipuri de 

rezistență au fost identificate prin spectrometrie de masă folosind tehnica MALDI-TOF MS. 

E. coli ATCC 25922 a fost utilizată ca tulpină control în testele de determinare a sensibilității 

la antibiotice.Toate tulpinile bacteriene au fost menținute în laborator pe agar nutritiv. 

Testarea sensibilităţii la antibiotice cu ajutorul CF, s-a efectuat folosind suspensii 

bacteriene preparate din culture de 18-24 de ore dezvoltate pe mediu solid (agar nutritiv), 

care au fost inoculate în probe de urină naturală și respective în mediu lichid Luria Bertani 

(LB), la o densitate celulară finală de 105UFC/ml, în prezența a diferite concentraţii de 

antibiotice solubilizate în prealabil în LB (Tabelul 2).  

 

Tabelul 2.Concentrații de antibiotic selectate pentru testele de determinare a sensibilităţii la antibiotice 

a unor tulpini bacteriene în probe de urină prin metoda CF. 

Antibiotic Abreviere Concentrație 1 Concentrație 2 Concentrație 3 

Nitrofurantoin F 150 μg/ml 75 μg/ml 18 μg/ml 

Ceftriaxonă CRO 5 μg/ml 2,5 μg/ml 0,06 μg/ml 

Cotrimoxazol SXT 100 μg/ml 50 μg/ml 25 μg/ml 

Ciprofloxacin CIP 4 μg/ml 2 μg/ml 1 μg/ml 

 

Controlul negativ de fluorescență care corespunde populaţiei bacteriene 

nefluorescente a fost reprezentat de suspensia bacteriană preparată în proba de urină și 

respectiv în LB și colorată cu  fluorocromul DiBAC4(3). Colorantul nu pătrunde în celulele 

viabile, cu potential membranar neafectat. Au fost de asemnenea preparate controale negative 

reprezentate de medii de cultură neinoculate, respectiv 100 μl urină, respectiv 100 μl LB. 

Probele de urină inoculate cu diferite tulpini bacteriene uropatogene au fost incubate 

la întuneric la37 ºC timp de 4 ore și apoi evaluate spectrofotometric la 620 nm. Cea mai 

scăzută concentrație de antibiotic care a inhibat complet creșterea microbiană confirmată prin 

citirea spectrofotometrică a fost înregistrată ca valoarea concentrației minime inhibitorii 

(CMI). 

După marcare cu DiBAC4(3), la o concentrație finală de 0.5 µg/ml, timp de 30 de 

minute la 37 ºC, la întuneric, atât probele de urină inoculate cu diferite tulpini bacteriene 



uropatogene, cât și controalele pregătite au fost analizate prin CF (BD Accuri C6 Plus) pentru 

stabilirea valorilor CMI pentru fiecare antibiotic selectat. Analiza citometrică a evaluat 

fluorescența verde în canalul de fluorescență FITC (filtre 530/30 nm). Pentru analiza 

populației bacteriene, au fost achiziționate un total de 10000 de evenimente în poarta 

corespunzătoare populației bacteriene. Pentru fiecare tulpină au fost analizate, de asemenea, 

celulele netratate cu antibiotic și necolorate pentru a evalua autofluorescența celulelor native 

și pentru a defini setările de achiziție. Achiziția și analiza datelor au fost efectuate cu 

software-ul BD Accuri C6 plus și FlowJo. 

 

2.2. Rezultate 

Rezultatele măsurătorilor de CF au arătat că tulpinile de E. coli uropatogene sensibile 

la tratamentul cu diferite antibiotice, cultivate în mediu LB și în probe de urină, contaminate 

artificial, au prezentat o fluorescență verde mărită (valoarea MFI fiind de cel puțin două ori 

mai mare comparativ cu controlul netratat). În cazul tulpinilor de E. coli rezistente la 

antibiotice, profilul MFI a fost similar cu cel al celulelor bacteriene netratate. 

