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EVALUAREA RISCULUI DE TRANSFER AL UNOR GENE PENTRU
CARBAPENEMAZE PRIN INTERMEDIUL TRANSPOZONILOR

Introducere
Emergența fenomenului de rezistență la antibiotice (RA), a devenit o problemă esențială
pentru sănătatea publică la nivel global, cu predicția sumbră a începutului erei “post-antibiotice“,
care se va confrunta cu dificultăți insurmontabile în tratarea infecțiilor bacteriene, mai ales în
condițiile unui număr limitat de noi agenți antimicrobieni [1]. În 2009, ECDC a estimat că în
fiecare an mor 25.000 de europeni din cauza infecțiilor cu bacterii cu rezistență multiplă la
antibiotice, iar impactul economic negativ al RA este de 1,5 miliarde de € per an.
Grupul bacililor Gram negativi (BGN) a căror pondere în patologia infecţioasă a crescut
mult în ultimii ani, fiind implicați în infecții nosocomiale severe include bacilii fermentative,
respectiv enterobacteriile (Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae) și
bacilii non-fermentativi (Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Stenotrophomonas
maltophilia). Frecvenţa lor ridicată de izolare se datorează pe de o parte, creșterii numărului de
pacienți imunodeprimați, iar pe de altă parte dobândirii unor factori genetici de rezistență la
antibiotice sau a unor factori de virulență care le determină condiția de patogeni oportuniști [2].
Multirezistenţa la majoritatea antibioticelor folosite în mod curent: peniciline, cefalosporine,
carbapeneme, aminoglicozide, tetracicline, fluoroquinolone şi trimethoprim – sulfamethoxazol
este frecvent prezentă la tulpini izolate din clinică și poate rezulta consecutiv mutațiilor sau
transferului de gene de rezistență între tulpini ale aceleiași specii sau între specii și genuri diferite
[3]. Tulpinile aparținând speciilor menționate mai sus au capacitate ridicată de răspândire pe
orizontală în mediul spitalicesc şi de a dobândi o serie de determinanţi genetici mobili, în cazul
fiecăreia dintre ele existența unor factori predispozanţi ai gazdei fiind asociată cu evoluţia unui
proces infecţios [3, 4, 5]. E. coli este cel mai important patogen implicat în diseminarea globală a
genei blaNDM-1, ce codifică o carbapenemază [6], dar și a altor factori de rezistență, ce codifică βlactamaze de spectru extins, cefamicinaze, metilaze (conferă rezistență la aminoglicozide),
enzime ce alterează structura quinolonelor, și de virulență [7]. Tulpinile nosocomiale de K.
pneumoniae pot coloniza tractul gastro-intestinal, nazo-faringele dar și tegumentele pacienților și
ale personalului medical [8] și dobândesc frecvent plasmide MDR (Multi Drug Resistance), ce
poartă determinanți multipli ai rezistenței la aminoglicozide și β-lactamice de spectru extins [9].
Dacă în urmă cu 40 de ani incidenţa infecțiilor determinate de bacilii Gram negativi nonfermentativi avea o pondere crescută doar la pacienții cu intervenții chirurgicale la nivelul
tractului urinar, în prezent acestea afectează aproximativ 30% din pacienții internați în secțiile de

terapie intensivă. Dacă în urmă cu 10 ani A. baumannii era complet necunoscut ca agent
etiologic al infecțiilor nosocomiale, în prezent este o specie comună în mediul spitalicesc,
persistența fiind condiționată de rezistența la desicație, ca și rezistența la dezinfectanți.
Supraviețuirea și multiplicarea pe suprafața tegumentului și a mucoaselor este rezultatul
selectării unor clone multi și panrezistente la acțiunea agenților antimicrobieni și la mecanismele
locale de apărare ale gazdei.
În prezent se constată o creștere a numărului de infecții invazive cu BGN rezistenți la
carbapeneme (CP) în spitalele din întreaga lume, inclusiv în România, cum este de exemplu,
cazul tulpinilor de K. pneumoniae (fig. 1).
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Fig. 1. Tendința ascendentă a frecvenței tulpinilor de K. pneumoniae rezistente la carbapeneme izolate în decurs de
șase ani în țările europene participante la programul EARSS (European Antimicrobial Resistance Surveilance
System). (http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/antimicrobial_resistance/database/Pages/map_reports.aspx).

Producerea de β-lactamaze constituie principalul factor de rezistenţă al BGN la antibioticele βlactamice. β-lactamazele formează o familie mare de enzime cu structură unitară, ce clivează
ciclul β-lactamic și inactivează antibioticele β-lactamice, dar diferă prin secvenţa aminoacizilor
[10]. Ambler (1980) clasifică β-lactamazele [11] în patru clase, respective A, B, C și D, pe baza
secvenţei de aminoacizi și în funcţie de tipul de molecule hidrolizate. În clasele A, C și D sunt

incluse enzimele cu resturi de serină la situsul activ, iar în clasa B sunt enzimele zincdependente, metalo β-lactamazele (MBL) [12]. Enzimele grupate în clasa A sunt cele mai
frecvente, urmate de cele din clasa C. Carbapenemazelesunt β-lactamaze care hidrolizează
penicilinele, cefalosporinele în majoritatea cazurilor, şi în grade variate carbapenemii şi
monobactamii. Carbapenemazele dobânditesunt adesea codificate de gene asociate cu elemente
genetice mobile, ceea ce permite diseminarea lor rapidă în unităţile spitaliceşti. La aceste bacterii
a fost descrisă de asemenea rezistența la alte clase de antibiotice, și fenotipuri complexe de
rezistență multiplă (multi-drug-resistance-MDR), extinsă (extended-XDR) și pan-rezistență
(PDR) [13, 14, 15].
Cele mai comune MBL codificate de elemente genetice mobile sunt cele din familiile
VIM și IMP, ale căror gene codificatoare sunt localizate într-o varietate de integroni. Ratele de
deces asociate cu producătorii de MBL variază de la 18% la 67%[16]. Carbapenemaza NDM-1
(New Delhi Metallo-β-lactamase) a fost evidențiată în 2008, la o tulpină de K. pneumoniae
izolată în Suedia de la un pacient din India [17]. Gena blaNDM-1 nu este prezentă în structura unui
integron [17], dar adiacent genei blaNDM-1 sunt localizate diferite secvențe de inserție (IS) care
contribuie la mobilizarea acesteia.

β-lactamazele clasei D care hidrolizează carbapenemele

(CHDL – Carbapenem Hydrolysing class D β-Lactamases) sunt identificate mai ales la specii de
Acinetobacter (de exemplu OXA-23, OXA-24, OXA-58, OXA-51, OXA-235 etc.) [18], dar și la
enterobacterii (OXA-48) [19-22]. CHLD OXA-48 sunt mai dificil de identificat în screeningul
de rutină din mediul spitalicesc tocmai datorită capacității mai reduse de hidroliză a
carbapenemazelor [23].
Studii recente efectuate de membrii echipei prezentului proiect au demonstrat stabilizarea
carbapenemazelor de tip NDM-1, OXA-48 (situate pe plasmide conjugative) și OXA-181 în
genofondul tulpinilor de enterobacterii din România, a genelor blaVIM-1, blaVIM-2 şi blaIMP13, blaOXA-23, blaOXA-24, şi blaOXA-25 la tulpini de P. aeruginosa şi A. baumannii, precum
și asocierea acestora cu integroni de clasă I [24, 25, 26, 27].
Identificarea rapidă a clonelor cu risc crescut de diseminare în scopul izolării cât mai
precoce a pacienților spitalizați pentru a preveni diseminarea rezistenței și administrării corecte a
antibioterapiei presupune cunoașterea contextului epidemiologic local al rezistenței și existența
unei metodologii de studiu al gradului de risc și al potențialului de propagare în mediul
spitalicesc prin elemente genice mobile.

