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RAPORT DE ACTIVITATE 

 

METODĂ RAPIDĂ BAZATĂ PE CITOMETRIA ÎN FLUX PENTRU DETECTAREA 

MICROORGANISMELOR ȘI TESTAREA SENSIBILITĂȚII LA ANTIBIOTICE 

DIRECT DIN PRODUSELE PATOLOGICE 

 

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI:  

 Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unei metode de diagnostic, rapidă și 

eficientă, bazată pe citometria în flux, pentru detectarea bacteriilor patogene și determinarea 

profilurilor de sensibilitate la antibiotice ale acestora, direct din produsele biologice, în scopul 

îmbunătățirii (ratei de succes) a terapiei antiinfecțioase empirice, deosebit de importantă 

pentru reducerea ratelor de morbiditate și mortalitate asociate infecțiilor severe precum și 

pentru limitarea apariției și răspândirii fenomenului de rezistență la antibiotice. 

 

 

OBIECTIVE SPECIFICE 

1. Elaborarea și optimizarea unei metode rapide bazate pe citometria în flux pentru detectarea 

de bacterii patogene, cu diferite profiluri de rezistență la antibiotice, în matrici biologice 

artificiale: urină, lichid cefalorahidian. 

2. Evaluarea și validarea metodei rapide bazate pe citometria în flux pentru detectarea de 

bacterii patogene, cu diferite profiluri de rezistență la antibiotice, în probe biologice 

artificial contaminate (urină, sânge) și probe biologice (urină). 

 

Introducere 

În laboratoarele clinice, aplicarea tehnicii citometriei în flux este bine cunoscută în 

domeniul hematologiei, utilizarea în microbiologia clinică de rutină fiind încă într-un stadiu 

incipient (Nuding și Zabel, 2013). Infecțiile bacteriene ale tractului urinar (ITU) se numără printre 

cele mai frecvente afecțiuni, pentru care se prescrie tratament cu antibiotice. Tratamentul ITU 

bacteriene include fluoroquinolone, cefalosporine, trimetoprim-sulfametoxazol, nitrofurantoin, 

fosfomicină, tetraciclină și se corelează cu statisticile regionale de rezistență (Wagenlehner și 
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colab., 2014). Numeroase caracteristici ale fluoroquinolonelor le recomandă ca agenți terapeutici 

ideali în controlul ITU, însă emergența rezistenței la antibiotice riscă să compromită utilizarea 

acestora în viitor. Sensibilitatea/ rezistenţa la antibiotice a tulpinilor bacteriene izolate din ITU se 

evaluează prin metode standard: disc difuzimetrică sau microdiluțiilor în mediu lichid. O strategie 

alternativă constă în detectarea directă a efectelor unui antibiotic asupra celulelor bacteriene, 

utilizând fluorocromi specifici. Măsurarea luminii dispersate și a fluorescenței indică modificări 

morfologice și ale fiziologiei individuale a celulelor. Celulele fluorescente pot fi apoi examinate 

la microscopul cu epifluorescență sau prin citometria în flux. Avantajele citometriei în flux constau 

în faptul că poate detecta și cuantifica mii de celule în câteva secunde.  

În continuare vor fi prezentate sintetic principalele rezultate obținute în cadrul 

activităților menționate în planul de realizare al proiectului. 

 

ETAPE  

1. Studiul epidemiologic; 

2. Studiul modificărilor morfologice și funcționale ale tulpinilor bacteriene selectate, induse  

de antibiotice prin citometrie în flux; 

3. Validarea protocolului de testare a sensibilității la antibiotice prin citometrie în flux. 

 

ETAPA 1 Studiul epidemiologic  

Activitate 1.1. Selecția și caracterizarea fenotipică a bacteriilor rezistente la antibiotice 

izolate din infecții nosocomiale în două unități spitalicești 

Organismul model utilizat pentru atingerea obiectivelor proiectului de cercetare a fost 

reprezentat de specia Escherichia coli. Astfel, au fost luate în studiu un număr de 64 de tulpini 

de E. coli uropatogene (UPEC) izolate din probe de urină de la pacienți internați la Institutul 

