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Metode biochimice și moleculare de identificare a microorganismelor
Introducere
Microorganismele (gr. mikros= mic, lat. organismus= organism) sunt organisme de dimensiuni mici, invizibile cu ochiul liber,
care includ un grup vast de organisme care au activitate biologică,
morfologie, și poziție sistematică diferită: bacterii, fungi microscopici (drojdii și mucegaiuri), alge microscopice si protozoare.
Din momentul în care microorganismele au fost pentru
prima dată izolate, a apărut necesitatea ca acestea să fie identificate pentru a le putea diferenția unele de celelalte. De asemenea, identificarea bacteriană reprezintă primul pas în stabilirea
etiologiei bacteriene a unei anumite boli, bolile fiind cauzate de
microorganisme patogene (agenți infecțioși), îndeosebi bacterii
și fungi, care pătrund în organism (ex. agentul etiologic al tuberculozei este reprezentat de Mycobacterium tuberculosis).
Identificarea se bazează pe tehnici și proceduri care
conduc la determinarea corectă din punct de vedere taxonomic
(gen și specie) a agenților patogeni. Metodele de identificare
convenționale se bazează pe analiza caracterelor fenotipice ale
microorganismelor: nutrienții pe care îi consumă, condițiile mediului în care se dezvoltă (pH, temperatură), rezistența la antibiotice, aspectul morfologic al celulelor și al coloniilor, compoziția
peretelui celular și a membranei celulare (analiza profilului
acizilor grași) etc.
Metode de identificare
La baza identificării microorganismelor stă cunoașterea
caracterului lor morfologic, fiziologic, biochimic și genetic. În
general, aceste caracteristici sunt denumite fenotip (caracteristici fenotipice) și genotip (caracteristici genetice). O schemă
de identificare începe în mod tradițional cu o clasificare largă
(de exemplu tehnica de colorație Gram) și apoi se continuă cu
teste specifice. Schemele de identificare se grupează în două
categorii: cele care se bazează pe caracteristici genotipice și cele
care se bazează pe caracteristici fenotipice. Anumite scheme de
identificare se bazează pe ambele tipuri de caracteristici.
Identificarea microorganismelor utilizând criterii genotipice utilizează tehnici moleculare prin care se analizează genomul bacterian. Aceste tehnici implică detectarea prezenței unei
gene, a unui fragment de genă sau a unui produs ARN specific
pentru un anumit microorganism. În principiu, prezența unei gene
specifice sau a unei anumite secvențe genice este interpretată ca
o identificare certă pentru microorganismul analizat.

unui test de sterilitate prin contaminare accidentală a mediului
de cultură). Există o multitudine de tehnici de analiză a ADN extras din celulele bacteriene. Cele mai utilizate sunt:
1. PFGE (Pulsed-Field Gel Electrophoresis) (Fig.1) – această
tehnică permite separarea electroforetică a fragmentelor de
restricție obținute în reacția de restricție enzimatică pentru a
obține o amprentă genetică extrem de discriminatorie. Este
utilizată pe scară largă dar este o metodă destul de costisitoare
și necesită cel puțin 3 zile pentru a obține un rezultat.

Fig. 1. Etapele PFGE (https://www.cdc.gov/pulsenet/pathogens/protocol-images.html)
2. MLST (MultiLocus Sequence Typing) – secvențierea fragmentelor ADN (400-500 pb) corespunzătoare unor 7 gene înalt conservate permite detectarea speciilor bacteriene; această
metodă este costisitoare dar poate fi extrem de discriminatorie
dacă genele ce urmează a fi secvențiate sunt alese corect.
3. MLVA (Multi Locus Variable number tandem repeat Analysis) (Fig. 2) – bazată pe PCR și secvențierea fragmentelor de
ADN repetitiv denumite repetiții în tandem. Rezultatul este un
profil MLVA caracteristic fiecărei tulpini bacteriene. MLVA este o
metodă mai rapiă ca MLST, dar prezintă limitări.

Fig. 3. Tehnica microarray (http://bme240.eng.uci.edu/
students/08s/jentel/Diagnose-hereditary-disease.htm)

Tehnici de genotipare
Dezvoltarea tehnicilor prin care se poate studia genomul bacterian, îndeosebi amplificarea prin PCR, a condus la identificarea în masă a microorganismelor vii. Valoarea genotipării
a fost recunoscută pe scară largă, nu doar în domeniul microbiologiei clinice, dar și în sectorul farmaceutic. De exemplu,
Administrația americană pentru alimente și medicamente (FDA)
a subliniat valoarea genotipării în scopul investigării (pozitivarea