În acest context, scopul acestui proiect a fost determinarea suportului genetic al
carbapenemazelor produse de tulpini de Enterobacteriaceae, P. aeruginosa, A. baumannii recent
izolate din mediul spitalicesc, și evaluarea riscului de diseminare/transfer al acestora, in vederea
identificarii clonelor cu risc crescut. Prin obiectivele urmarite s-a urmărit evaluarea potențialului
de mobilizare a acestor gene prin intermediul fenomenului de transpoziție, care va contribuila
înțelegerea geneticii rezistenței la carbapeneme și a răspândirii CPG în mediul spitalicesc.
Obiectivul 1. Selectarea unui număr semnificativ de tulpini de BGN izolate din diferite
secții spitalicești pozitive pentru CPG stabilite anterior ca fiind relevante clinic și
epidemiologic.
1.1.Materiale si metode
1.1.1. Izolarea, identificarea și conservarea tulpinilor bacteriene utilizate
Tulpinile de BGN utilizate în cadrul acestui proiect au fost izolate de la pacienți internați
în secțiile de terapie intensivă la Institutul de Boli Cardiovasculare ,,C. C. Iliescu” și respectiv
Spitalul Clinic Fundeni, fiind introduse în colecția Laboratorului de Microbiologie al Facultății
de Biologie. Tulpinile izolate și identificate cu ajutorul sistemului automat Vitek II au fost
conservate pe termen lung fără modificarea particularităților biologice, a structurii antigenice sau
a virulenței, pe mediu semisolid O.M.S. și pe mediu bulion cu glicerol 20% (depozitat la -80°C),
în vederea experimentelor ulterioare.
1.1.2. Determinarea spectrului de sensibilitate al tulpinilor bacteriene
- Metoda difuzimetrică (Kirby Bauer)
Spectrul de sensibilitate la antibiotice a fost determinat prin metoda difuzimetrică
standardizată, conform recomandărilor edițiilor actualziate ale CLSI (Clinical Laboratory
Standard Institute) utilizand ca tulpini de referinţă E. coli ATCC 25922 și P. aeruginosa ATCC
27853 [28].
- Metoda E-test (Epsilometer-test) a fost utilizată pentru determinarea valorilor CMI ale
imipenemului și pentru confirmarea producerii MBL [12].
1.1.3. Identificarea genelor de rezistență prin metoda PCR
Pentru tulpinile identificate fenotipic rezistente s-a trecut la etapa de identificare a
genelor ce codifică sinteza BLSE și a carbapenemazelor prin metoda PCR, utilizând metoda de

extractie alcalina (1 µl) ca sursă de ADN și amestecul de reactie - GoTaq® Green Master Mix
(Promega, USA), conform indicațiilor producătorului.
1.1.4. Identificarea relațiilor de clonalitate a tulpinilor bacteriene izolate din cele două unități
spitalicești.
 Determinarea relatiilor de clonalitate ale tulpinilor rezistente prin metodele PFGE si MLST.
 Prepararea tulpinilor bacteriene selectate pentru tehnica PFGE (încorporarea în blocuri de
agaroză și liza celulară a culturilor bacteriene).
 Tulpinile producătoare de carbapenemaze au fost tipizate prin metoda PFGE (Pulsed Field
Gel Electrophoresis). Aceasta presupune încorporarea culturii bacteriene în agaroză, liza
proteinelor celulare, urmată de clivarea ADN bacterian cu enzime cu situsuri de restricție
rare. Migrarea fragmentelor de ADN în electroforeză se realizează cu un aparat care schimbă
direcția curentului electric după un program prestabilit.
 Restricția enzimatică și separarea fragmentelor ADN prin electroforeză în câmp pulsator.
 Restricția enzimatică a ADN din celulele încorporate în agaroză a fost catalizată de enzima
XbaI (Promega, Wisconsin, SUA) in cazul tulpinilor aparinand familiei Enterobacteriaceae,
ApaI la tulpinile de A. baumannii si SpeI in cazul tulpinilor de P. aeruginosa.
 După restricția enzimatică a ADN bacterian, a fost preparat gelul pentru electroforeză (1,2%
agaroză tip ultrapure, low-melting point în soluție TBE – Tris acid boric EDTA – 0,5x).
După solidificare, gelul a fost transferat în aparatul CHEF DR III (BioRad), iar probele au
fost migrate în câmp pulsator. Gelul a fost vizualizat cu bromură de etidiu, prin expunerea la
UV și captarea imaginilor cu un aparat Gel Doc XR + System (BioRad).
1.1.5. Selectarea unor tulpini reprezentative din fiecare profil PFGE pentru aplicarea tehnicii
MLST
Au fost selectate tulpini aferente fiecărui pulsotip, pentru care s-a efectuat optimizarea
reacției PCR pentru evidențierea genelor house-keeping specifice fiecărei specii, urmând ca în
etapa următoare a proiectului să fie realizate activitățile de amplificare prin PCR a genelor
house-keeping la tulpinile selectate, secvențierea ampliconilor și interpretarea rezultatelor pentru
aplicarea schemei MLST [29-31].
1.2.Rezultate
În perioada iulie-august 2015 au fost selectate pe baza fenotipului de rezistență la
antibioticele β-lactamice 173 de tulpini de BGN provenite din probe biologice pozitive de la

pacienți internați la Institutul de Boli Cardiovasculare ”C.C. Iliescu”. și Spitalul Clinic Fundeni.
Distribuția tulpinilor pe specii este prezentată în tabelul I.
Tabelul I. Distribuția pe specii a tulpinilor selectate
Specia

Nr. tulpini

Procentaj

Pseudomonas aeruginosa

51

29,5

Acinetobacter baumannii

36

20,7

Klebsiella penumoniae

45

26

Escherichia coli

26

15

Enterobacter cloacae

4

2,3

Serratia marcescens

3

2

Proteus sp.

3

2

Enterobacter aerogenes

2

1

Citrobacter

1

0,5

Salmonella

1

0,5

Pantoea sp.

1

0,5

Screening-ul fenotipic al rezistenței la antibioticele β-lactamice a demonstrat în cazul
tulpinilor de Ps. aeruginosa că 21,5% au fost rezistente la imipenem (carbapeneme), iar
78,4% au prezentat rezistență la cefalosporine de generație a III-a și a IV-a (ceftazidim,
cefoxitin, ceftriaxonă, cefepim). Toate tulpinile de A. baumannii au fost rezistente la
carbapeneme (100%). 82% dintre tulpinile de K. pneumoniae au fost producătoare de BLSE,
iar 9% dintre tulpinile de K. pneumoniae au prezentat rezistență la carbapeneme. Pentru
tulpinile de enterobacterii a fost observată prezența fenotipului BLSE la 58% dintre tulpinile
de E. coli; 50% dintre izolatele de E. cloacae, 100% la E. aerogenes, Citrobacter sp. și S.
marcescens, 67% la Proteus sp. Suportul genetic al rezistenței la carbapeneme la tulpinile de
P. aeruginosa a fost reprezentat de gena blaIMP-like la 21,5% dintre tulpinile rezistente la
carbapeneme. La tulpinile de A. baumannii rezistența la carbapeneme a fost enzymatic și
codificată de genele de tip OXA-23 (53%), OXA-24 (47%),

iar 25% dintre tulpinile

analizate au prezentat simultan cele două gene. În cazul tulpinilor de enterobacterii a fost
observată prezența genelor blaCTX-M la 56% dintre tulpini, blaTEM la 29% dintre izolate,
genele codificatoare de carbapenemaze blaOXA-48 la 6% și blaNDM la 2% dintre tulpini. La 2%
dintre tulpini a fost observată prezența concomitentă a genelor blaCTX-M + blaNDM și blaTEM +
blaOXA-48. O tulpină de K. pneumoniae a fost producătoare de carbapenemază de tip NDM-1,

concomitent cu CTX-M-15. Asocierea β-lactamazelor CTX-M-15 și OXA-48 și, respectiv,
TEM și OXA-48 a fost observată la 6% dintre tulpinile de K. pneumoniae. Celelalte tulpini
de enterobacterii (cu excepția K. pneumoniae) au fost pozitive pentru BLSE de tip blaCTX-M și
blaTEM.
Analiza PFGE a relevat in cazul tulpinilor de K. pneumoniae luate in lucru in etapa
urmatoare (n=34) prezența a 10 pulsotipuri, însă niciunul dintre acestea nu a putut fi corelat
cu un anumit fenotip de rezistență. Astfel, s-a observat că rezistența la antibiotice (prin
producerea de β-lactamaze de tip CTX-M-15, OXA-48 și TEM) nu a fost corelată cu o clonă
specifică, ceea ce sugerează răspândirea policonală a rezistenței în mediul spitalicesc. Din
cele 10 pulsotipuri identificate, tipul II a fost mai frecvent (prezent la 44% dintre tulpini, n =
15), urmat de tipul I (35% dintre tulpini, n = 12) și s-a demonstrat ca aparțin clonelor de
circulație largă ST15 și, respectiv, ST101, deși clone sporadice au fost identificate la tulpinile
de K. pneumoniae izolate de la pacienți proveniți din aceeași unitate spitalicească (ST13 n =
3, ST45 n = 2, ST395n = 2).
Ob.2.Caracterizarea gradului de risc al alelelor CPG implicate în rezistența la
carbapeneme la tulpinile de BGN izolate.
2.1. Materiale si metode
Pentru realizarea experimentelor de cuantificare a nivelului de expresie genică, au fost
selectate patru tulpini bacteriene izolate din clinică, notate M49 (2580 Klebsiella pneumoniae),
E21 (1200 K. pneumoniae), 24 (773 K. pneumoniae) și 28 (963 K. pneumoniae), pentru care
secvențierea genei blaNDM-1 a fost realizată din orientare forward și reverse, pentru a fi incluse în
studiu și a confirma prezența alelei menționate la tulpinile respective. Pentru studiul expresiei
genice, aceste tulpini au fost inițial cultivate pe mediu solid pentru obținerea de culturi
proaspete, ulterior fiind transferate pe mediu lichid LB simplu și apoi pe mediu lichid LB cu
antibiotic (imipenem) în concentrație de 1μg/1µl și incubate peste noapte la 37°C într-un
incubator cu agitare. Extracția ARN a fost realizată utilizând două metode (metodele I - Kit
PureLink® RNA Mini Kit life technologies™ și II- TRIzol™ Reagent ThermoFisher
Scientific©). Fiecare tulpină bacteriană a fost procesată în trei replici biologice/metodă (Anexa
1). După masurarea concentrațiilor și verificarea integrității ARN pentru seturile de probe ARN
obținute prin cele 2 protocoale, au fost eliminate probele corespunzatoare replicilor biologice