Clinic „Fundeni”şi la Institutul de Boli Cardiovasculare „C.C. Iliescu” din Bucureşti. Studiul 

s-a desfășurat cu avizul pozitiv al comisiei de etică a Universității din București și consimțământul 

în scris al pacienților. Toate tulpinile UPEC  au fost stocate pe mediu de conservare recomandat 

de OMS, ce permite conservarea pe termen lung fără alterarea particularităţilor biologice şi 

păstrate la -20 ºC. Identificarea tulpinilor UPEC s-a realizat cu ajutorul sistemelor de identificare 

automate VITEK®2 compact şi Maldi-TOF. Tulpina control recomandată de standardul CLSI 
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(Clinical Laboratory Standard Institute) și utilizată în toate experimentele a fost: E. coli ATCC 

25922. 

Determinarea spectrului de sensibilitate la antibiotice pentru tulpinile UPEC din 

colecţie s-a realizat prin metoda antibiogramei disc-difuzimetrice standardizate (Kirby-Bauer), cu 

respectarea recomandărilor CLSI 2017.  

Metoda de referință de determinare a sensibilității la antibiotice a evidențiat faptul că 

tulpinile de UPEC au prezentat rate înalte de rezistență la antibioticele beta-lactamice 

(>90%), fluoroquinolone (74%) și sulfonamide (48%). Toate tulpinile UPEC au fost sensibile 

la nitrofurantoin (100% sensibilitate), 28%  au prezentat fenotip multidrug resistant (MDR) şi 

doar 3 tulpini de UPEC au prezentat sensibilitate de 100% la antibioticele testate. 

Activitate 1.2. Identificarea suportului genetic al rezistenței la antibiotice (detecția genelor 

de rezistență la antibiotice prin PCR convențional) 

Investigarea suportului genetic al rezistenţei la antibiotice al tulpinilor de UPEC selectate 

în studiu a arătat că cea mai frecventă genă de rezistenţă a fost blaCTX-M (40%), care codifică 

pentru rezistenţa la antibioticele β-lactamice, urmată de gena qnrB  (24%), şi de gena  sulI (20%). 

Aceste date au fost în concordanţă cu rezultatele fenotipice. 

Activitate 1.3. Identificarea relațiilor de clonalitate la tulpinile bacteriene rezistente izolate 

din cele două unități spitalicești. 

Analizele de taxonomie moleculară ale tulpinilor UPEC selectate au relevant apartenența 

acestora la grupurile filogenetice cele mai virulente, respectiv B2 și A în procente de 60%, 

respectiv 35%. Testele moleculare au pus în evidență la nivelul genomului tulpinilor de UPEC 

selectate prezența de markeri genetici cu rol în patogenitatea și virulența tulpinilor: 

fimH(84%), chuA (59%) şi kpsMTII (43%), cnf-1 (23%), hlyD (14%), papC (12%), hlyA (5 %), 

afaBC şi sfaDE (3.5%). 

 

ETAPA 2. Studiul modificărilor morfologice și funcționale ale tulpinilor bacteriene selectate, 

induse  de antibiotice prin citometrie în flux. 

Activitate 2.1. Elaborarea și dezvoltarea de protocoale de analiză a influenței antibioticelor 

asupra tulpinilor bacteriene prin citometrie în flux (selecția de fluorocromi, selecția de 

antibiotice utilizate în terapia empirică, selecția tulpinilor pe baza fenotipurilor de rezistență 

la antibiotice, prepararea probelor de analizat, stabilirea timpului de incubare) și 
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compararea rezultatelor cu cele obținute prin metode standard de determinare a 

sensibilității la antibiotice: metoda disc-difuzimetrica (Kirby-Bauer), E-test și sisteme 

automate. 

 În cadrul acestei activități au fost elaborate protocoale de lucru, bazate pe citometria în flux 

în combinație cu diferiți agenți de marcare fluorescenți (DiBAC4(3), iodură de propidiu), pentru 

determinarea influenței unor antibiotice (ciprofloxacin, ceftriaxonă, trimetroprim-sulfametoxazol, 

nitrofurantoin) asupra unor parametri structurali (membrana plasmatică) și funcționali (potențial 

de membrană) ai celulei bacteriene.  