4. Ribotyping (Ribotiparea) – se bazează pe stabilitatea genelor
subunităților 16S și 23S care codifică ARN ribozomal. Aceste
gene sunt tăiate cu ajutorul enzimelor de restricție iar fragmentele ADN sunt separate prin electroforeză. Rezultatul este vizualizat utilizând sonde fluorescente. Ribotiparea a fost dezvoltată
într-un sistem automat care este disponibil în comerț cu baze
de date dedicate (Riboprinter®), rapid, reproductibil și aplicabil
pentru o gamă largă de bacterii, dar este destul de costisitor.
5. Rep-PCR – PCR (Polymerase Chain Reaction) pe bază de
secvențe repetitive – genomurile bacteriene și fungice conțin
numeroase secvențe ADN repetitive necodificatoare care
separă alte secvențe ADN iar aranjamentul lor variază de la o
specie la alta. Tehnica Rep-PCR se bazează pe amplificarea acestor secvențe repetitive pentru a produce ampliconi de lungimi
variabile care pot fi separați prin electroforeză, obținându-se o
amprentă dată de benzile care devin fluorescente după legarea
cu un colorent intercalant. Rep-PCR a fost de asemenea dezvoltat într-un sistem automat comercializat (DiversiLab™) care
oferă rezultate rapide și care este utilizat pe scară largă pentru
testarea agenților patogeni umani.
6. qPCR (Quantitatative real time Polimerase Chain Reaction) – este o metodă folosită pentru amplificarea și în același
timp cuantificarea unei moecule ADN. Această tehnică poate fi
folosită pentru detectarea, identificarea și diferențierea agentilor prezenți într-o anumită probă.
7. DNA-Microarray (Fig. 3) – un microarray este reprezentat de o
colecție de sonde ADN atașate intr-un model ordonat pe un substrat solid. Aceste sonde pot fi utilizate pentru a detecta prezența
secvențelor complementare în izolatele bacteriene și astfel pot detecta gene marker în tulpini specifice (Healy et. Al., 2005).

WGS (Whole Genome Sequencing) - secvențierea întregului genom

Fig. 2. Etapele MLVA (https://www.cdc.gov/pulsenet/pathogens/protocol-images.html)

Toate metodele de genotipare menționate mai sus
au limitările lor, dar WGS (Fig. 4) este ideală deoarece permite
secvențierea întregului genom al unui izolat becterian. Până recent, această metodă era extrem de costisitoare și dura foarte

mult până la obținerea rezultatului, dar apariția unor tehnologii de secvențiere NGS (Next Generation Sequencing), precum
platforma Ion Torrent™ de la Life Technologies sau sistemul de
secvențiere Illumina, fac secvențierea întregului genom mult
mai rapid. Costurile NGS sunt în scădere iar un genom bacterian
poate fi secvențiat prin metoda convențională Sanger cu aproximativ aceleași costuri pe care le ridică tehnica MLST.
În prezent, principala problemă a WGS este dificultatea de a interpreta și de a asambla cantitatea imensă de date
generate, dar bioinformatica promite să ofere soluția prin dezvoltarea unor softuri pentru a analiza datele obținute în urma
secvențierii (Jeffery et. Al., 2004).