pentru care au fost obținute cele mai mici valori ale concentrației ARN. Astfel, câte doua probe
din fiecare triplicat biologic au fost incluse în etapele ulterioare ale studiului și supuse reacțiilor
de revers transcriere și qRT-PCR. Datorită diferențelor dintre concentrațiile ARN obținute prin
utilizarea celor două protocoale distincte de extracție, revers transcrierea a fost realizată în volum
dublu comparativ cu cel indicat în protocol pentru probele obținute prin metoda I, introdcând în
reacție o cantitate de aproximativ 35 ng/µL de ARN. În cazul probelor ARN obținute prin
tehnica II, s-a introdus în reacție o cantitate de aproximativ 75 ng/ µL de ARN.
Pentru revers transcriere s-a utilizat kitul High-Capacity cDNA Reverse Transcription Kit
– ThermoFisher Scientific© (Applied Biosystems™). Mixurile de reacție și reacția de revers
transcriere în sine au fost realizate conform indicațiilor prezentate în tabelele II și III.
Tabelul II. Tabel Componentele reacției de revers transcriere pentru o probă ARN.
Component

ARN obținut cu protocol I

ARN obținut cu protocol II

10X RT Buffer

4 µl

2 µl

25X dNTP Mix (100 mM)

1,6 µl

0,8 µl

10X RT Random Primers

4 µl

2 µl

MultiScribe™ Reverse
Transcripstase

2 µl

1µl

Rnase Inhibitor

2 µl

1µl

RNase free water

6,4 µl

3,2 µl

ARN

20 µl

10 µl

Total

40µl

20 µl

Tabelul III. Programul de revers transcriere
Setări

Pasul 1

Pasul 2

Pasul 3

Pasul 4

Temperatură

25°C

37°C

85°C

4°C

Timp

10 minute

120 minute

5 minute

∞

Experimentele de qRT-PCR au fost realizate cu ajutorul kit-ului Thermo Scientific©
Maxima SYBR Green qPCR Master Mix (2X), ROX Solution iar aparatul utilizat a fost 7500
Real-Time PCR System de la Applied Biosystems®.
Design-ul primerilor pentru secvența genei blaNDM a fost realizat în cadrul acestui proiect
utilizand software-ul Primer 3, pe când secvența primerilor pentru secvența genei ARN 16S a
fost preluată din literatură [32] (Tabelul IV). Anterior realizării reacțiilor de qRT-PCR, au fost

efectuate reacții PCR în gradient de temperatură pentru a determina temperatura optimă de
atasare a primerilor.
Tabelul IV. Secvența primerilor utilizați în reacția de qRT-PCR.
Denumire primer

Secvența 5'-3'

qRT-NDM-F

GCCCAATATTATGCACCCGG

qRT-NDM-R

TGGTCGCCAGTTTCCATTTG

qRT-16s-F

TGGAGCATGTGGTTTAATTCGA

qRT-16s-R

TGCGGGACTTAACCCAACA

Reacțiile qRT-PCR (Tabelele V, VI) au fost lucrate în paralel cu ambele tipuri de probe
ADNc, mai precis cele obținute pornind de la ARN extras folosind metoda I (ADNc I) și,
respectiv, de la ARN obținut în urma extracțiilor prin metoda II (ADNc II). Astfel, au fost
realizate patru categorii de mixuri de reacție, două pentru gena target blaNDM și două pentru gena
de referință ARNr 16S. Fiecare replica biologică a fost prelucrată utilizând câte trei replici
tehnice.
Tabelul V. Componentele reacției qRT-PCR pentru o proba de ADNc (replica tehnică).
Component

ADNc I

ADNc II

Maxima SYBR Green qPCR Master Mix(2X), no ROX

12,5 µl

12.5 µl

Forward Primer

0,075 µl

0.075 µl

Reverse Primer

0.075 µl

0.075 µl

ROX Solution

0.05 µl

0.05 µl

ADNc

10 µl

2.75 µl

Nuclease free water

2.3 µl

9.55 µl

Total

25 µl

25 µl

Tabelul VI. Programul reacției de qRT-PCR.
Setări

40X

Temperatură

95°C

95°C

Timp

10 minute 30 secunde

57°C

72°C

30 secunde 32 secunde

95°C

60°C

95°C

60°C

15 secunde 1 minut 15 secunde 15 secunde

2.2. Rezultate
Pentru realizarea experimentelor de biologie moleculară au fost selectate patru tulpini de
Klebsiella pneumoniae izolate din clinică, producătoare de carbapenemaze codificate de gena
NDM-1, iar pentru izolarea ARN total au fost folosite două metode, anume metoda I (în care a
fost utilizat kit-ul Pure Link RNA Mini Kit, Thermo Scientific), și metoda II ( în care s-a utilizat
Trizol) (Invitrogen). Metoda I a condus la izolarea de ARN total cu concentrații variind între 6,954,3 ng/μL (după optimizarea protocolului) și integritate ridicată, observată electroforetic (Fig.
2a), în timp ce metoda II a condus la obținerea unor concentrații mai mari de ARN, variind între
37,9-133,5 ng/μl, dar parțial degradat, situație indicată de prezența unor benzi cu contur neclar în
partea inferioară a gelului de electroforeză (Fig. 2 b).

Fig. 2a

Fig. 2b

Fig. 2. Aspectului electroforezei ARN extras prin metodele I și II

Fiecare tulpină bacteriană a fost prelucrată în triplicat biologic în cadrul fiecăreia dintre
cele două metode de extracție. Replica biologică (din cadrul fiecarui set de trei replici) pentru
care a fost obținută cea mai mică concentrație de ARN nu a fost considerată pentru prelucrari
ulterioare. Consecutiv reacției de revers transcriere, a fost aplicată tehnica qRT-PCR bazată pe
utilizarea fluorocromului detector SYBR Green. Astfel, s-a reușit cuantificarea relativă a
nivelului de expresie al genei blaNDM în cele patru tulpini bacteriene, în absența și, respectiv, în
prezența unor concentrații subinhibitorii de imipenem (1μg/mL). Au fost obținute două seturi de
date (valori cycle threshold - Ct), corespunzătoare fiecarui tip de extracție ARN (Fig. 3-6).
Pentru estimarea nivelului de expresie al genei blaNDM în fiecare tulpina tratată cu imipenem a
fost folosit ca și calibrator nivelul de expresie al genei blaNDM în proba omoloagă netratată.
Seturile de valori Ct obținute pentru fiecare tulpină bacteriană au fost prelucrate conform
metodei 2-∆∆Ct [33], rezultatele fiind prezentate în Fig. 3-6.

A

B
Fig. 3. Nivelul relativ de expresie al genei blaNDM în cazul tulpinii M49, pentru probele generate în urma extracției
ARN prin metoda II (trizol) (A) și, respectiv, prin metoda I (kit) (B). În figură este reprezentata grafic valoarea
logaritmată a termenului 2-∆∆Ct.

Fig. 4. Nivelul relativ de expresie al genei blaNDM pentru tulpina E21, pentru probele prelucrate cu trizol (stânga) și
cu kit (dreapta).

Fig. 5. Nivelul relativ de expresie al genei blaNDM pentru tulpina 24, pentru probele prelucrate cu trizol (stânga) și cu
kit (dreapta).

Fig. 6. Nivelul relativ de expresie al genei blaNDM pentru tulpina 28, pentru probele prelucrate cu trizol (stânga) și cu
kit (dreapta).