Toate tulpinile de E.coli supuse tratamentului cu nitrofurantoin la concentrații de 150 

µg/ml, 75 µg/ml, 18 µg/ml au prezentat un nivel ridicat al valorilor MFI, corespunzător unui 

procent de depolarizare de peste 60%, fiind prin urmare sensibile la acest antibiotic (fig.2). 

 

Fig. 2: Reprezentarea grafică a procentului de celule depolarizate în prezența a trei concentrații de 

nitrofurantoin. Pentru procente mai mari de 20% celule depolarizate, tulpinile au fost evaluate ca fiind sensibile 

la antibioticul testat, în timp ce pentru procente mai mici de 20% celule depolarizate tulpinile au fost evaluate ca 

fiind rezistente la antibioticul testat. 
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În cazul ceftriaxonei, un număr de 11 tulpini de E. coli  uropatogene (36,7%) au 

prezentat un procent al celulelor depolarizate sub 20%, astfel că tulpinile au fost evaluate prin 

metoda CF ca fiind rezistente la acest antibiotic. În ceea ce priveşte ciprofloxacinul, 26,6% 

dintre tulpinile de E. coli uropatogene analizate au prezentat valori ridicate ale MFI 

corespunzătoare fluorescenței măsurate în FL-1, fiind așadar evaluate prin metoda CF ca 

fiind sensibile la acest antibiotic. Rata de rezistenţă a tupinilor de E. coli uropatogene la 

cotrimoxazol a fost scăzută, un procent de 22,5% dintre tulpinile luate în studiu fiind 

sensibile la acest antibiotic. 

Analiza comparativă a rezultatelor de CF și a celor obținute prin metodele standard 

(antibiogramă) a relevat un număr redus de discrepanțe majore, pentru ceftriaxonă, 

trimetroprim-sulfametoxazol şi ciprofloxacin (tabelul 3). Valorile specificității și sensibilității 

metodei CF aplicată probelor de urină artificial contaminate cu tulpini de E. coli uropatogene 

au fost de 100%/100% pentru nitrofurantoin, de 85,7%/100% pentru trimetroprim-

sulfametoxazol, de 91,6%/94,1% pentru ceftriaxonă și de 93,7%/ 100% pentru ciprofloxacin.  

 

Tabelul 3.Analiza comparativă a rezultatelor obţinute prin CF și prin metoda antibiogramei standardizate. 

Tulpini 

Nitrofurantoin 

Trimethoprim-

sulfametoxazol 
Ceftriaxonă 

Ciprofloxacin 

FC  

Antibiograma 

Standardizată 

(AST) FC  AST FC  AST FC  AST 

E.coli 428 S S S S S S S R 

E.coli127 S S S S S R R R 

E.coli 956 S S R R R R R R 

E.coli 4493 S S S S R R R R 

E.coli 451 S S S S R R R R 

E.coli 424 S S S S R R R R 

E.coli 547 S S S R S S S S 

E.coli 491 S S R R R S S S 

E.coli 3894 S S S S S S S S 

E.coli 3830 S S R R R R R R 

E.coli 213 S S R R S S R R 

E.coli 3812 S S R R S S R R 

E.coli 220 S S S S S S R R 

E.coli 253 S S S S S S R R 

E.coli 214 S S S S S S S S 

E.coli 8426 S S S S S S S S 

E.coli 130 S S S S S S S S 

E.coli 429 S S S S S S S S 



E.coli 3865  S S S S R R R R 

E.coli 27 S S S S R R R R 

E.coli 102 S S R R R R R R 

E.coli 2448 S S S S R R S S 

E.coli 3906 S S S S S S S S 

E.coli 2498 S S S S R R R R 

E.coli 2416 S S S S S S S S 

E.coli 218 S S S S R R R R 

E.coli 2432 S S R S S S S S 

E.coli 439 S S S S S S S S 

E.coli 2415 S S S S S S S S 

Sensibilitate 

a/(a+c) 

 

100% 85.7% 

 

91.6% 

 

93.7% 

Specificitate 

d/(b+d) 100% 

 

100% 

 

94.1% 

 

100% 

Rezultate fals-

pozitive 

b/(b+d) 0% 

 