Fig. 4. Etape în secvențierea genomului (https://www.cdc.
gov/pulsenet/pathogens/protocol-images.html)
Cu toate acestea, tehnicile moleculare moderne pot să
nu fie potrivite pentru analizele de rutină în cadrul laboratoarelor mai mici deoarece costurile sunt relativ mari. Din fericire, un
număr mare de laboratoare comerciale oferă aceste servicii, în
special identificarea prin genotipare, care este dincolo de sfera
de aplicare a multor laboratoare de rutină.
Identificarea microorganismelor poate fi realizată și
pe baza caracteristicilor fenotipice. Proprietățile fenotipice
ale microorganismelor sunt reprezentate de formă, dimensiune, proprietăți de colorare și reacții biochimice. Acestea pot
fi măsurate fără referire la genom și se bazează pe caracteristicile fizice și metabolice observabile ale bacteriilor. Abordarea
fenotipică reprezintă o abordare clasică a identificării bacteriene iar majoritatea strategiilor se bazează pe teste care stabilesc morfologia și capacitățile metabolice ale izolatului bacterian. Cele mai utilizate criterii fenotipice includ: intervalul
de temperatură în care microorganismul se poate dezvolta,
nutrienții specifici necesari dezvoltării, capacitatea de a sintetiza
enzime specifice (ex. coagulaza, celulaza), rezistența sau sensibilitatea la unul sau mai mulți agenți antibacterieni specifici, fermentarea zaharurilor specifice (ex. lactoza, maltoza), prezența
unor antigeni specifici.
Majoritatea metodelor de identificare biochimice pot
fi clasificate astfel:
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I. Metode de identificare prin cultivare
Cultivarea implică inocularea unui izolat pe un mediu
de cultură ăn care acesta poate crește și se poate multiplica.
Odată crescute în cultură, populațiile bacteriene sunt ușor de
observat și sunt prezente intr-o cantitate suficient de mare pentru a permite efectuarea testelor de laborator. Tranziția reușită
din mediul in vivo la cel in vitro necesită în primul rând îndeplinirea cerințelor nutritive ale microorganismelor.
În laborator, substanțele nutritive sunt încorporate în
medii de cultură pe/în care se cultivă bacteriile. Dacă un mediu
de cultură îndeplinește cerințele nutritive ale unor celule bacteriene, acestea se vor înmulți suficient pentru a permite vizualizarea lor cu ochiul liber.
Mediile de cultură sunt utilizate atât în formă lichidă
(bulion), cât și în formă solidă (agar). În unele cazuri se utilizează
medii bifazice, care conțin atât o fază solidă, cât și o fază lichidă.
Bulioanele sunt medii lichide în care bacteriile cresc
uniform și produc turbiditate. Anumite bacterii (ex. Vibrio sp.)
formează la suprafața bulionului un biofilm denumit „peliculă
de suprafață”. Mediile lichide sunt de obicei utilizate atunci când
este necesară cultivarea unui număr mare de bacterii sau dacă
se suspectează că inoculul inițial are o concentrație mică.
Mediile solide sunt realizate prin adăugarea unui agent
de solidificare pe lângă apă și nutrienți. Cel mai comun agent
de solidificare folosit în prepararea mediilor solide este agarul,
format din 70% agaroză și 30% agaropectină.
Din punctul de vedere al favorizării creșterii bacteriene, mediile de cultură se împart în:
1. Medii de îmbogățire - conțin nutrienți care se potrivesc în
principal unei specii bacteriene specifice și sporesc creșterea
unui anumit agent bacterian dintr-un amestec de microorganisme (ex. Rappaport - Vassiliadis enrichment broth) (Fig. 5).
Fig 5. Mediu Rappaport – Vassiliadis broth (stânga: mediu
neinoculat; dreapta: mediu
inoculat cu Salmonella sp.)
(http://pharmaceuticalmicrobiologi.blogspot.ro/2017/01/
rvseb.html)
2. Medii de susținere – au o consistență lichidă și conțin
substanțe nutritive care susțin creșterea celor mai multe tipuri
de microorganisme, fără a oferi în mod particular unui microorganism un avantaj de creștere (ex. Tryptic soy broth).
3. Medii selective – sunt oncepute pentru a inhiba anumite categorii de bacterii și pentru a ajuta la recuperarea microorganismului de interes dintr-un amestec. Acestea au la bază agarul și
conțin unul sau mai mulți agenți inhibitori ai tuturor microorganismelor, cu excepția celor căutate. Agenții inhibitori utilizați
în acest scop includ coloranți, săruri biliare, alcooli, acizi și antibiotice (ex. Mannitol salt agar) (Fig. 6).

Fig 6. Mediu MSA (Mannitol Salt Agar) selectiv pentru Staphylococcus aureus
(http://www.bacteriainphotos.com/Mannitol_Salt_Agar.
html)

4. Medii diferențiale - sunt medii concepute astfel încât diferite
bacterii să fie recunoscute pe baza culorii coloniilor dezvoltate
pe acestea. În compoziția acestor medii intră coloranți sau diverse substraturi metabolice iar acestea se mai numesc medii
indicatoare (ex. XLD agar) (Fig. 7)
Fig 7. Salmonella sp. crescută
pe mediu XLDa (http://
www.eolabs.com/product/
pp0320-xld-agar/)

Optimizarea condițiilor de mediu în care microorganismele sunt cultivate sunt la fel de importante precum cerințele
nutritive. Cei 4 factori de mediu critici care trebuie luați în considerare în momentul în care se inițiază o cultură sunt:
1. Disponibilitatea oxigenului și a dioxidului de carbon
Bacteriile pot fi aerobe, facultativ anaerobe sau strict
anaerobe. Bacteriile aerobe folosesc oxigenul ca acceptor de
electroni. Majoritatea bacteriilor aerobe semnificative din
punct de vedere clinic sunt facultativ anaerobe, fiind capabile
să crească atât în prezența, cât și în absența oxigenului. Cu
toate acestea, unele bacterii precum Pseudomonas aeruginosa,
membri ai familiei Neisseriaceae, Bordetella sp., Brucella sp.
sunt strict aerobe și nu pot crește în absența oxigenului.
Alte bacterii aerobe necesită un nivel scăzut de oxigen
pentru a se dezvolta și sunt definite ca fiind microaerobe sau
microaerofile. Bacteriile anaerobe nu pot utiliza oxigenul ca acceptor de electroni dar unele tulpini aerotolerante pot crește în
prezența oxigenului, dar creșterea va fi foarte lentă. Oxigenul
este inhibitor sau chiar letal pentru bacteriile strict anaerobe.
2. Temperatura
Agentii patogeni bacterieni, de obicei, se înmulțesc cel
mai bine la temperaturi similare cu cele ale țesuturilor și organelor
interne ale gazdei umane (37°C). Pentru alte microorganisme, o
temperatură de incubare de 30°C (temperatura aproximativă de la
suprafața corpului) este de preferat. Există bacterii precum Yersinia
enterocolitica și Listeria monocytogenes care pot crește la 0°C, dar
cel mai bine se dezvoltă la temperaturi cuprinse între 20°C și 40°C.
3. pH-ul