Valorile RQ (Relative Quantification) sau 2-∆∆Ct care indică amploarea modificărilor
nivelului relativ de expresie al genei blaNDM în condițiile tratamentului cu antibiotice au fost
generate automat de software-ul robotului PCR de la Applied Biosystems® 7500 Sequence
Detection System (Tabelul VII și Fig. 7), utilizand valoarea Ct a fiecărei replici tehnice.
Este interesant de observat faptul că pentru două dintre cele patru tulpini incluse în studiu
nivelul de expresie al genei blaNDM a crescut (gena este supraexprimată) în prezența

antibioticului, pe când, pentru celalalte două tulpini, nivelul de expresie al acestei gene a scăzut
(gena fiind subexprimată). Astfel, nivelul de expresie a crescut de 5,767 ori și respectiv de 1,358
ori în cazul tulpinilor M49 și 28, în timp ce pentru tulpinile E21 și 24, nivelul de expresie al
genei blaNDM a scăzut de 0,822 ori și respectiv de 0,628 ori (Tabelul VII).
Tabelul VII. Valorile RQ ale genei blaNDM în tulpinile cultivate în prezența antibioticului versus cultivate în absența
antibioticului, prezentate comparativ în funcție de metoda de extracție ARN
Metoda de extracție ARN
Tulpina

Metoda II - trizol

Metoda I - kit

E21

-0,822x

-0,731x

Cuantificarea relativă a nivelului de

M49

5,767x

1,049x

expresie genică în probele tratate versus

24

-0,628x

-0,748x

netratate cu imipenem

28

1,358x

1,116x

Nivelul relativ de expresie pentru probele
prelucrate cu kit

Nivelul relativ de expresie pentru probele
prelucrate cu trizol
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Fig. 7. Reprezentarea comparative a nivelurilor relative de expresie ale genei blaNDM în probele tratate per tip de
extracție ARN, raportat la expresia genei blaNDM în probele netratate cu imipenem.

Pentru interpretarea statistică a datelor, cu ajutorul software-ului GraphPad Prism, au fost
folosite valorile 2-ΔCt (unde ΔCt este diferența dintre valoarea Ct obtinută în urma amplificării
genei blaNDM și valoarea Ct corespunzatoare amplificării genei pentru ARN 16s). A fost utilizat

t-test și corecția Welch pentru a compara totalitatea valorilor 2-ΔCt obținute pentru cele două
replici biologice corespunzatoare tipului de tratament, cu și fără adaos de antibiotic.
Un aspect interesant este faptul că, deși rezultatele au fost comparabile, doar pentru
probele derivate în urma extracției cu trizol (metoda II) valorile RQ au semnificație statistică
pentru toate cele patru tulpini bacteriene (p<0,0001). În cazul probelor derivate consecutiv
extracției ARN cu kit (metoda I) valorile RQ nu au fost semnificative din punct de vedere
statistic (E21: p = 0,7747, M49: p = 0,8386, 24: p = 0,981, 28: p = 0,4826). Acest rezultat poate
fi explicat prin concentrațiile mici de ARN obținute, situație care poate influența în mod distinct
numărul efectiv de copii ale ARN pentru gena blaNDM, care nu s-a păstrat proporțional în toate
probele și replicile biologice, desi în reacție au fost introduse volume egale. În cazul probelor
prelucrate cu Trizol, deși o parte din ARN a fost denaturat, concentrația mult mai mare a ARN a
suplinit probabil scăderea calitativă și astfel s-a păstrat proporționalitatea copiilor diferitelor
specii de ARNm, inclusiv cele corespunzatoare blaNDM.
Cu toate acestea, cele două seturi de rezultate au aceeași semnificație biologică, chiar
dacă nu în ambele cazuri există și o semnificație statistică a rezultatelor obținute.
Ob.3. Evaluarea potențialului de transfer al genelor/alelelor CPG cu risc crescut
3.1. Materiale și metode
În cadrul acestui obiectiv a fost evaluat potentialul alelelor CPG cu risc crescut de a fi
transferate pe orizontala prin intermediul transpozonilor. Riscul maxim de mobilizare si transfer
apare atunci cand alelele respective sunt încadrate de secvente de inserție sau fac parte din
structura unor transpozoni complecși. Studiul capacității de transfer al genelor plasmidiale de
rezistență la carbapeneme a fost realizat prin experimente de conjugare, care au presupus
parcurgerea următoarelor etape:
3.1.1. Conjugare
Pentru deteminarea mobilității plasmidelor ce poartă gene codificatoare pentru
carbapenemaze, au fost realizate experienţe de conjugare bacteriană, atât în mediu solid, cât și în
mediu lichid.
Principiul metodei a fost co-cultivarea în mediu cu adaos de antibiotic, a două tulpini:
una ce conține gena de rezistență de interes, cealaltă fiind sensibilă la acțiunea antibioticului din
mediu.

Pentru conjugare au fost selectate 10 tulpini – donor (4 tulpini de K. pneumoniae
producătoare de NDM-1, 1 tulpină de Morganella morganii producătoare de NDM-1, 4 tulpini
de K. pneumoniae producătoare de OXA-48 și o tulpină de A. baumannii producătoare de OXA72). Tulpina receptor a fost E. coli J53 (rezistentă la azida de sodiu, lactozo-negativă și fără
plasmide), pentru tulpina de A. baumanii folosindu-se însă ca receptor tulpina A. bayly ADP1.
Experienţele de conjugare s-au realizat atât în mediu lichid (liquid mating), cât și în mediu solid,
pe suprafața unui filtru (filter mating).
Pentru conjugarea în mediu lichid au fost preparate suspensii celulare cu densitatea
optică echivalentă standardului 2 McFarland (aproximativ 600 x 106 UFC/ml) din culturile
tulpinilor donor și tulpina receptor, în faza staţionară. Cantități egale din cele două suspensii (0,5
ml) au fost inoculate într-un volum de patru ori mai mare de mediu lichid (4 ml LB) cu adaus de
1 mg/l imipenem și incubate peste noapte la 37°C.
Pentru conjugarea în mediu solid, suspensiile celulare au fost diluate 1/100 în mediu
lichid neselectiv (LB). Au fost amestecate suspensiile celulare în raport de 1:2 donor și receptor
într-un ml volum final de mediu de cultură LB (100 µl donor + 200 µl receptor + 700 µl LB).
Suspensia rezultată a fost centrifugată la 6000 rpm, 15 min. Depozitul celular a fost resuspendat
în 200 µl LB. Pe suprafața mediului LB solid cu adaus de 1 mg/l imipenem au fost plasate filtre
de hârtie. În centrul fiecărui filtru a fost inoculat un volum de 100 µl din suspensia celulară
finală, iar plăcile au fost incubate peste noapte la 37°C. Selecția conjuganților s-a făcut pe mediu
de cultură MacConkey cu adaus de 1mg/l imipenem și 130µg/ml azidă de sodiu. Conjuganții au
fost testați cu testul Blue-carba pentru producere de carbapenemaze, rezultatul fiind confirmat
prin PCR folosind primerii pentru genele blaNDM și blaOXA-48 și blaOXA-24. Ulterior ADN
plasmidial a fost izolat din conjuganți conform protocolului prezentat în Anexa II.
ADN plasmidial obținut a fost analizat prin metoda RFLP (Restriction Fragment Lenght
Polymorphism). În acest scop, ADN plasmidial a fost clivat cu enzima EcoRI (Promega)
conform indicațiilor producătorului, iar profilele de restricție au fost vizualizate prin
electroforeză în gel de agaroză 0,8% la voltajul de 5V/cm, cu SYBR Green.
Profilele de restricție obținute au fost comparate cu profile virtuale de restricție ale
plasmidelor pKOX-NDM-1 și pOXA-48a, ale căror secvențe au fost clivate in silico folosind
software-ul NebCutter. Ulterior, ADN plasmidial a fost utilizat pentru secvențiere, analiza
profilului plasmidial și cartarea contextului genetic al genelor de rezistență la antibiotice.