0% 

 

8.3% 

 

0% 

Rezultate fals-

negative 

c/(a+c) 

 

0% 

 

4.3% 

 

5.8% 

 

7.1% 

Pentru fiecare concentrație de antibiotic selectată, a fost calculat un indice de 

marcare–stain index (SI), definit ca raportul dintre intensitatea fluorescenței celulelor 

bacteriene tratate cu antibiotic și respectiv a celulelor netratate (Faria-Ramos şi colab., 2012; 

Silva şi colab., 2016). S-a constat ca o valoare a SI mai mare de 2 este asociată tulpinilor 

sensibile, iar o valoare mai mică de 2 este asociată tulpinilor rezistente.  

 

Figure 3. Reprezentarea grafică a raportului dintre intensitatea fluorescenţei a celulelor tratate cu nitrofurantoin 

(150 μg/ml), ceftriaxonă (5 μg/ml), ciprofloxacin (4 μg/ml), trimetroprim-sulfametoxazol (100 μg/ml) şi celulele 

netratate cu antibiotic- Stain index. 



În figura 4 se observă că tulpina de E. coli 451, tratată cu nitrofurantoin la o 

concentrație de 75 μg/ml, şi cu cotrimoxazol de concentraţie 50 μg/ml, a prezentat un profil al 

fluorescenței deplasat spre dreapta, ceea ce semnifică o creștere a fluorescenței față de 

controlul netratat, această tulpină fiind evaluată prin metoda citometriei în flux ca fiind o 

tulpină sensibilă la nitrofurantoin şi cotrimoxazol. În ceea ce priveşte concentraţia 

ciprofloxacinului şi a ceftriaxonei, această tulpină a prezintat un profil al distribuției 

fluorescenței similar controlului de creștere microbiană netratat, fiind evaluată ca o tulpină 

rezistentă la aceste antibiotice. Tulpina bacteriană fiind rezistentă, celulele au membrana 

polarizată, deci fluorocromul DiBAC4(3) nu a pătruns în acestea, intensitatea fluorescenței 

fiind scăzută.  

 

 

Figura 4.Distribuția fluorescenței pentru tulpina de E.coli 451, tratată cu antibiotice (nitrofurantoin-75 

μg/ml, ciprofloxacin 0,25 μg/ml, ceftriaxonă 2,5μg/ml şi cotrimoxazol 50 μg/ml), cultivată în urină. Conturul 

negru indică controlul pozitiv, iar cel albastru populația bacteriană tratată cu antibiotic. 

 

OB. 3. Validarea protocolului pe bază de CF pentru testarea sensibilităţii în 

diferite matrici biologice. 

3.1. Materiale şi metode 

Pentru a valida metoda bazată pe citometria în flux, au fost analizate un total de 117 

de probe de urină de la pacienţi internaţi într-o unitate spitalicească din București (studiul a 

primit avizul favorabil al Comisiei de Avizare a Studiilor, iar toți pacienții au semnat 

consimțământul informat pentru participare la studiu) prelucrate simultan conform 

următorului protocol: 



 Însămânţarea probelor de urină pe mediu geloză-sânge şi mediu lactozat (Drigalski sau 

MacConkey) şi incubare timp de 24 ore la 37ºC. În cazul uroculturilor pozitive s-au izolat 

tulpinile de interes şi s-a realizat antibiograma pentru cele 4 antibiotice testate; 

 În 4 tuburi Eppendorf a fost adăugat un volum de 50 μl din fecare probă de urină supusă 

examenului microbiologic, peste care s-au adăugat 50 μl soluție de antibiotic de diferite 

concentraţii (nitrofurantoin 150 μg/ml, ceftriaxonă 5 μg/ml, ciprofloxacin 4 μg/ml, 

cotrimoxazol 100 μg/ml), utilizând ca martori, probe de urină necontaminată, respectiv 

urină: mediu LB 1:1; toate probele au fost marcate cu 1 μl DiBAC(4)3 ( 0.5 μg/ml), 

urmată de incubare timp de 4 ore, la întuneric, la 37ºC; citirea probelor s-a realizat cu 

ajutorul unui citometru Accuri C6 plus (Becton Dickinson, Biosciences) în canalul de 

fluorescență pentru FITC (filtre 530/30 nm). Pentru analiza populației bacteriene, au fost 

achiziționate 10000 de evenimente în poarta specifică populației bacteriene. Achiziția și 

analiza datelor au fost efectuate cu software-ul BD Accuri C6 plus și FlowJo. 