 

Activitate 2.2. Analiza influenței substanțelor antimicrobiene selectate asupra diferiților 

parametri morfologici și funcționali bacterieni (integritatea membranei plasmatice, 

activitatea pompelor de eflux bacteriene, pH intracelular, respiratie celulară, viabilitatate) 

prin citometrie în flux. 

În cadrul acestei activități au fost evaluate protocoale de lucru, bazate pe citometria în flux 

în combinație cu diferiți agenți de marcare fluorescenți (DiBAC4(3) [(bis-(1,3- dibutylbarbituric 

acid) trimethineoxonol] sau bis-oxonol (BOX) (excitație la 540 nm, și emisie la 590 nm), iodură 

de propidiu (excitație la 493 și emisie la 636 nm), pentru determinarea influenței unor antibiotice 

(ciprofloxacin, ceftriaxonă, trimetroprim-sulfametoxazol, nitrofurantoin) asupra unor parametri 

structurali (membrana plasmatică) și funcționali (potențial de membrană) ai celulei bacteriene. 

DiBAC4(3) este o moleculă hidrofobă, încărcată negativ (Müller și Nebe, 2010) care poate 

pătrunde și colora numai celulele depolarizate. Iodura de propidiu (PI) pătrunde numai în celulele 

cu membrană citoplasmatică permeabilizată, 

Testele de laborator au pus în evidență faptul că protocolul de citometrie în flux în 

combinație cu fluorocromii selectați - DiBAC4(3) și iodură de propidiu – permit detectarea 

de modificări structurale și funcționale ale celulelor bacteriene cultivate în prezență de 

antibiotice la concentrații inhibitorii.  
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Figura nr. 1. Rezultatele analizei prin CF privind influența ciprofloxacinului asupra unor parametrii 

structurali (integritatea membranei plasmatice) și funcționali (potențialul de membrană) ai celulelor bacteriene de 

UPEC prin analize de citometrie în flux în combinație/asociație cu doi agenți de marcare fluorescenți: DiBAC4(3) și 

iodură de propidiu).   

 

Activitate 2.3. Elaborarea și dezvoltarea unui protocol de determinare a sensibilității la 

antibiotice/ rezistenței prin citometrie în flux 

Rezultatele analizelor din activitatea anterioară au permis selecția fluorocromilor: PI și 

DiBAC4(3)  precum și a concentrației de colorare, utilizați în devoltarea unei metode rapide bazate 

pe citometria în flux pentru detectarea de bacterii patogene, cu diferite profiluri de rezistență la 

antibiotice direct în produse biologice.  

În cadrul acestei activități a fost elaborate și evaluat un protocol de determinare a 

sensibilității la antibiotice / rezistenței prin citometrie în flux a unor tulpini de UPEC (n = 29). Au 

fost realizate suspensii bacteriene ale tulpinilor de UPEC, din culture microbiene solide de 18-24 

de ore, care au fost inoculate în mediu lichid Luria Bertani (LB), la o densitate celulară finală de 

105UFC/ml, în prezența a trei concentraţii de antibiotice diferite: ciprofloxacin (1, 2 și 4 μg/ml), 

trimethoprim-sulfametoxazol (25, 50 și 100 μg/ml), ceftriaxonă (0,06, 2,5 și 5 μg/ml) și 

nitrofurantoin (18, 75, și 150 μg/ml), solubilizate în prealabil în LB (metoda microdiluțiilor în 

mediu lichid). Tulpinile UPEC cultivate în prezența a diferite concentrații de antibiotice au fost 

incubate la 37 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 
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spectrofotometrică a fost înregistrată ca valoarea concentrației minime inhibitorii (CMI). 

Evaluarea creșterii microbiene în prezența a diferite concentrații de antibiotic cu ajutorul 

citometriei în flux s-a efectuat prin marcare cu DiBAC4(3) (0.5 µg/ml).  

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. 