Cele mai multe bacterii cresc în intervalul de valori ale
pH-ului 5 – 8, deși unele specii s-au adaptat la medii mai acide sau
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alcaline, dar majoritatea bacteriilor relevante din punct de vedere
clinic preferă un domeniu de pH aproape neutru, între 6,5 la 7,5.
4. Umiditatea din mediu
Apa reprezintă un constituent major al mediilor de
cultură. Atunci când mediile de cultură sunt incubate la temperaturi ridicate, o mare parte a conținutului de apă poate fi pierdut
prin evaporare. Pierderea apei din mediu poate fi dăunătoare
creșterii bacteriene: mai puțină apă este disponibilă pentru căile
metabolice esențiale și poate crește concentrația de substanță
dizolvată, care poate șoca osmotic celula bacteriană și poate
cauza liza acesteia. Din aceste motive, se iau măsuri pentru
a asigura menținerea nivelului adecvat de umiditate pe toată
perioada de incubare.
II. Metode de identificare bazate pe capacitatea enzimatică
a microorganismelor
Cororarea prin tehnica de colorație Gram oferă
informații despre morfologia bacteriană și prezența unor
structuri precum capsula sau endospori bacterieni. Dar aceste
aspecte nu sunt suficiente pentru a identifica genul si specia bacteriană de interes. Identificarea speciilor bacteriene se
poate realiza prin intermediul unor teste biochimice specifice,
care se bazează pe următoarele aspecte:
• bacteriile sunt capabile să sintetizeze enzime proprii și unice
codificate de secvențe ADN proprii;
• enzimele catalizează diferite reacții biochimice de care microorganismul este capabil iar seturile de enzime diferă de la un
organism la altul.
Există teste destinate să determine prezența unei
enzime specifice sau a unei intregi căi metabolice care poate
conține mai multe enzime diferite. Aceste teste de obicei oferă
un rezultat rapid deoarece pot fi efectuate pe microorganisme
deja cultivate (ex. testul catalazei, testul oxidazei, testu indolului, testul ureazei, testul PYR).

Fig. 8. Testul catalazei: catalază-pozitiv (dreapta) și catalazănegativ (stânga) (http://iws2.collin.edu/dcain/CCCCD%20
Micro/catalase_test.htm)
Testul oxidazei
Citocrom-oxidaza participă la transportul electronilor și
în căile metabolice ale nitraților în cazul anumitor bacterii. Testul pentru prezența oxidazei se realizează de obicei pe o hârtie
de filtru impregnată cu reactiv (1% tetrametil-p-fenilendiamindi-hidroclorid). Testul a fost folosit inițial pentru diferențierea
grupurilor de bacterii gram-negative. Dintre bacilii Gram-negativi, Stenotrophomonas maltophilia și Acinetobacter sp. sunt
oxidazo-negative, în timp ce Pseudomonas sp. și Neisseria sp.
sunt oxidazo-pozitive (Fig. 9).

Testul catalazei
Respirația aerobă conduce la producerea de ioni de hidrogen (H+) care sunt eliminați din celula bacteriană. Lanțul de
transport al electronilor ia acești ioni de hidrogen și îi combină
cu un atom de oxigen pentru a forma apă. Cu toate acestea,
unii citocromi din sistemul de transport al electronilor formează
peroxid de hidrogen (H2O2) în loc de apă iar acesta trebuie
eliminat. Enzima catalză catalizează eliberarea apei și a oxigenului din peroxidul de hidrogen (H2O2 + catalază = H2O + O2).
Producerea rapidă de bule (efervescență) atunci când cultura
bacteriană este pusă în contact cu o soluție de peroxid de hidrogen este interpretată ca un test pozitiv (adică evidențiază
prezența catalazei). O mare parte din bacterii sunt catalazopozitive dar există anumite genuri care nu posedă respirație
aerobă, cum ar fi Streptococcus, Lactobacillus și Clostridium și în
concluzie sunt catalazo-negative (Fig.8).