3.2. Rezultate 

Metoda standard pentru diagnosticul infecțiilor tractului urinar este reprezentată de  

cultivarea probelor de urină care necesită 18-48 de ore pentru identificarea 

microorganismelor și încă 24 de ore până la obținerea rezultatelor testelor de sensibilitate la 

antibiotice. Scopul acestui studiu a fost optimizarea unui protocol rapid de diagnostic al ITU 

și de determinare a sesnibilității/rezistenței la antibioticele de primă elecție pentru sistemul 

urinar, bazat pe CF. Citirea s-a realizat pe canalul de fluorescenţă FITC-H, histogramele 

indicând o fluorescenţă marită în cazul tulpinilor sensibile la antibiotic ca urmare a 

pătrunderii fluorocromului DiBAC(4)3 în celula microbiană permeabilizată. 

Analiza diagramelor în puncte şi histogramelor pe poarta specifică populaţiei 

bacteriene, a evidențiat faptul căun total de 77 de probe de urină (65,8%) au fost negative (nu 

s-a detectat populație bacteriană) şi 40 pozitive (34,18%) (s-a detectat populație bacteriană). 

Corelarea rezultatelor obţinute  cu ajutorul CF cu cele obținuteîn urma cultivării 

probelor pe medii specifice, a relevat faptul că 5 probe care au prezentat microbiotă mixtă 

datorită recoltării necorespunzătoare a probei de urină, au fost înregistrate ca pozitive la 

analiza FC. Alte 5 probe de urină au prezentat 2 tulpini microbiene de interes ca posibili 

agenţi patogeni etiologici ai ITU, fiind de asemenea înregistrate ca pozitive la analiza FC. 

 Tulpina de E.coli 3616  a prezentat un nivel ridicat al fluorescenţei pentru toate 

antibioticele testate, aceasta fiind evaluată ca sensibilă și prin metoda sandard. Deşi pentru 

nitrofurantoin şi trimetroprim-sulfametoxazol se observă un procent al celulelor depolarizate 



scăzut (26,2%, respectiv 33,6%) comparativ cu cefriaxona (77,4%) şi ciprofloxacinul (65%), 

tulpina a fost totuși considerată sensibilă, intensitatea fluorescenței depășind pragul de 20% 

celule depolarizate. 

Procentul mare de probe negative rezultat în urma cultivării pe medii de cultură 

demonstrează utilizatea tehnicii FC ca metodă eficientă și rapidă de screening al probelor de 

urină înainte de cultivarea acestora.  

În tabelul 4 sunt prezentate rezultatele obţinute prin metoda FC comparativ cu cele 

obţinute prin metoda standard.  

 

 

Tabelul 4. Rezultatele comparative obținute prin cele două metode (FC versus clasică) si performanţa de 

detecție a rezistenței la antibiotice la tulpinile izolate din probele de urină pozitive. 