Analiza comparativă a rezultatelor protocolului de determinare a sensibilității la antibiotice 

prin citometrie în flux a celor 29 de tulpini de UPEC și a rezultatelor metodei de referință 

(antibiograma disc-difuzimetrică) nu a indicat discrepanțe, sensibilitatea și specificitatea metodei 

propuse fiind de 100% pentru cele 4 antibiotice testate.  

ETAPA 3. Validarea protocolului de testare a sensibilitatii la antibiotice prin citometrie in 

flux 

Activitate 3.3. Elaborarea si dezvoltarea unui protocol de determinare a sensibilitatii la 

antibiotice/ rezistentei prin citometrie in flux 

În cadrul acestei activități a fost elaborat un protocol de bazat pe citometria în flux în 

combinație cu doi agenți de marcare: DiBAC4(3) și PI pentru determinarea sensibilității la 

antibiotice a tulpinilor de UPEC selectate direct în probe biologice artificial (urină) contaminate. 

Un număr total de 29 de tulpini de UPEC cu diferite fenotipuri de rezistență la antibiotice au fost 

utilizate pentru evaluarea protocolului de determinarea sensibilității la antibiotice cu ajutorul 

citometriei în flux, direct în probe de urină artificial contaminate. Tulpina E. coli ATCC 25922 a 

fost utilizată drept tulpină control în testele de determinare a sensibilității la antibiotice. Testarea 

sensibilităţii la antibiotice cu ajutorul citometriei în flux, 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, la o densitate celulară finală de 105UFC/ml, în prezența a trei 

concentraţii de antibiotice diferite: ciprofloxacin (1, 2 și 4 μg/ml), trimethoprim-sulfametoxazol 

(25, 50 și 100 μg/ml), ceftriaxonă (0,06, 2,5 și 5 μg/ml) și nitrofurantoin (18, 75, și 150 μg/ml), 

solubilizate în prealabil în LB. Controlul negativ de fluorescență care corespunde populaţiei 
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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. 

Rezultatele măsurătorilor de citometrie au arătat că tulpinile de UPEC sensibile la diferite 

antibiotice, cultivate în mediu LB și în probe de urină contaminate artificial, au prezentat o 

fluorescență verde mărită În cazul tulpinilor de UPEC 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 (Figura 2). 

 

 

Figura 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. 

 

În cazul ceftriaxonei, un număr de 11 tulpini de UPEC (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 UPEC 

uropatogene analizate au prezentat valori ridicate ale MFI corespunzătoare fluorescenței măsurate 
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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. 

Rezultatele au arătat că tulpinile care au prezentat sensibilitate la ciprofloxacin pe baza 

metodelor de referință au prezentatun procent de celule depolarizate de peste 70% la toate cele 3 

concentraţii de ciprofloxacin analizate (Figura 3). 

 

 

Figura 3: Reprezentarea grafică a procentului de celule depolarizate în prezența a 3 concentrații de ciprofloxacin. 

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. 

Pentru detectarea tulpinilor producătoare de ESBL cu ajutorul CF, suspensiile 

bacteriene preparate din culturile obţinute peste noapte pe mediu solid (agar nutritiv) au fost 

inoculate în probe de urină naturală, respectiv LB, pentru a obține densitatea celulară finală de 

105UFC/ml. Antibioticele testate au fost ceftazidim (CAZ) concentraţie 4, 2, 1 μg/ml şi cefotaxim 

(CTX) 4, 2, 1 μg/ml, cu sau fără amoxacilina cu acid clavulanic (CLA) 27 μg/ml. Concentraţile 

antibioticelor au fost obţinute după solubilizarea unui disc de antibiotic în 1 ml LB. Probele au fost 

incubate 4 ore la 37ºC după ce au fost marcate cu 1 μl DiBAC4(3) (concentrație finală de 0.5 

µg/ml). Au fost testate tulpini ESBL atât prin metoda CF, cât şi prin metoda disc-difuzimetrică 
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pentru confirmare, măsurând diametrul zonelor de inhibiţie datorate antibioticului, şi înregistrând 

apariţia sinergismelor între cefalosporine şi acidul clavulanic. 