Fig. 9. Reacție oxidazo-pozitivă (sus) și oxidazo-negativă (jos)
(https://microbeonline.com/wp-content/uploads/2012/12/
Oxidase-test-result.gif)
Testul indolului
Acest test se bazează pe faptul că unele bacterii
utilizează enzima triptofanază pentru a converti triptofanul în
molecule de indol, acid piruvic și amoniac. Ținând cont de faptul
că doar anumite bacterii conțin triptofanază, formarea de indol
dintr-un substrat cu triptofan poate fi un alt mod de identificare
a unui microorganism. Indolul este detectat prin combinarea cu
un indicator, care are ca rezultat formarea culorii roșii. Testul indolului (Fig. 10) este un test cheie pentru identificarea bacteriei
Escherichia coli.
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Fig. 10. Reacție indol-pozitivă
(stânga) și indol-negativă
(dreapta) (https://laboratoryinfo.com/indole-test/)

Testul ureazei
Unele bacterii produc ureaza, care catalizează hidroliza
ureei pentru a forma amoniac, apă și dioxid de carbon. Microorganismele care nu produc această enzimă nu pot metaboliza
ureea. Prezența enzimei este determinată în urma inoculării
organismului de interes în mediu care conține uree ca sursă
primară de carbon. Amoniacul ridică nivelul pH-ului mediului de
cultură și prezența acestuia este detectată utilizând un indicator de pH. Testul ureazei (Fig. 11) ajută la identificarea anumitor
specii de Enterobacteriaceae, precum Proteus sp., Corynebacterium urealyticum și Helicobacter pylori.
Fig. 11. Reacția ureazăpozitivă (roz) și ureazănegativă (galben)
(https://microbiologyinfo.
com/urease-test-principle-media-procedureand-result/)
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III. Metode de identificare bazate pe metabolism
Numeroase scheme de identificare se bazează pe
determinarea căilor metabolice pe care un microorganism le
utilizează, dar și la substraturile procesate prin aceste căi. În
contrast cu testele care detectează prezența unei singure enzime, există metode prin care sunt identificate simultan mai
multe enzime. Testele pentru căile metabolice se pot clasifica în
3 categorii: oxidarea și fermentarea carbohidraților, degradarea
aminoacizilor și utilizarea substratului unic.
Teste de oxidare și fermentare
Bacteriile utilizează diverse căi metabolice pentru a
produce energie. Pentru majoritatea, acest lucru implică utilizarea carbohidraților și a proteinelor ca și substrat nutritiv. Este
bine de știut dacă utilizarea unui anumit substrat reprezintă un
proces oxidant sau fermentativ. Procesele oxidative necesită
oxigen, iar cele fermentative nu. Bacteriile anaerobe și cele facultativ anaerobe sunt capabile de fermentare, proces în care
carbohidrații sunt transformați în energie. Diverse tipuri de
carbohidrați care sunt fermentați de diverse specii bacteriene
servesc ca metodă de diagnostic pentru identificarea acestora.
Metoda se bazează pe modificarea indicatorului de pH încorporat în mediu în urma eliberării în mediu a produșilor secundari
de metabolism.

Testul PYR

Teste de degradare a aminoacizilor

Acest test este utilizat pentru detectarea activității pirolidonil arilamidazei (numită și pirolidonil aminopeptidază) la
grupe de bacterii precum Streptococcus pyogenes, Enterococcus
sp., stafilococi coagulazo-negativi și unele Enterobacteriaceae.
Testul PYR se bazează pe următorul principiu: enzima L-piroglutamil-aminopeptidaza hidrolizează substratul PYR (L-piroglutamilbeta-naftilamidă) pentu a produce beta-naftilamină. Când betanaftilamina se combină cu reactivul cinamaldehidă, se produce o
reacție de culoare (roșu aprins) (Fig. 12).

Determinarea capacității bacteriilor de a produce enzime care fie deaminează, dehidrolizează, fie
decarboxilează anumiți aminoacizi este adeseori utilizată în
schemele de identificare. Substraturile de aminoacizi cel mai
des testate includ lizina, ornitina, arginina și fenilalanina. Decarboxilazele clivează gruparea carboxil de la nivelul aminoacizilor astfel încât aminoacizii sunt convertiți în amine: lizina
este convertită în cadaverină iar ornitina în putresceină. Deoarece aminele cresc pH-ul mediului de cultură, ele sunt ușor
detectate prin schimbarea culorii. Cel mai utilizat mediu pentru acest test este Moeller, care conține glucoză, un substrat
de aminoacizi de interes și un indicator de pH.
În afară de tehnicile de identificare enumerate mai
sus, laboratoarele de microbiologie utilizează și alte metode,
de obicei kituri de identificare, care generează rezultate
rapide și care sunt de aemenea mult mai accesibile ca preț
decât metodele de genotipare, dar care se bazează pe testarea mai multor proprietăți ale microorganismelor de interes,
acesta fiind principiul pe baza căruia se realizează identificarea. Acestea reprezintă de obicei metode de confirmare a
rezultatelor.