3.1.2. Secvențierea plasmidelor/PCR Mapping
ADN plasmidial izolat din tulpina de M. morgannii a fost secvențiat utilizând o metodă
paired-end (2 x 125 bp) whole genome sequencing, cu acoperire (coverage) de calitate
aproximativ 100x, folosind un secvențiator HiSeq2500 (Illumina) (Beijing Genomic Institute BGI). Reads-urile rezultate au fost asamblate de novo în contiguri, folosind software Spades.
Adnotarea a fost realizată cu ajutorul software-lor Prokka, GeneMark și Genome ARTIST.
Secvențele de inserție au fost adnotate folosind software ISFinder și Genome ARTIST.
Plasmida denumită pICUB_Aba1886 a fost secvențiată folosind o abordare de tip primerwalking. Aceasta a presupus construirea unor primeri care să permită secvențierea ”din aporape
în aproape” a întregii plasmide. Analiza bazei de date GeneBank a relevat prezența genei
blaOXA-72 în plasmide de aproximativ 10.000 pb, secvențele acestora fiind aliniate utilizând
software-ul Mauve progressive aligner, pentru a evidenția regiunile comune ale acestor plasmide.
Pe baza accestor regiuni, au fost construiți primeri specifici pentru amplificarea și secvențierea
plasmidei, folosind software PrimerBlast.
Tabelul VIII. Secvențele primerilor construiți pentru secvențierea plasmidei pICUB_Aba1886
Nr.
1
2
3
4
5
6

Denumire primer
RepA-F3
oxa-72Up-R
oxa-72Dw-F
pMAL1-4237-R
pMAL1-4151-F
tonB-M-R
tonB-M-F
pMAL1-7189-R
tonB-dw-F
pMAL1-8579-R
pMAL-8500-F
RepA-R5

Secvența 5'-3'
TATTTGCACCTGCTGTTGTT
GTCGCTAGAAAATCTTGGAATCAT
AGGGGAAATTTTGGGGCTT
CATCAGGAACCGTGCCTTTA
ACTCACACAAAGAGCTGAATG
ACCGGTAAATGGTTGAGTGA
AATACTCGACGTTATGATGTGC
TATCTAGCTAAAAGGTGTCTACAAA
TAAGGTAAGCGTCCGCTGAAT
TATGCAGTCAGGTTAGATCCAC
TGTGGATCTAACCTGACTGC
ATGGTTGGGGTTTTACCAGT

Toți produșii de amplificare au fost secvențiați la ambele capete prin metoda Sanger.
Asamblarea secvențelor a fost realizată utilizând software Genome ARTIST. Adnotarea
secvenței asamblate a fost efectuată utilizând software GeneMark și BLAST. Încadrarea
plasmidei în grupul de rezistență a fost realizată folosind metoda PCR in silico, utilizând
software-ul PrimerBlast. Secvențele acestor plasmide urmează să fie depuse în baza de date
GenBank.

În cazul tulpinilor pentru care nu au fost secvențiate plasmidele (4 tulpini de K.
pneumoniae NDM-1 și 4 tulpini producătoare de OXA-48), pentru determinarea contextului
genetic algenelor codificatoare de carbapenemaze, util în studiile de epidemiologie moleculară, a
fost utilizată metoda PCR-Mapping (”cartare” prin metoda PCR), care presupune amplificarea
prin PCR și secvențierea regiunilor adiacente genelor de interes. Au fost selectate în acest scop 8
tulpini de K. pneumoniae (828, 816, 1200, 739, 622, 145, 1277, 1626) producătoare de
carbapenemaze de tip NDM și OXA-48. Primerii utilizați pentru această metodă au fost
construiți

pe

baza

secvențelor

depozitate

în

baza

de

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank) utilizând softwarePrimer3web

date

GeneBank

(http://primer3.ut.ee/)

(cu excepția primerului rmtC-FW), verificați cu softwareBLAST[ și Primer-BLAST
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/index.cgi?LINK_LOC=BlastHome)

și

sunt

descriși în tabelul IX.
Tabelul IX. Primerii utilizați pentru evidențierea contextului genetic algenelor codificatoare de carbapenemaze
NDM-1 și OXA-48
Denumire
primer
IS 1999A
IS 1999 B
ISAba125-FW
ISAba125-RV
trpF-RV
ble-FW
ble-RV
ISCR 14/6-FW
groEL-RV
rmtC-FW

Secvența 5'-3'
CAG CAA TTC TTT CT CCT GG
CAA GCA CAA CAT CAA GCG C
AAA GAA GGC TTT TCA GCC AGA
TAA GCC AAT CTA ACG CCT TCC
CCG CCT CAA AAG ATA TGC TG
GCG ATT TCG ATG ATG TGA CGA AG
GAT CAG GTA GCC GAT CCT C
CTC AAG CGG GTC TTT TCC AT
TCA GCC AGT TCG ATT TCC TT
CGA AGA AGT AAC AGC CAA AG

Referința

(original)

[34]

3.2. Rezultate
Conjugarea a avut loc la în cazul tuturor tulpinilor selectate, mai puțin pentru o tulpină de
K. pneumoniae NDM-1. Selecția conjuganților s-a realizat pe mediu de cultură MacConkey cu
adaus de imipenem și azidă de sodiu, prin examinarea morfologiei specifice tulpinilor de E. coli
J53 sau A. baylyADP1 deosebită de tulpinile de analizat. Confirmarea transferului genelor de
rezistență s-a realizat cu testul Blue-carba și PCR pentru genele blaNDM-1, blaOXA-48 și blaOXA-24.
Experienţele de conjugare au arătat că plasmidele care poartă genele blaNDM-1, blaOXA-48
și blaOXA-72 sunt conjugative, iar cele două gene au fost exprimate în transconjuganți.

Pentru investigarea plasmidelor transferate prin conjugare, excluzând plasmidele care au
fost secvențiate integral, a fost aplicată tehnica RFLP (fig. 8).

Fig. 8. Tehnica RFLP. Eelectroforegrama ADN plasmidial al conjuganților după restricția cu enzima
EcoRI. Godeurile 1 și 11 – marker de greutate moleculară (cifrele exprimă kpb); 2 – 1461 K. pneumoniae; 3 – 1428
K. pneumoniae; 4 – 828 K. pneumoniae; 5 – 1200 K. pneumoniae; 7 – 840 K. pneumoniae; 8 – 622 K. pneumoniae;
9 – 1626 K. pneumoniae; 10 – 1468 K. pneumoniae.

Pentru a determina dacă plasmidele transferate corespund plasmidelor presupuse a fi
similare cu cele din studiul nostru (pKOX-NDM-1 – accesion number JQ314407.1 și pOXA-48a
– accesion number JN626286.1), s-a procedat la restricția enzimatică in silico a secvenței acestor
plasmide, cu software-ul NEBcutter (fig. 9), iar profilele obținute au fost comparate cu cele
obținute prin tehnica RFLP. Astfel, plasmida IncFII ce poartă gena blaNDM-1 a fost diferită de
plasmida pKOX-NDM-1 ca profil de restricție cu enzima EcoRI. Profilul restricției enzimatice a
plasmidei pOXA-48a a fost însă similar profilului plasmidei ce poartă gena blaOXA-48, ceea ce
sugerează că plasmida identificată în studiul nostru poate fi plasmida epidemică pOXA-48a.

Fig. 9. Restricția enzimatică in silico a plasmidei pOXA-48a cu software-ul NEBcutter.

Plasmida pICUB_Aba1886 aparține grupului II (GRII) al plasmidelor de rezistență de la
A. baumannii. Analiza secvenței plasmidei a relevat prezenta unei secvențe de inserție
(transpozon) numită ISAba31, localizată în vecinătatea genei blaOXA-72. Acest transpozon este
susceptibil să medieze mobilizarea genei de rezistență blaOXA-72, ceea ce reprezintă un semnal de
alarmă referitor la potențialul de transfer al acestei gene. Au fost cartate două gene de virulență:
spl - al cărei produs, septicolizina, este o toxină formatoare de pori și TonB-dependent receptor,
al cărei produs, un recetor membranar localizat în membrana externă, receptor-dependent-TonB,
este responsabil de preluarea fierului în celula microbiană și în virulență, fiind probabil implicat
în menținerea viabilității celuei bacteriene în țesutul pulmonar și sânge). Astfel, aceste rezultate
relevă prezența unei platforme mobile într-o tulpină de tip XDR (Extended Drug Resistant) de A.
baumannii în țara noastră. Deoarece a fost observată o omologie de secvență de 99% cu o
plasmidă identificată la o tulpină de A. baumannii din Serbia ( KX230793.1) este probabilă
diseminarea acestei plasmide în Europa de Est.

Fig. 10. Reprezentarea schematică a secvenței plasmidei pICUB_Aba1886

Analiza bioinformatică a ADN plasmidial izolat din tulpina de M. morgannii a condus la
determinarea unei secvențe parțiale a plasmidei ce poartă gena blaNDM-1, plasmidă denumită
pICUB_Mmo2580. A fost cartată prezența a 6 gene de rezistență pentru patru clase de
antibiotice: β-lactamice (blaNDM-1 și blaDHA-1), aminoglicozide (armA), sulfonamide (sul1) și
macrolide (msr și mph(E)). De asemenea, au fost observate mai multe secvențe de inserție astfel:
ISKpn21 și IS903B, ambele în câte două copii, și câte o copie a secvențelor de inserție ISEc29 și
ISEc29 și ISCR1. Prezența multiplelor secvențe de inserție (IS) și transpozoni (Tn) în vecinătatea
genei blaNDM-1 poate duce la mobilizarea acesteia și încadrează tulpina purtătoare în rândul celor
cu risc crescut, cumulat de asemenea și cu faptul gena de rezistență a fost supraexprimată de
aproape 6 ori în prezența antibioticului (observat în obiectivul anterior). În cazul plasmidei
pICUB_Mmo2580, adăugarea genelor de rezistență la β-lactamice la o regiune genetică
codificatoare pentru diferite alte gene de rezistență conduce la generarea unei platforme genetice
mobile MDR (Multi Drug Resistance).