Activitate 3.4. Formularea unei matrici artificiale produse in house (urina, sange, lichid 

cefalorahidian) si caracterizarea fizico-chimica a acestora (aspect, turbiditate, determinarea 

cantitativa a speciilor ionice – titrare, evaluarea moleculelor mici ex. urea – HPLC) 

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. 

 

 

Activitate 3.5. Determinarea parametrilor de performanță ai protocolului de analiză 

dezvoltat: specificitatea și respectiv sensibilitatea de detecție 

Analiza comparativă a rezultatelor de citometrie în flux și a celor obținute prin metodele 

standard (antibiogramă) au relevat un procent redus de rezultate fals-pozitive pentru trimetoprim-

sulfametoxazol (4,5%) și ceftriaxonă (5,8%) si fals-negative pentru trimetoprim-sulfametoxazol 

(14,2%), ceftriaxonă (8,3%), și ciprofloxacin (6,25%). Valorile sensibilității și specificității 

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



10 
 

fost de 100%/100% pentru nitrofurantoin, de 85,7%/95.6% pentru trimetroprim-sulfametoxazol, 

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

 

Activitate 3.6. Validarea protocolului de analiză prin citometrie în flux pe matrici artificiale: 

acuratețea, linearitatea, domeniul de aplicare vor fi confirmate prin metode de analiză 

clasice (determinarea numărului de celule viabile). 

Validarea protocolului de analiză prin citometrie în flux s-a realizat pe o matrice artificială 

reprezentată de un mediu de cultură cu compoziție similară probelor de urină, denumit AUM. În 

protocolul de determinare a numărului de celule viabile, bazat pe citometrie în flux, s-au folosit 

doi agenți de marcare: PI, care poate pătrunde numai în celulele cu membrană citoplasmatică 

permeabilizată, în timp ce potenţialul membranar a fost evaluat prin utilizarea DiBAC4(3) sau bis-

oxonol (BOX) care este o moleculă hidrofobă, încărcată negativ (Müller și Nebe, 2010). 

Măsurătorile de citometrie au fost efectuate pe un aparat FACS Calibur (Becton-

Dickinson). 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 (670 nm). Analiza datelor de 

citometrie obţinute s-a folosit software-ul Flowing. Discriminarea între celulele bacteriene viabile 

și respectiv moarte s-a realizat utilizând un control de celule viabile reprezentat de o suspensie 

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 nefelometric de 

0,5 McFarland și un control de celule moarte obţinut prin inactivarea termică la 100°C timp de 30 

min a unei suspensii bacteriene de E. coli ATCC25922. Validarea metodei a fost realizată urmărind 

trei parametri, respectiv specificitate, acurateţe, limită de detecţie. Suspensii bacteriene preparate 

din culturi solide ale tulpinilor UPEC, de 24 de ore, au fost inoculate în AUM: LB (7:5) la o 

densitate celulară finală de 105 CFU/ml. Următoarele antibiotice (discuri) au fost adăugate 

ciprofloxacin (5 μg), fosfomicină (50 μg) cotrimoxazol (25 μg) și nitrofurantoin (50 μg) (Oxoid), 

într-un volum final de 1 ml. După 4 ore de incubare, discurile de antibiotice au fost îndepărtate iar 

probele centrifugate la 7000 rpm timp de 3 minute și resuspendate în 500 μl de soluție salină 

tamponată cu fosfat filtrat (PBS). Rezultatele obținute au fost comparate cu cele obținute prin 

analiza Vitek®2 (bioMérieux) şi disc difuzimetrică a tulpinilor testate. Datele de citometrie în flux 

au indicat valori ridicate ale MFI măsurate la nivelul detectorului FL3 (620 nm) corespunzătoare 



11 
 

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 (Figura 4). 

 

Figura 4.Profilul valorilor MFI ale fluorescenței roșii pentru suspensiile mixte testate. 