Fig. 12. Testul PYR: pozitiv (roșu) și negativ (galben) (https://
microbiologyinfo.com/pyr-test-principle-uses-procedureand-result-interpretation/)

IV. Tehnici de identificare prin fenotipare, bazate pe biblioteci
de specii
Exista pe piata cateva sisteme, puse la punct de diferite companii, care se bazeaza pe intocmirea unor profile metabolice sau biochimice si suprapunerea acestor profile peste o
baza de date foarte bine caracterizata. Gradul de suprapunere
(omologia profilului) dau siguranta identificarii corecte; cu alte
cuvinte, cu cat profilul izolatului necunoscut este mai aproape
de cel al izolatului „standard”, obtinut prin masuratori repetate
(anterioare) al unor tulpini de referinta, cu atat mai sigur este
rezultatul identificarii. Fiecare metoda are propriul prag de certitudine.
Limitarile acestei categorii de metode se refera la dimensiunea redusa a bibliotecii (cca 3000 – 3500 de specii), care
acopera, de obicei, cu precadere, speciile de interes clinic.
O metodă accesibilă laboratoarelor de microbiologie
pentru testarea de rutină este sistemul de identificare manuală
API de la BioMerieux, format din kituri de identifiare pentru
bacterii Gram pozitive, Gram negative și drojdii (Fig. 13). Acest
sistem oferă o bază de date vastă, accesibilă prin serviciul APIWEB™. API este potrivit pentru identificarea microorganismelor
patogene, dar și a microorganismelor importante din sistemul
industrial. Kiturile conțin 20 de stripuri care conțin reactivi pentru 20 de teste biochimice în miniatură. Testele se inoculează
cu un volum mic de suspensie bacteriană, se incubează iar la
sfârșitul perioadei de incubare se citesc reacțiile obținute (+/-).
Acestea sunt introduse pe platforma APIWEB™ care va genera
rezultatul testului. Testele API sunt rapide, sigure, ușor de realizat și economice.

Fig. 13. Kit de identificare api 20E (https://microbeonline.
com/wp-content/uploads/2015/05/API-20-E.jpg)
Atat reactiile enzimatice cat si cele metabolice sunt incluse in chei de determinare (dihotomice) si au stat la baza clasificarilor timpurii ale microorganismelor, indeosebi la bacterii.
Un alt sistem de identificare folosit în microbiologie
este sistemul Biolog (Fig. 14), care permite identificarea bacteriilor Gram-pozitive, Gram-negative și a fungilor. Acest sistem
se bazează pe abilitatea celulelor bacteriene de a metaboliza
diferite substanțe biochimice, dar și pe determinarea altor
proprietăți fiziologice precum toleranța la pH, sare și acid lactic.
Protocolul de lucru este unul simplu: o suspensie cu
microorganismul de interes se pipetează intr-o placă cu 96 de
godeuri, care conțin deja diferite surse de carbon și alți reactivi
(ex. agenti selectivi). Dacă celula este activă metabolic, godeul
corespunzător reacției pozitive se colorează în violet.
Tehnologia utilizării surselor de carbon folosită de Biolog identifică un număr mare de microorganisme, pe baza amprentei metabolice, un pattern de culori care reprezintă de fapt
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un profil metabolic, care este ulterior suprapus peste celelalte
profile metabolice deja existente în baza de date.
Fig. 14. Sistemul de identificare Biolog (https://www.
toshindia.com/products/
microlog-m-system-bacteria-yeast-and-fungi-identification-system)

MALDI-TOF MS (Matrix Assisted Laser Desorption/
Ionisation Time-Of-Flight Mass Spectometry) este o metodă
high-throughput de secvențiere a proteinelor bazată pe încorporarea probelor într-o matrice în care sunt desorbite de lumina
laser (Fig. 15)
Proba care urmează a fi analizată prin MALDI MS este
preparată prin mixarea cu o soluție de compus organic absorbant
de energie numit matrix. Când matrix-ul cristalizează în timpul
uscării, proba din matrice co-cristalizează. Aceasta este ionizată
într-un mod automatizat, cu un fascicul laser. Desorbția și ionizarea cu fasciculul laser generează ioni protonați ai analiților
din probă. Ionii protonați sunt apoi accelerați și se separă unul
de celălalt pe baza raportului lor masă-sarcină (m / z). Probele
încărcate sunt apoi detectate și măsurate folosind diferite tipuri
de analizoare de masă, cum ar fi analizoarele de masă quadrupole, analizoarele de captare a ionilor, analizoarele timpului
de zbor (TOF) etc. Pentru aplicații microbiologice se folosesc în
principal analizoare de masă TOF. În timpul analizei MALDI-TOF,
raportul m / z al unui ion este măsurat prin determinarea timpului necesar pentru a se deplasa pe lungimea tubului de zbor. Pe
baza informațiilor despre TOF, pentru fiecare probă analizată se
generează un spectru caracteristic denumit amprentă de masă
peptidică (PMF – peptide mass fingerprint) (Singhal,2015).

