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REZUMATUL ETAPEI A IV-A
În cadrul acestei etape au continuat studii de epidemiologie moleculară a rezistenţei la
antibiotice, care au implicat secvenţierea tulpinilor izolate în etapele anterioare ale proiectului
pentru analiza genelor de rezistenţă la antibiotice, a subtipurilor tulpinilor rezistente, secvenţierea
transpozonilor și a plasmidelor și analiza metagenomică a probelor de apă. În perioada raportată
au fost secvențiate 164 de tulpini bacteriene din grupul ESKAPE (52 tulpini de Acinetobacter
baumannii, 49 Enterococcus faecium, 33 Klebsiella pneumoniae, 22 Escherichia coli, 7
Enterococcus cloacae și 1 tulpină de Cronobacter sp.), provenite din infecții intraspitalicești,
rețeaua de apă uzată și de suprafață din diverse regiuni geografice ale țării (nord-est, sud și centruvest) (secvențiator MiSeq Illumina, platforma MinION, Oxford Nanopore). Datele brute obținute
au fost supuse analizei bioinformatice, pentru identificarea/confirmarea speciei, identificarea
clonelor circulante pe baza profilului alelic a 7 gene constitutive, pentru predicția genelor care
codifică repliconi plasmidiali, predicția genelor de rezistență la antibiotice, determinarea
subtipurilor din fiecare specie pentru analize filogenetice și predicția profilului variațional pentru
fiecare clonă/subtip specific.
Diversitatea subtipurilor identificate au variat în funcție de specie, cele mai multe subtipuri
fiind identificate la tulpinile de K. pneumoniae (15 ST, cele mai frecvente fiind ST 258 și 101) și
A. baumannii (14 ST, dintre care 4 subtipuri necunoscute, cele mai frecvente fiind ST 2 și 492). În
cazul tulpinilor de E. faecium, majoritatea tulpinilor au aparținut ST 117, 80 și 203.
La cele 164 de tulpini secvențiate au fost identificate 272 de gene unice de rezistență, iar
subtipurile cu numărul cel mai ridicat de gene de rezistență au fost: A. baumannii ST2, E. cloacae
ST526, E. coli ST536, E. faecium ST80 și K. pneumoniae ST258.

Distribuția subtipurilor speciilor bacteriene, cât și a genelor de rezistență la antibiotice a
variat în funcție de sursa de izolare și regiunea geografică (e.g., tulpinile de A. baumannii ST2 și
cele de K. pneumoniae ST 101 și ST 258 au prezentat cea mai largă distribuție, fiind prezente atât
în clinică, cât și în probele de apă uzată).
Secvențierea plasmidelor a evidențiat o diversitate redusă la tulpinile de A. baumannii, la
care au fost evidențiate plasmide de tip pACICU-like, ce conține gena de rezistență la
aminoglicozide aph(3')-VIa în structura unui transpozon TnAphA6 și de tip pMAL-like,
purtătoare a genei de rezistență la carbapeneme blaOXA-72. La aceste tulpini au fost identificați
integroni de clasă 1, ce conțin genele de rezistență aac(3)-Ia, aadA1 (rezistență la aminoglicozide)
și sul1 (rezistență la sulfonamide) și transpozoni de diferite tipuri, respectiv: Tn2006, ce conține
gena de rezistență la carbapeneme blaOXA-23, Tn6020, ce conține gena aph(3')-Ia, Tn9-like ce
conține gena catA1, gena sul1 flancată de doi transpozoni Tn6292, Tn6205 ce conține genele
aph(3'')-Ib, aph(6)-Id și tet(B), precum și regiuni constituite din mai mulți transpozoni și gene de
rezistență la antibiotice (blaTEM-84, catA1, tet(A), sul1)
La tulpinile de E. coli au fost identificate plasmide de diferite dimensiuni: plasmide mari
de tip multireplicon (IncFII și IncFIB) ce conțin multiple gene de rezistență la antibiotice, în unele
cazuri flancate de transpozoni, precum și un integron de clasă 1, plasmide de dimensiuni mai mici
ce conțin gena blaOXA-48 într-o structură de tip IS1R – ΔIS10A – blaOXA-48 – IS10A, plasmide
– IncI1-I(Alpha), IncR, 7, Col(BS512) și netipabile. Plasmida IncFII prezintă gena blaOXA-48,
flancată de un element IS26. Plasmida IncR cuprinde Tn5403 în care se află inserată gena
blaTEM-1. Chiar în absența plasmidelor, una dintre tulpinile de E. coli a prezentat o regiune de
multirezistență, conținând genele de rezistență blaTEM-1, aac(3)-IId, mph(A) flancate de multiple
inserții ale IS26, genele aadA5, sul1, dfrA17 în structura unui integron de clasă 1, precum și gena
blaOXA-48, flancată de IS1R și IS10A.
Analiza metagenomică a demarat pentru 102 probe de apă, 49 probe de ape uzate
provenite din zona București (stație epurare spital și stație epurare orășenească), 48 din zona Iași
(stație epurare spital și stație epurare orășenescă) si 5 probe de apă din medii naturale. Pentru
extracția ADN bacterian s-a utilizat kit-ul DNeasy PowerWater (Qiagen), iar compoziția
bacteriană s-a stabilit pe baza analizei genei ARNr 16S (kitul Ion 16S Metagenomics și platforma
Ion Torrent
PGM, Thermo Fisher Scientific). Analiza compozitiei bacteriene a probelor de apă din medii
naturale a evidențiat un număr de 108- 203 familii, 145 – 379 genuri și 217 – 448 de specii la
probele de apă din medii naturale și respectiv 43-235 familii, 61-264genuri și 97-385 specii la
probele de ape uzate analizate până în prezent.
În probele analizate au fost evidențiați taxoni cu semnificație clinică (5 taxoni diferiți în
probele de ape naturale și 17 în cele de ape uzate).
Analiza beta-diversității cu ajutorul indicelui de similitudine Bray Curtis a permis
diferențierea clară a probelor de apă din influentul și efluentul stațiilor de epurare a apelor uzate.
În cadrul acestei etape, au fost publicate 6 articole ISI, în reviste Q1/Q2, 12 capitol de
carte la o editură internațională, 1 cerere de brevet, au fost prezentate 3 comunicări orale și 3
postere la conferințe naționale și internaționale, iar la obținerea rezultatelor au fost implicați 10
studenți care și-au realizat partea experimentală a lucrărilor de licență și tezele de masterat în
cadrul proiectului.
Toate activitățile și indicatorii prevăzuți pentru această etapă au fost îndepliniți.

A 4.3 Managementul proiectului
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și-au realizat partea experimentală a lucrărilor de licență și tezele de masterat în cadrul proiectului.
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