Fig. 11. Reprezentarea schematică a secvenței plasmidei pICUB_Mmo2580

Studiul contextului genetic al genei NDM-1 pentru tulpinile de K. pneumoniae
(ISCR14-rmtC-ΔISAba125-blaNDM-1-bleMBL-ΔtrpF-groL) a relevat prezența unei secvențe de
inserție ISCR14 în amonte de gena blaNDM-1 (Fig. 12). Această secvență de inserție are
capacitatea de a mobiliza ”de una singură” gene aflate în avalul acesteia, neavând nevoie de o a
doua copie pentru a realiza transpoziția, fapt care încadrează tulpina purtătoare în rândul celor cu
grad crescut de risc de diseminare a genei.

NDM-1

ISCR14/6

rmtC

Δ ISAba125

blaMB
L

Δ trpF

groL

Fig. 12. Reprezentarea schematică a contextului genetic al genei NDM-1.

Gena rmtC codifică pentru o metilază ce determină rezistența la aminoglicozide,
ΔISAba125 este o secvență truncată a unei secvențe de inserție care se presupune a fi promotor al
genei blaNDM-1, gena bleMBL determină rezistența la bleomicină iar ΔtrpF reprezintă o secvență
truncată a unei gene ce codifica pentru o triptofanază.
Gena blaOXA-48 a fost localizată într-un transpozon de tip Tn1999.2, format din două
secvențe de inserție IS1999 repetate invers, cu secvența de inserție IS1R înglobată în secvența
IS1999 din amonte (Fig. 13). În acest caz, riscul de mobilizare al genei este mult redus, deoarece
unul dintre elementele necesare mobilizării (secvența IS din amonte) este truncată prin inserția
altui element genetic mobil.

Fig. 13. Reprezentarea schematică a contextului genetic al genei OXA-48

Ob. 4.Evaluarea posibilităților de implementare a algoritmilor și protocoalelor moleculare
pentru identificarea gradului de risc și al potențialului de transfer pe orizontală

a

anumitor CPG în clinicile și spitalele din România în scopul eficientizării programelor
naționale, regionale și locale de supraveghere a rezistenței la antibiotice.
Pe baza datelor obținute în etapele anterioare ale cercetării experimentale și a contextului
epidemiologic construit în primele faze ale proiectului, ultimul obiectiv a fost îndeplinit prin
dezvoltarea unui protocol molecular care va permite investigarea riguroasă a mecanismelor care
stau la baza transmiterii pe orizontală a rezistenței și a nivelului de expresie al diferitelor gene de
rezistență în condițiile presiunii selective a antibioticelor din mediul spitalicesc, cu impact direct

asupra managementului fiecărui pacient, prin scăderea riscului de contaminare cu tulpini cu risc
crescut, cu reducerea consecutivă a costurilor de îngrijire si a ratelor de mortalitate, limitarea
propagării clonelor rezistente cu risc crescut în mediul spitalicesc, reducerea riscului de selecție a
tulpinilor AR și consecutiv, a diseminării clonelor RA în comunitate, și nu în ultimul rând, prin
furnizarea de informații utile eforturilor de prevenire și de control al RA în mediul spitalicesc.
Astfel, dacă în urma aplicării protocolului se constată că o genă/alelă CPG se exprimă la
un nivel ridicat și este încadrată de elemente transpozabile active, atunci riscul de transfer al
antibiorezistenței este maxim. Deși sunt necesare costuri inițiale și expertiza/cunoștințe pentru
stabilirea unor astfel de teste moleculare in-house, costul final poate deveni mai mic decât cel al
tehnicilor fenotipice tradiționale [35].
În scopul diseminării rezultatelor obținute în cadrul proiectului, în luna iulie a fost
organizat un workshop la care au participat clinicieni, microbiologi, geneticieni și specialiști în
biologie moleculară. Invitatul de onoare în cadrul werkshop-ului a fost Prof. Dr. Zhiyong Zong Centrul

de

Boli

Infectioase,

Spitalul

West

China,

Universitatea

Sichuan

(https://www.researchgate.net/scientific-contributions/39044234_Zhiyong_Zong), personalitate
recunoscută la nivel international, cu expertiza vastă în domeniul rezistenței la antibiotice:
studiul contextului genetic, transferabilității genelor de rezistență, secvențierea elementelor
genice mobile/întregului genom, asamblarea și adnotarea secvențelor. În urma acestui workshop,
au fost stabilite premisele pentru colaborarea ulterioară în domeniul epidemiologiei moleculare a
rezistenței, prin stagii de specializare care vor fi efectuate de cel puțin doi dintre mebrii echipei
în China, și prin semnarea unui acord de colaborare pentru realizarea proiectului Metagenomic
Approaches for Pathogens Detection in Severe and Complicated Infections.
De asemenea, rezultatele proiectului au fost comunicate specialiștilor din laboratorul
clinic din țară, în cadrul cursului și simpozionului CALILAB organizat in perioada 2324.09.2017, și al conferinței

naționale a OBBCSSR din 11 noiembrie 2017, cutema

”Armonizarea pregătirii profesionale în medicina de laborator”, ambele evenimente fiind
organizate la București.
Contactarea specialiștilor din cadrul grupurilor de lucru europene a fost finalizată cu
includerea României ca partener (toți membrii echipei proiectului TE fiind membri în echipa
acestor proiecte) în două proiecte acceptate, finanțate de Joint Programming Initiative on
Antimicrobial Resistance, respectiv Antibiotic Resistance in Wastewater: Transmission Risks for

Employees and Residents around Waste Water Treatment Plants (https://www.jpiamr.eu/wpcontent/uploads/2016/11/AWARE-WWTP.pdf) și Antimicrobial Resistance Manure Intervention
Strategies (https://www.jpiamr.eu/wp-content/uploads/2017/11/2017-041-Abstract.pdf).

Concluzii
 În cadrul acestui proiect a fost investigat suportul genetic al carbapenemazelor produse de
tulpini de Enterobacteriaceae, P. aeruginosa și A. baumannii recent izolate din mediul
spitalicesc, și evaluarea riscului de diseminare și transfer al acestora, in vederea identificarii
clonelor cu risc crescut.
 Tulpinile selectate pentru studiile moleculare în urma unui screening realizat pe 173 de
tulpini au fost izolate din mediul spitalicesc, pe baza rezistenței fenotipice la carbapeneme și
a prezenței fenotipului de multirezistență. Suportul genetic al rezistenței la carbapeneme la
tulpinile de P. aeruginosa a fost reprezentat în principal de gena IMP-like, la cele de A.
baumannii de genele de tip OXA-23 și OXA-24 iar la enterobacterii de genele OXA-48 și
NDM-1.
 Analiza PFGE a tulpinilor de K. pneumoniae a relevat prezența a 10 pulsotipuri (cel mai
frecvent fiind tipul II, urmat de tipul I), însă niciunul dintre acestea nu a putut fi corelat cu un
anumit fenotip de rezistență sau cu o clonă specifică, ceea ce sugerează răspândirea
policonală a rezistenței în mediul spitalicesc (pe lângă clonele de circulație largă ST15 și
ST101, au fost identificate clonele sporadice ST13, ST45 și ST395).
o Cuantificarea nivelului de expresie genică a fost realizată la 4 tulpini de Klebsiella
pneumoniae la care prezența alelei genei blaNDM-1 a fost confirmată prin secvențiere.
Pentru două dintre cele patru tulpini incluse în studiu nivelul de expresie al genei
blaNDM a fost crescut în prezența antibioticului, pe când, pentru celalalte două tulpini,
nivelul de expresie al acestei gene a fost scăzut, ceea ce demonstrează importanța
cunoașterii contextului genetic pentru evaluarea gradului de risc al alelelor CPG.
o Potentialul alelelor CPG cu risc crescut de a fi transferate pe orizontală s-a realizat
prin experimente de conjugare, realizate pentru 10 tulpini (4 tulpini de K. pneumoniae
producătoare de NDM-1, 1 tulpină de Morganella morganii producătoare de NDM-1,
4 tulpini de K. pneumoniae producătoare de OXA-48 și o tulpină de A. baumannii
producătoare de OXA-72).