Fig.15. Diagrama schematică a metodei MALDI-TOF (Singhal
et al., 2015)
O altă metodă de identificare a microorgaismelor
este MIDI-MIS (Sherlock Microbial Identification System). Prin
această metodă se identifică și caracterizează specii bacteriene
pe baza spectrului de acizi grași membranari. La nivelul membranelor celulelor microbiene au fost identificați peste 300 de
acizi grași. Compoziția acizilor grași la nivel de specie în condiții
bine determinate este stabilă, bine conservată și arată un mare
grad de omogenitate în cadrul diferitelor grupuri taxonomice,
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ceea ce a permis realizarea unei biblioteci. Pentru a putea analiza profilul de acizi grași sunt necesari următorii pași:
• Microorganismul se izolează în cultură pură;
• Se recoltează masa celulară care este expusă ulterior unui
protocol chimic (saponificare, metilare, extracție cu solvent organic, spălare bazică);
• Esterii metilici ai acizilor grași omologi rezultați sunt
măsurați prin cromatografie de înaltă rezoluție în fază groasă);
• Compoziția obținută sub formă de cromatogramă este
comparată cu o bază de date (biblioteca cromatografică).
Avantajele metodei MIDI sunt următoarele: timpul
scurt de obținere a rezultatului (24-72 h), existența unei baze
de date mari și variate de microorganisme și numărul mare de
probe procesate simultan. Principala limitare este incapacitatea
de a discrimina intre speciile de enterobacterii.
Concluzie
Pe piață există o varietate de tehnologii de identificare
diferite iar aceasta este doar o trecere în revistă. Atunci când
se alege în laborator o metodă de identificare a microorganismelor, trebuie să se aibe în vedere avantajele și dezavantajele
caracteristice acestora.
Dacă se aleg metode bazate pe PCR sau secvențiere
ADN, există potențiale costuri asociate cu instalațiile, personal
calificat și întreținerea echipamentelor; parte din aceste servicii
se pot externaliza. Pe de alta parte, toate metodele de fenotipare au limitari in a discrimina intre specii foarte inrudite sau de
a identifica cu precizie.
Alegerea unei metode de identificare potrivite laboratorului se bazează pe următoarele aspecte: tipul de microorganism vizat, numărul de probe, timpul necesar prelucrării probelor,
costul consumabilelor, calificarea personalului, mărimea bazei
de date de identificare a microorganismelor, compatibilitatea cu
sistemele existente, infrastructura adiacenta necesara.
Există, deci, o mare varietate de opțiuni disponibile pentru identificarea microorganismelor necunoscute, dar este importantă
achiziționarea unui sistem adecvat pentru a răspunde la nevoile
laboratorului.
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Pentru aplicarea unui tratament cu radiații ionizante de
calitate acesta trebuie în prealabil validat pe fiecare produs sau
categorie de produse. Scopul validării tratamentului este stabilirea modului în care se desfășoară calificarea performanței și
validarea procesului de iradiere în conformitate cu standardele
în vigoare, ISO ASTM 51702 și SR EN ISO 11137.
În cadrul IRASM, validarea tratamentului cu radiații
ionizante se aplică la utilizarea instalației de iradiere tip SVST
Co–60/B din cadrul Centrului de Iradieri Tehnologice pentru
tratamentul diferitelor produse.
Codițiile prealabile validării tratamentului cu radiații
ionizante sunt:
• personalul care participă trebuie să fie calificat corespunzător în domeniul iradierilor tehnologice;
• calificarea instalației, inclusiv calificarea operaționala pentru modul de operare utilizat, a fost făcută;
• sistemul dozimetric utilizat este etalonat trasabil la un standard național sau internațional recunoscut.
Validarea tratamentului cu radiații ionizante se
face după încheierea unui contract sau acceptarea comenzii pentru fiecare tip nou de produs. Aceasta implică calificarea performanței procesului de iradiere pentru a determina
parametrii de proces (configurația de încărcare a produsului,
timpul de iradiere) care să asigure că cerințele privind doza
absorbită în produsul ce trebuie tratat pot fi satisfăcute.
Calificarea performanței procesului de tratament cu
radiații ionizante se face pentru categorii de produse, care se
stabilesc pe baza caracteristicilor produselor, precum compoziție
(materiale textile, materiale plastice, materiale farmaceutice,
etc.), mod de ambalare colectivă, densitate de pachet și cerințe
privind doza pe care trebuie s-o absoarbă.
Pentru fiecare produs, parametrii caracteristici, cerințele privind doza pe care trebuie să o absoarbă și modul de
stocare și manipulare sunt specificați de beneficiar în Specificația
de produs. Pe baza acesteia se stabiliște apartanența produsului la o anumită categorie. În funcție de modul de ambalare
colectivă, se stabilește configurația de încărcare a ambalajelor
colective (coletelor) în containerele de produse, în așa fel încât
încarcarea să fie cât mai omogenă posibil.
Calificarea performanței pentru un produs implică efectuarea unor diagrame de doze pentru configurația de încărcare
stabilită, în scopul determinării pozițiilor în care vor fi localizate
zonele de doză minimă și maximă în containerele de iradiere
în timpul procesărilor și evaluării timpilor de iradiere necesari
pentru obținerea dozei prestabilite în produs.
Timpul de iradiere necesar obținerii unei doze absorbite minime Dmin în produs în timpul tratamentelor de rutină se
estimează cu ajutorul formulei:

