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REZUMATUL ETAPEI 

În cadrul acestei etape au fost analizate rezultatele studiului epidemiologic pentru 

modelarea riscului de expunere la tulpini antibiorezistente la angajații și rezidenții din 

proximitatea stațiilor de epurare a apelor uzate. Numeroase studii indică prezența bacteriilor 

rezistente (BRA) și a genelor de rezistență la antibiotice (GRA) atât  în probele de apă, cât și în 

cele de aer din interiorul stațiilor de epurare a apelor uzate (SEAU), precum și existența unor 

corelații între agenții patogeni enterici izolați din apele uzate și infecțiile comunitare. Deși se 

speculează faptul că BRA și GRA din SEAU ar  putea fi transmise la om fie direct, fie indirect, 

prin aerosolii sau apa provenită de la SEAU, sugerând că angajații SEAU și rezidenții din 

imediata apropiere a acestora ar prezenta un risc mai mare de a fi purtători de enterobacterii RA, 

în comparație cu populația generală, până în prezent nu a fost efectuat un astfel de studiu, 

proiectul AWARE fiind primul care își propune ca obiectiv principal realizarea unui studiu 

epidemiologic multinațional pentru evaluarea riscului de a transmitere a enterobacteriilor 

rezistente la antibiotice bete-lactamice, prin producere de beta-lactamaze de spectru larg (ESBL), 

la lucrătorii sau la rezidenții din apropierea SEAU.  

 În cadrul proiectului  AWARE s-a realizat un studiu transversal, desfășurat în perioada 

septembrie 2018 - martie 2020 în Germania, Olanda și România. Populația țintă a fost 

reprezentată de două grupuri expuse care trăiesc sau lucrează în imediata apropiere a SEAU (pe 

o rază de 300 de m de în jurul SEAU), respectiv lucrătorii din SEAU  și rezidenții din apropiere 

și un grup control, neexpus, reprezentat de rezidenți care locuiesc la depărtare de SEAU (la 

distanță mai mare de 1000 de metri de SEAU). Procesul de recrutare a participanților la studiu a 

variat, în funcție de țară, iar colectarea datelor s-a realizat prin completarea unui chestionar și 

analiza prezenței de E. coli producătoare de ESBL (EC-ESBL) în probele de materii fecale.  

Variabilele sociodemografice colectate au fost: vârsta, nivelul educational, interacțiunea directă 

cu pacienții sau contactul cu țesuturile umane, utilizarea antibioticelor, călătoriile internaționale 

în în ultimele 12 luni. Analiza statistică a presupus utilizarea statisticilor rezumative pentru 

prezentarea caracteristicilor descriptive ale populației studiate, imputarea multiplă prin ecuații 

înlănțuite pentru manipularea valorilor lipsă și metode de ponderare a răspunsurilor în cele 3 țări 

participante.   

 Un total de 1918 participanți din cele trei țări au fost eligibili pentru studiu (Germania, 

n = 482; Olanda, n = 828 și România, n = 608). Prevalența generală a EC-ESBL în cele 3 țări a 
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fost de 13%, cu cea mai mare prevalență observată la populația din România (28%), în corelație 

direct cu rata mai mare de RA din România, comparative cu celelalte două țări participante. 

Asocierea dintre rate de portaj de EC-ESBL și nivelul de expunere (lucrător la SEAU, rezident în 

apropiere sau la distanță de SEAU) a variat în funcție de țară. În general, rata de portaj EC-ESBL 

a fost mai mare la lucrătorii din SEAU și la rezidenții din apropierea SEAU (11% și 29% față de 

7%, p <0,001), aceste tendințe fiind influențate de populația din România, în timp ce nu au 

existat diferențe semnificative statistic între ratele de portaj la grupurile analizate în Germania 

(0% și 6% față de 8%, p 0,25) sau în Olanda (4% vs. 6%, p 0,53). Participanții care au călătorit 

în zone cu risc crescut pentru RA în ultimele 12 luni au fost aproape de două ori mai susceptibili 

de a avea un rezultat pozitiv pentru portajul de EC-ESBL.  Niciuna dintre celelalte covariabile 

studiate nu a prezentat un efect relevant asupra portajului de EC-ESBL. 

 Rezultatele obținute au fost valorificate sub forma unei teze de doctorat, a 4 lucrări de 

disertație și 6 lucrări de licență și diseminate de echipa partenerului român sub forma a două 

articole ISI, dintre care unul publicat (PlosONE- FI- 2.47) și unul în revizie (Frontiers in 

Microbiology, FI= 4) și trei participări la conferințe internaționale, iar de către întreg consorțiul 

sub forma unui articol ISI (publicat în Systematic Reviews, FI- 7,89). 
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