o În cazul tulpinilor pentru care nu au fost secvențiate plasmidele (4 tulpini de K.
pneumoniae NDM-1 și 4 tulpini producătoare de OXA-48), pentru determinarea
contextului genetic al genelor codificatoare de carbapenemaze a fost utilizată metoda
PCR-Mapping.
o Plasmida IncFII ce poartă gena blaNDM-1 a fost diferită de plasmida pKOX-NDM-1 ca
profil de restricție cu enzima EcoRI. Profilul restricției enzimatice a plasmidei
pOXA-48 a fost însă similar profilului plasmidei ce poartă gena blaOXA-48, ceea ce
sugerează că plasmida identificată în studiul nostru poate fi plasmida epidemică
pOXA-48a.
o Plasmida pICUB_Aba1886 aparține grupului II (GRII) al plasmidelor de rezistență de
la A. baumannii. Analiza secvenței plasmidei a relevat prezenta unei secvențe de
inserție (transpozon) numită ISAba31, localizată în vecinătatea genei blaOXA-72. Acest
transpozon este susceptibil să medieze mobilizarea genei de rezistență blaOXA-72, ceea
ce reprezintă un semnal de alarmă referitor la potențialul de transfer al acestei gene.
Au fost cartate două gene de virulență, codificatoare pentru septicolizina, o toxină
formatoare de pori și pentru un receptor membranar responsabil de preluarea fierului.
Astfel, aceste rezultate relevă prezența unei platforme mobile într-o tulpină de tip
XDR (Extended Drug Resistant) de A. baumannii în țara noastră. Deoarece a fost
observată o omologie de secvență de 99% cu o plasmidă identificată la o tulpină de A.
baumannii din Serbia ( KX230793.1) este probabilă diseminarea acestei plasmide în
Europa de Est.
o Analiza bioinformatică a ADN plasmidial izolat din tulpina de M. morgannii a
condus la determinarea unei secvențe parțiale a plasmidei ce poartă gena blaNDM-1,
plasmidă denumită pICUB_Mmo2580. A fost cartată prezența a 6 gene de rezistență
pentru patru clase de antibiotice: β-lactamice (blaNDM-1 și blaDHA-1), aminoglicozide
(armA), sulfonamide (sul1) și macrolide (msr și mph(E)). De asemenea, au fost
observate mai multe secvențe de inserție astfel: ISKpn21 și IS903B, ambele în câte
două copii, și câte o copie a secvențelor de inserție ISEc29 și ISEc29 și ISCR1.
o Prezența multiplelor secvențe de inserție și transpozoni în vecinătatea genei blaNDM-1
poate duce la mobilizarea acesteia și încadrează tulpina purtătoare în rândul celor cu
risc crescut, cumulat de asemenea și cu faptul gena de rezistență a fost

supraexprimată de aproape 6 ori în prezența antibioticului. În cazul plasmidei
pICUB_Mmo2580, adăugarea genelor de rezistență la β-lactamice la o regiune
genetică codificatoare pentru diferite alte gene de rezistență conduce la generarea
unei platforme genetice MDR (Multi Drug Resistance).
o Studiul contextului genetic al genei NDM-1 pentru tulpinile de K. pneumoniae
(ISCR14-rmtC-ΔISAba125-blaNDM-1-bleMBL-ΔtrpF-groL) a relevat prezența unei
secvențe de inserție ISCR14 în amonte de gena blaNDM-1. Această secvență de inserție
are capacitatea de a mobiliza genele aflate în avalul acesteia, fără a avea nevoie de a
doua copie pentru a realiza transpoziția, fapt care încadrează tulpina purtătoare în
rândul celor cu grad ridicat de risc de diseminare a genei.
o Gena blaOXA-48 a fost localizată în structura unui transpozon de tip Tn1999.2, format
din două secvențe de inserție IS1999 repetate invers, cu secvența de inserție IS1R
înglobată în secvența IS1999 din amonte. În acest caz, riscul de mobilizare al genei
este mult redus, deoarece unul dintre elementele necesare mobilizării (secvența IS din
amonte) este truncată prin inserția altui element genetic mobil.
o Pentru studiul nivelului de expresie al CPG în diferite condiții de presiune selectivă
exercitată de prezența antibioticului, se recomandă utilizarea protocolului de extracție
ARN cu TRIzol, prin prisma eficienței acestuia. Chiar dacă rezultatele
biologice/genetice (respectiv subexprimarea/supraexprimarea genei analizate) sunt
similare indiferent de protocolul de lucru utilizat, extracția cu TRIzol este mai
eficientă și conduce la rezultate qRT-PCR semnificative și din punct de vedere
statistic.
o Protocoalele de investigare a contextului genetic al CPG de la BGN de importanță
clinică, dezvoltate în acest proiect vor putea fi utilizate în viitor pentru dezvoltarea
unor kit-uri comerciale, cu potențial de utilizare nu numai pentru caracterizarea
izolatelor clinice, ci și a celor din mediu în scopul investigării rezervoarelor naturale
de RA, pentru limitarea apariției și răspândirii genelor de RA.
o Apreciem că introducerea în practica curentă de laborator a strategiei experimentale
dezvoltate în cadrul acestui proiect, care integrează secvențierea mutațiilor în genele
codificatoare pentru carbapenemaze, evaluarea nivelului de expresie al acestora,
precum și analiza bioinformatică a contextului genomic al transpozonilor asociați

acestor gene, va permite un progres rapid în monitorizarea și limitarera diseminării
antibiorezistenței mediate de transpozoni.

Activitati de valorificare si diseminare a rezultatelor
Comunicarea rezultatelor s-a realizat pentru fiecare fază sub formă de Rapoarte de
Activitate, care au fost actualizate pe pagina web a proiectului.
Valorificarea si diseminarea rezultatelor s-a realizatsub forma a 16 lucrări ISI, 3 BDI,
8conferințe nationale și 9 internaționale și 4 capitole de carte publicate în volume
internaționale, listate în Anexa 3.
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Anexa 1. Procoalele metodelor de extracție a ARN bacterian utilizate
I. Kit PureLink® RNA Mini Kit life technologies™
1. Se transferă în tuburi de Eppendorf de 2 mL un volum de 2 mL de cultură bacteriană (3 x 109
celule/mL), centrifugat la 500 g, 5 minute, la 4°C, iar peste sedimentul obținut se adaugă încă 1
mL de cultură, și se repetă centrifugarea în aceleași condiții.
2. După îndepartarea supernatantului, se adaugă 100 µL de soluție Lizozim preparată în prealabil
și se vortexează.
3. Se adaugă 0,5 µL soluție SDS și se vortexează.
4. Se adaugă 350 µL soluție Lysis Buffer și se vortexează.
5. Omogenizarea si spargerea celulelor bacteriene se realizează barbotarea lizatului de 5-10 ori
cu ajutorul unei seringi.
6. Se adaugă 250 µL Etanol 100% și se vortexează.
7. Se transferă lizatul în colonițe.
8. Se centrifughează la 12000 g, timp de 15 secunde, după care se aruncă lichidul și se pastrează
tubul de colectare.
9. Se adaugă 700 µL Wash Buffer I, se centrifughează la 12000 g, timp de 15 secunde, după care
se aruncă tubul de colectare și se înlocuieste cu altul.
10. Se adaugă 500 µL Wash Buffer II, se centrifughează la 12000 g, timp de 15 secunde, se
aruncă lichidul și se pastrează tubul de colectare, după care se repetă acest pas.
11. Pentru uscarea colonițelor consecutiv etapelor de spălare, acestea se centrifughează la 12000
g, 1 minut, iar apoi se transferă în tuburi Eppendorf.
12. Se adaugă 30 µL RNase free water în centrul colonitei și se incubează timp de 1 minut la
temperatura camerei după care se centrifughează 2 minute la 12000 g.
Probele se pastrează la -70°C.
II. TRIzol™ Reagent ThermoFisher Scientific©
a.
1. Se transferă 1,5 mL de cultură bacterianăîn tuburi Eppendorf de 2 mL (1,5 x 109 cel/ml) și se
Centrifughează la 8000 rpm, 3 minute.
2. Se adaugă 0,75 mL TRIzol pentru fiecare 0,25 µL probă, se realiează resuspendarea prin
pipetare și se incubează la temperatura camerei timp de 5 minute.
3. Se adaugă 0,2 mL cloroform la fiecare 1 mL de TRIzol și se incubează 2-3 minute.

4. Se centrifughează la 12000 g, 15 minute, la 4°C.
5. Se preia faza apoasă, de la suprafața tubului și se transferă într-un tub nou.
b.
1. Se adaugă 0.5 ml izopropanol pentru fiecare 1 mL TRIzol pentru realizarea lizei celulare și se
incubează 10 minute.
2. Se centrifughează la 12000 g, 10 minute, la 4°C și se aruncă supernatantul.
3. Se usucă la aer 5-10 minute, după care se resuspendăîn 20-50 µL RNase free water.
4. Se incubează pe baia de apa sau in termobloc timp de 10-15 minute la 55-60°C.
Probele se pastrează la -70°C.