Ti ,min =

Dmin xTi ,d
Dmin d ,calc

unde Ti,d este timpul de iradiere utilizat la efectuarea diagramei
dozelor în produs și Dmind,calc este doza minimă calculată utilizând

limitele inferioare ale intervalelor de încredere 95% atât pentru
valorile rapoartelor dintre doza minimă și dozele măsurate în
dozimetrele de monitorizare, așezate în pozițiile de referință,
cât și pentru dozele măsurate în aceste dozimetre. Acest timp
este valabil pentru data la care a fost efectuată diagrama de
doze în produs și trebuie actualizat ținând cont de scăderea
activității sursei (T1/2 = 1925,5 zile).
În mod analog, se poate estima timpul de iradiere maxim permis, Ti,max, care să asigure o doză maximă în produs mai
mică decât valoarea limită stabilită de beneficiar, Dmax:

Ti ,max =

Dmax xTi ,d
Dmax d ,calc

În acest caz se vor utiliza în calcul limitele superioare
ale intervalelor de încredere 95% atât pentru rapoartele dintre
doza maximă și dozele măsurate în dozimetrele de monitorizare, cât și pentru dozele măsurate în dozimetrele de referință.
Dacă există o diagramă de doze efectuată anterior pe
un produs din aceeași categorie de procesare sau pe un material de simulare care are model de încărcare și caracteristici
similare din punct de vedere al absorbției radiației ionizante,
se pot utiliza rezultatele acelei diagrame ca referință pentru
stabilirea localizării zonelor de doza minimă și maximă în produs și pentru plasarea dozimetrelor de monitorizare în tratamentele de rutină.
Produse diferite, care au densități și distribuții similare
în containerul de iradiere pot fi considerate ca o singură categorie de procesare și e suficientă o diagramă de doze efectuată pe
unul dintre produsele din grup, ale cărei date sunt aplicabile tuturor produselor din categoria de procesare. Produsele cuprinse
într-o categorie de procesare pot fi tratate împreună (au același
timp de iradiere).
Scopul final al calificării performanței unui proces de
tratament cu radiații ionizante este validarea tratamentului și
elaborarea Specificației de proces conform căreia se vor efectua
tratamentele de rutină ale produsului. Pentru fiecare categorie
de produse se stabilește o astfel de specificație.
Pentru o anumită categorie de produse, în funcție de
încărcătură (greutatea produselor situate într-un container),
se pot stabili mai multe categorii de procesare. Pentru fiecare
categorie de procesare, pe baza datelor obținute la calificarea
operațională a instalației de iradiere, se evaluează timpul de
iradiere pentru o anumită activitate a sursei (o anumită dată de
referință), care să asigure în toate produsele din categorie doze
conform Specificațiilor de produs.
Timpul de iradiere comun se evaluează fie punând
condiția ca doza minimă în fiecare produs să aiba valoarea mai
mare decât o doză minimă prestabilită, cu un nivel de încredere
de 99%, fie punând condiția ca doza medie (definită ca media
între valorile dozei minime și maxime în produs) să fie mai mare
sau egală cu o doză medie prestabilită, în limitele incertitudinilor de măsurare și operare.
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Pentru fiecare produs sau familie de produse se va completa o Anexă la Specificația de proces în care se vor înre-gistra
datele caracteristice din Specificația de produs, configurația de
încărcare a produselor, diagrama dozelor utilizată ca referință
(și alte documente care o completează, daca e cazul) și coordonatele pozițiilor în care s-a obținut doza minimă și maxima pentru această diagramă, coordonatele în care se plasează dozimetrele de referință în măsurările de rutină și relațiile care leagă
valorile dozelor extreme de dozele măsurate în dozimetrele de
rutină, împreună cu incertitudinile asociate acestor relații (udd).
Pozițiile dozimetrelor de rutină se marchează și pe modelul de
încărcare a containerului.
Specificația de proces pentru categoria de produse și
Anexa corespunzătoare fiecărei familii de produse aparținând
unui beneficiar trebuie să fie aprobate de beneficiar ca fiind
corespunzătoare cerințelor sale din Specificațiile de produs.
Revalidarea tratamentului cu radiații ionizante se face la:
• reîncărcare sursă de radiații ionizante (Co-60);
• modificare a geometriei sursei de radiații ionizante;
• schimbări la sistemul de transport produse;
• schimbări la traseul produselor;
• schimbări la containerele de iradiere.
Extinderea revalidării tratamentului cu radiații ionizante este dată de cerințele din tabelul A1 din ISO 11137-1.
Criteriile de acceptare a validării tratamentului cu
radiații ionizante sunt:
• rezultat corespunzător la testele și verificările efectuate la
calificarea și recalificarea instalației;
• precizarea modului de încărcare a produselor și, după caz,
justificarea independenței modului de orientare a produselor.
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