 

De asemenea validarea protocolului de detecţie şi testare a sensibilităţii la antibiotice cu 

ajutorul citometriei în flux în diferite probe biologice, s-a realizat și prin analiza unui mediu cu 

compoziție similară LCR care a fost inoculat artificial bacili Gram negativi. Antibioticele testate 

pe bacilii Gram-negativi în mediu LCR artificial au fost: ceftriaxonă (30 μg/ml), aztreonam (30 

μg/ml), meropenem (10 μg/ml), gentamicină (10μg/ml), ciprofloxacin (5μg/ml). 

Valorile sensibilității și specificității metodei citometriei în flux aplicată probelor de LCR 

artificial contaminat cu tulpini de bacilli Gram-negativi au fost de 100%/100% pentru cefriaxonă, 

aztreonam, ciprofloxacin, de 50%/80% pentru gentamicină, de 87,5%/100% pentru meropenem. 

 

Activitate 3.7. Aplicarea protocolului de analiza direct pe probe clinice in scopul selectiei 

tipurilor de probe pentru care protocolul poate fi implementat 

Validarea metodei de determinare a sensibilității la antibiotice direct în probe biologice 

bazată pe citometria în flux, s-a efectuat prin analiza unui număr total de 117 de probe de urină de 

la pacienţi internaţi într-o unitate spitalicească din București.Toate cele 117 probe de urină 

prelevate de la pacienţi internaţi la Institutul de boli cardiovasculare C.C Iliescu, au fost 

însămânţate pe mediu lactozat (McConkey sau Drigalski) şi pe geloză-sânge şi a fost urmat 

protocolul de lucru pentru analiză prin citometrie în flux (Figura 5). 
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Figura 5: Schema protocolului de prelucrare a probelor de urină prelevate de la pacienți internați. 

 

 

Din totalul de 117 probe de urină prelevate de la pacienţi spitalizați, 65% au fost negative 

şi 35% pozitive, fiind mai frecvente în rândul pacienților de sex feminin. Tulpinile uropatogene 

izolate din probele de urină au aparținut speciilor E.coli și  Klebsiella pneumoniae.Procentul mare 

de probe negative rezultat în urma cultivării pe medii de cultură demonstrează utilizarea tehnicii 

citometriei în flux ca metodă eficientă și rapidă de screening al probelor de urină înainte de 

cultivarea acestora.  

Corelarea rezultatelor obţinute cu ajutorul citometriei în flux cu cele obținute în urma 

cultivării probelor pe medii specifice, a relevat faptul că 5 probe de urină care au prezentat 

microbiotă mixtă datorită recoltării necorespunzătoare, au fost înregistrate ca pozitive la analiza 

de citometrie. Alte 5 probe de urină au prezentat 2 tulpini microbiene de interes ca posibili agenţi 

patogeni etiologici ai ITU, fiind de asemenea detectate ca pozitive la analiza de citometriei în flux.  

Analizele au pus în evidență faptul că metode de diagnostic bazată pe citometrie în flux nu 

a realizat diferența între bacterile Gram-negative şi Gram-pozitive din urină, acestea din urmă 

(Enterococcus fecalis) nefiind detectate la citometru în probele de urină pozitive, dar confirmându-

se creșterea acestora pe geloză-sânge. Limitele detecției prin citometrie în flux a bacteriilor Gram-
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pozitive datorate fenomenelor de agregare au fost descrise de mai mulți autori (Manoni şi colab., 

2002; Wang şi colab., 2010). 

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

/specificitate a metodei de citometriei în flux aplicată probelor de urină, în funcție de antibioticul 

testat, respectiv de 90,1% / 62% pentru nitrofurantoin, 84,2% / 57,1% pentru trimetroprim-

sulfametoxazol, de 75% / 92,8% pentru ceftriaxonă și  94,1% / 78,2% pentru ciprofloxacin (Figura 

6). 

 

 

Figura 6: Reprezentarea grafică a procentului parametrilor de performanţă  

obținuți prin corelarea celor două metode (antibiograma şi citrometria în flux) la cele patru antibiotice testate. 