Tulpini 

Nitrofurantoin 

Trimethoprim-

sulfametoxazol 
Ceftriaxonă 

Ciprofloxacin 

FC AST 

Standard 

AST 

FC 

AST 

Standard 

AST 

FC 

AST 

Standard 

AST 

FC 

AST 

Standard 

AST 

E. coli 2521 S S R S S S R R 

E. coli 2545 S S S S S S S S 

E. coli 3616 S S S S S S S S 

E. coli 2559 R S R S S S S S 

E. coli 2567 S S R R R R R R 

E. coli 2568 R S R S S S S S 

E. coli 2569 S S R S S S S S 

E. coli 2691 S S R R S R R R 

E. coli 16 R S S S S S R S 

E. coli 2709 S S S R S S R R 

E. coli 2714 S S S S S S S S 

E.coli 2935 R S R R S S S S 

E.coli 3797 R S S R S S S S 

E.coli 2965 R S S S S S R S 

E.coli 2966 R S S S S S S R 

E.coli 2968 S S S S S S S S 

Klebsiella pneumoniae 2519 S S R R R R R I 

Klebsiella pneumoniae 2692 R R R R R R R R 

Klebsiella pneumoniae 2527 S S S S S S S S 

Klebsiella pneumoniae 12 R S R S S S R S 

Klebsiella pneumoniae 373 R R R S S S R S 

Klebsiella pneumoniae 2708 R S S R S S R R 

Klebsiella pneumoniae 2716 S S S S S S S S 

Klebsiella pneumoniae  2556 S S R R S R R I 

Klebsiella pneumoniae  3420 R R R S S S R R 

Klebsiella pneumoniae  2941 S S S S S S S S 

Klebsiella pneumoniae  2961 S S S S S S S S 

Klebsiella pneumoniae  4462 R S R S S S S S 

P. aeruginoasa 2699 R R R R R R R R 

P. aeruginoasa 2910 R R R R R R R R 

P. aeruginoasa 2949 R R R R R S S S 

Proteus mirabilis 2556 S R R R S S R S 

Proteus mirabilis 2558 S S R S S S S S 

Proteus mirabilis 2911 S S R R S R R R 

Proteus mirabilis 2949 R R R R R R S S 

Proteus mirabilis 2933 R R R R R R R R 



Proteus mirabilis 2909 R S R R R R R R 

Proteus mirabilis 2556 S S S S R S R R 

Proteus mirabilis 4462 R R R R S S S S 

Acinetobacter baumani 2699 R R R R R R R R 

Sensibilitate    a/(a+c) 95.4% 89.2% 78.5% 95% 

Specificitate  d/(b+d) 63.3% 62.5% 93.5% 79.1% 

Rezultate fals-pozitive b/(b+d) 36.6% 37.5% 6.4% 20.8% 

Rezultate fals-negative c/(a+c) 4.5% 10.7% 21.4% 4.5% 

Analiza datelor a relevat valori diferite ale parametrilor de performanță (specificitate 

/sensibilitate) a metodei de CF aplicată probelor de urină, în funcție de antibioticul testat, 

respectiv de 95,4%/63,3% pentru nitrofurantoin, 89,2%/62,5% pentru trimetroprim-

sulfametoxazol, de 78,5%/93,6% pentru ceftriaxonă și  95%/ 79,1% pentru ciprofloxacin.  

 

Concluzii 

1. Protocolul de analiză bazat pe CF, a permis obținerea unor rezultate comparabile cu cele 

obținute prin metoda standard de testare a sensibilității la antibiotice, în ceea ce privește 

diferențierea tulpinilor de E. coli uropatogene sensibile și respectiv rezistente la 

ciprofloxacin, nitrofurantoin, trimetoprim-sulfametoxazol si ceftriaxonă, după 4 ore de 

incubare în prezența antibioticului, în urină artificială, pe baza distribuției fluorescenței 

DiBAC(4)3. 

2. Celulele tulpinilor de E. coli uropatogene sensibileau prezentat o creștere a medianei 

fluorescenței în prezența antibioticului, comparativ cu controlul de creștere, netratat. 

Tulpinile de E. coli uropatogene rezistente la antibioticele testate au prezentat o distribuție a 

fluorescenței similară controlului de creștere. 

3. Metoda bazată pe CF optimizată în cadrul acestui studiu poate deveni un instrument util atât 

în screening-ul rapid al probelor de urină care necesită cultivare în vederea izolării agentului 

uropatogen și a determinării profilului de sensibilitate la antibiotice, cât și pentru 

discriminarea rapidă între populațiile bacteriene sensibile și cele rezistente potențial prezente 

în probele clinice, furnizând astfel informații utile pentru selectarea tratamentului de urgență. 
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