Anexa II. Protocolul de izolare a ADN plasmidial din conjuganți
1. tulpinile au fost inoculate în 5 ml mediu de cultură neselectiv (TSB) cu adaus de 1 mg/l
imipenem, la 37°C cu agitare ușoară;
2. a doua zi, culturile au fost centrifugate (4000 rpm, 10 min), iar sedimentul celular a fost
spălat cu 100 µl soluție TEG (50mM Tris-HCl pH 8, 10 mM EDTA, 2% glucoză);
3. suspensiile se transferă în tuburi Eppendorf de 1,5 ml și se centrifughează (13000 rpm, 5
min);
4. sedimentele se resuspendă în 200 µl soluție TEG;
5. se adaugă 400 µl soluție SDS 1% + NaOH 0,2N, iar conținutul se amestecă prin inversarea
tuburilor de 4-6 ori;
6. se adaugă acetat de potasiu (3M, pH 5) și se incubează la -20°C, minim 2 h;
7. după dezghețarea conținutului tuburilor, se centrifughează (13000 rpm, 15 min), se preia
supernatantul și se adaugă același volum de amestec fenol-cloroform-alcool izoamilic
(25:24:1), iar tuburile se inversează ușor de 3-4 ori;
8. se centrifughează (13000 rpm, 5 min), iar supernatantul se amestecă cu un volum egal de
cloroform;
9. se precipită soluția cu 2 volume de soluție de etanol absolut cu soluție de acetat de potasiu
(1/10), 1,30 h;
10. la final, se centrifughează (13000 rpm, 15 min), se spală sedimentul celular cu etanol 70% și
se usucă la temperatura camerei, după care se resuspendă în 50 µl apă distilată sterilă.
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- Curutiu Carmen
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- Ionescu Diana
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- Lazar Veronica
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ISI

- Vassu Tatiana

Composition of
cultivable intestinal
13 microbiota in patients
suffering from obesity
and type II diabetes

2016
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Biointerface Research in
Applied Chemistry

- Chelariu Mihaela
- Curutiu Carmen
- Ditu Lia-Mara
- Ionescu Diana
- Ionescu Bogdan
- Chifiriuc Mariana Carmen
- Vassu Tatiana
- Lazar Veronica

Pub
ISI

Biointerface Research in
Applied Chemistry

- Delcaru Cristina
- Alexandru Ionela
- Podgoreanu Paulina
- Ditu Lia-Mara
- Cristea Violeta Corina
- Chifiriuc Mariana Carmen
- Lazar Veronica

Influence of
Bifidobacterium sp.
over the expresion of
14 antibioresistance
profiles of different
enteric pathogenic
strains

2016

Host metabolic
syndrome can distrupt
the intestinal
microbiota and
promote the
15
acquisition of
resistance and
virulence genes in
Enterobacteriaceae
strains

- Chelariu Mihaela
- Grosu Mirela
- Gheorghe Irina
- Gradisteanu Gratiela
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LETTERS
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- Lazar Veronica
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Pub
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Biochemical, virulence
and resistance features
in bacterial strains
recovered from
hospital surfaces after
2017 REVISTA DE CHIMIE
16
decontamination with
quaternary ammonium
compounds, triclosan
and iodine
desinfectants

- Mitache Mihaela Magdalena
- Gheorghe Irina
- Totea Georgiana
- Bleotu Coralia
- Curutiu Carmen
- Cochior Daniel
- Rusu Elena
- Chifiriuc Mariana Carmen
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Antibiotic resistance
and virulence
phenotypes of recent
bacterial strains
17
isolated from urinary
tract infections in
elderly patiens with
prostatic disease

Pathogens

- Delcaru Cristina
- Podgoreanu Paulina
- Alexandru Ionela
- Popescu Nela
- Marutescu Luminita
- Bleotu Coralia
- Mogosanu George Dan
- Chifiriuc Mariana Carmen
- Gluck Marinela
- Lazar Veronica

Pub
BDI

Revista romana de
medicina de laborator

- Trusca Bianca-Simona
- Gheorghe Irina
- Marutescu Luminita

Pub
ISI

Beta-lactam and
18 quinolone resistance
markers in

2017

2017

uropathoghenic strains
isolated from renal
transplant recipients

Genotypic
characterization of
virulence and
resistance markers in
19
ESBL positive E. coli
strains isolated from
ambulatory urinary
tract infections

- Curutiu Carmen
- Marinescu Florica
- Ghita Camelia Mihaela
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- Tuica Liliana
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- Chifiriuc Mariana Carmen
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Conferinte naționale și internaționale
Titlu

Tip

Conferinta

Tip
conf

1

High prevalence of OXA-48
carbapenemase amongst ESBLproducing but carbapenem-susceptible
Enterobacteriaceae strains isolated
from the intensive care units of a
Romanian hospital

2016 Poster

Vilnius International
Communicable Disease week

Int.

2

First description of plasmid-mediated
quinolone resistance in multidrugresistant Pseudomonas aeruginosa
isolated from an ICU in Bucharest

2016 Poster

26th ECCMID

Int.

3

First report on the presence of a
variant of OXA-24 gene in one
Acinetobacter baumannii strain
isolated from chronic leg ulcers in
ROM

4

Presence of plasmid-mediated
quinolone resistance gene qnrS is
associated with extended spectrum
beta-lactamase production in clinical
enterobacterial isolates from an
intensive care unit from Bucharest

2016 Poster

26th ECCMID

5

The contribution of flow cytometry to
the optimization of emergency
antimicrobial therapy.

2016 Poster

Conferinţa Diaspora în Cercetarea
Ştiinţifică şi Invăţământul Superior
din România

6

Antibiotic resistance and antimicrobial
Prezentare
2016
strategies. Challenges and perpectives
Orala

Int.
2016 Poster

26th ECCMID

Int.

Conferința Școlii Doctorale a
Universității Dunărea de Jos

Nat

7

Modulation of the antibiotic
susceptibility profiles of some
microbial strains isolated from
wastewater under the influence of the
electromagnetic field

2016 Poster

19th INTERNATIONAL
SYMPOSIUM – SIMI
2016„ENVIRONMENT AND
INDUSTRY”

8

3The influence of electromagnetic
fields on morpho-physiological
parameters of bacterial cells evaluated
through flow cytometry

2016 Poster

19th INTERNATIONAL
SYMPOSIUM – SIMI
2016„ENVIRONMENT AND
INDUSTRY”

9

Secventa draft a plasmidei
pICUB_Mmo2580 de la Morganella
morganii releva rolul de platforma
genetica mobila de multirezistenta

Prezentare
2017
Orala

Sesiunea de comunicari stiintifice a
studentilor facultatii de biologie,
Volum de rezumate

10

Rezistența la antibiotice: cauze,
consecințe și strategii de combatere

Prezentare
2016
Orala

A 56-a Sesiune anuală de
comunicări ştiinţifice - Academia
Romana, Institutul de Biologie

11

Microbial adherence and biofilms:
beneficial and negative consequences

2017

12

Impact of climate changes on the
epidemiology of infectious diseases

Prezentare
2016
Orala

Natural versus anthropogenic
causes of climate variability and
feedback from bio-geo-chemical
processes (NatClimVar)

Nat

13

First raw description of a major
resistance platform carrying resistance
determinants to four classes of
antibiotics in a Morganella morganii
clinical strain in Bucharest, Romania

2017 Poster

27th European Congress of Clinical
Microbiology and Infectious
Diseases

Int

14

Draft plasmid sequence of an XDR
Acinetobacter baumannii strain
reveals linked dissemination of
carbapenem resistance and virulence
genes

2017 Poster

27th European Congress of Clinical
Microbiology and Infectious
Diseases

15

Prevalence of silver resistance genes
in bacterial strains isolated from
chronic wounds

2017 Poster

27th European Congress of Clinical
Microbiology and Infectious
Diseases

16

phenotypic and genotypic
characterization of Neisseria
gonorrhoeae resistant isolates in
Bucharest, Romania

2017 Poster

FEMS 2017

17

the spreading of ctx-m-15 in
Klebsiella pneumoniae is linked with
multidrug resistant phenotype

2017 Poster

FEMS 2017

Prezentare
Orala

Nat

Nat

The 9th International Conference on Nat
Advanced Materials, ROCAM 2017
ABSTRACT BOOK

Int

Int

Int

Int

Capitole de carte
Titlu carte
1

Titlu capitol

New Pesticides and Soil Pesticides and antimicrobial
Sensors
resistance: from environmental

An
2017

Editor
Elsevier
Academic

ISBN
978-0-12804299-1

compartments to animal and
human infections

Press

1 Water Purification

Fate of antibiotics during water
treatment: impact on
antimicrobial resistance in
environmental and clinical
strains

2017

Elsevier
Inc.

978-0-12804300-4

2 Water Purification

Microbial biofilms from the
aquatic ecosystems and water
quality

2017

Elsevier
Inc.

978-0-12804300-4

2017

Elsevier
Ltd.

978-0-08100382-4

Biofilms and Implantable
Overview of biofilm-related
3 Medical Devices:
problems in medical devices
Infection and Control