 

În figura 5 sunt prezente histogramele tulpinilor E.coli 4493, E. coli 451, E.coli 3906, E.coli 

956 expuse la antibiotice în mediu artificial cu compoziţie de LCR. Tulpina de E. coli 4493, tratată 

cu gentamicină şi meropenem la o concentrație de 16 μg/ml respectiv 4 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 citometrie în flux ca fiind o tulpină sensibilă la 

gentamicină şi meropenem. În ceea ce priveşte concentraţia celorlalte 3 antibiotice, această tulpină 

a prezentat un profil al distribuției fluorescenței similar controlului de creștere microbiană netratat, 

fiind evaluată ca tulpină rezistentă la ceftriaxonă, ciprofloxacin şi aztreonam. Tulpina E.coli 451 

a prezentat o creştere a medianei de fluorescenţă pentru DiBAC4(3) atunci când a fost expusă la 

aztreonam, gentamicină şi meropenem, peak-ul histogramei corespuzător populaţiei bacteriene 

fiind deplasat spre dreapta, iar în ceea ce priveşte ceftriaxona şi ciprofloxacinul, această tulpină a 

fost evaluată ca rezistentă atât prin metoda citometriei în flux cât şi prin metoda 
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antibiogramei.Tulpina E.coli 3906 a prezentat o creştere a intensităţii fluorescenţei pentru 4 

antibiotice (ceftriaxonă 4 μg/ml, ciprofloxacin 4 μg/ml, aztreonam 16μg/ml şi gentamicină 16 

μg/ml) cu excepţia meropenemului 4 μg/ml. La polul opus, tulpina E.coli 956 a fost evaluată ca 

sensibilă la meropenem, şi rezistentă la toate cele 4 antibiotice, observându-se în figura 6d, o 

suprapunere perfectă cu controlul negativ pentru florescenţă. 

 

Figura 5:Distribuția fluorescenței pentru tulpinile dea) E.coli 4493, b) E. coli 451, c) E.coli 3906, d) E.coli 956 tratate 

cu antibiotice la diferite concentraţii, în LCR. Conturul negru indică controlul pozitiv, iar conturul roşu indică 

populația bacteriană. 
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Activitate 3.8. Identificarea unor modalitati de implemetarein vederea integrarii 

protocolului de detectie a rezistentei la antibiotice prin FCM in programele de monitorizare 

a rezistentei la antibiotice 

 

Concluzii generale 

✓ Problema rezistenței la antibiotice a cunoscut o creștere fără precedent la nivel mondial, 

disponibilitatea unor metode de diagnostic microbiologic rapid fiind absolut necesară pentru a 

putea oferi clinicienilor informații utile privind taxonomia și profilul de rezistență al tulpinilor 

bacteriene în diferite produse patologice, pentru optimizarea tratamentului empiric cu 

antibiotice. 

✓ În cadrul acestui proiect s-a realizat optimizarea și validarea unui protocol de citometrie în flux 

(CF) care să permită discriminare rapidă a probelor de urină și de LCR pozitive microbiologic, 

precum și determinarea profilului de sensibilitate la antibioticele utilizate în schemele de 

terapie de urgență a infecțiilor de tract urinar și meningitelor bacteriene.  

✓ Această metodă rapidă scurtează timpul de procesare a probelor de urină și LCR cu 24-48 ore 

în cazurile de infecție monomicrobiană, comparativ cu metodele clasice de identificare și de 

testare a sensibilității la antibiotice, facilitând instituirea unui tratament empiric adecvat.  

✓ Protocolul bazat pe CF, permite identificarea tulpinilor ESBL, prin detectarea modificărilor 

morfologice și fiziologice ale celulelor bacteriene sub acțiunea cefotaximului şi ceftazidimului 

în prezenţa acidului clavulanic. Astfel, CF reprezintă o abordare convenabilă, rapidă și fiabilă 

(sensibilitate și specificitate de 100%) pentru detectarea tulpinilor producătoare de β-lactamaze 

sensibile la inhibitori. 

 

Diseminarea rezultatelor proiectului 

Rezultatele au fost prezentate la 4 conferințe naționale și internaționale, 1 workshop 

internațional, 2 articole ISI (1 articol publicat și unul în revizie), 2 articole BDI, 2 teze de 

licență, 1 teză de doctorat, 1 cerere de brevet 
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