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Abstract. Antibiotics are natural substances produced by the fungi or bacteria as a way of fighting 
against the pathogenic organisms. Unitl now were identified many mechanisms by which bacteria develops 
their resistance to antibiotics. This natural biological process leads to the survival of the most resistant 
strains, which denotes the complexity of the investigated theme of research. The obtained results confirms 
the importance of the microbiological results by using diverse methods of investigation of the sensibility and 
resistance of microorganisms towards antibiotics. 
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INTRODUCERE 
În practica medicală mondială se constată în ultimii ani creşterea alarmantă a infecţiilor cu 

tulpini bacteriene rezistente faţă de numeroase antibiotice, motiv ce preocupă din ce în ce mai mult 
lumea ştiinţifică. Pînă în prezent au fost identificate mai multe mecanisme prin care bacteriile îşi 
dezvoltă rezistenţa faţă de antibiotice.  

Rezistenţa faţă de antibiotice a microorganismelor este un fenomen de selecţie naturală, 
rezultat ca urmare a evoluţiei speciilor, mutaţiile genetice de rezistenţă constituind o premisă 
favorabilă de supravieţuire a “învingătorilor” (Dibner J., Richards J., 2005; Agerso I., Sandvang D., 
2005; Diaz M. et. all., 2006). 

Rezistenţa microbiană apare atunci cînd un microorganism este rezistent in vitro, 
antibioticul folosit dovedindu-se incapabil să îi oprească multiplicarea , sau cînd oprirea 
multiplicării este realizată numai de concentraţii foarte mari de antibiotice, care in vivo ar impune 
doze toxice inutilizabile la pacient. 

Din punct de vedere microbiologic, organisme rezistente sunt acelea care posedă orice tip de 
mecanism, al rezistenţei sau gene ale rezistenţei. 

Numeroase cercetări relevă, că există un “pol global de gene rezistente”, care se pot răspîndi 
între diferite populaţii bacteriene , care ocupă diferite habitate (organisme umane, animale, mediu 
înconjurător). Genele care conţin factori de rezistenţă la antibiotice sunt capabile să se răspîndească 
prin diferite mecanisme (Henderson C., 2000; Burton R.W., 2002; Alioşuchina A., 2003; Pozdeev 
O., 2005). 

Antibioticul exercită un fenomen de presiune selectivă, distrugînd bacteria nerezistentă şi 
încurajînd dezvoltarea celei rezistente. În rezultat pe măsura dezvoltării arsenalului antibiotic apar 
gene mutante de rezistenţă, posibilităţile inteligenţei individuale fiind subclasată de “inteligenţa 
bacteriană selectivă” (Ribera A., Roca I., Ruiz J., 2003; Nichitin E., Chieamova C., 2008). 

Unele specii microbiene sau unele tulpini sînt rezistente la antibiotice în mod natural, alteori 
rezistenţa se produce numai după ce germenii au fost în contact cu substanţa 
antimicrobiană.Apariţia rezistenţei este în mod obişnuit mai rapidă faţă de unele antibiotice decît 
faţă de altele. La unele specii microbiene, rezistenţa faţă de un antibiotic ( de exemplu penicilina) 
apare uşor, pe cînd la altele ea apare greu sau nu apare de loc (streptococii grupei A, B-hemolitici) . 
Rezistenţa se produce uneori mai rapid în medii de cultură bogate, inoculări bacteriene masive şi în 
deosebi cînd concentraţia de antibiotice este mică. 

Conform datelor statistice recente, asupra rezistenţei bacteriene la antibiotice s-a constatat 
că, Helicobacter pylory prezintă 4-18% rezistenţă la macrolide, 10-50% rezistenţă la metromidazol; 
Pseudomonas aeruginosa prezintă 25% în Europa la ceftozidină, 30% la ciprofloxacină, 1% 
rezistenţă în SUA, 5% în Europa. 8% în America Latină; Mycobacterium tuberculosis prezintă 
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rezistenţă 5-14 % îndeosebi în Europa de Est, Rusia, Iran, China; Streptococcus pneumoniae este 
penicilino -rezistent – 30% în Spania, Franţa, Ungaria, SUA. 

Rezistenţa micorbiană reprezintă rezistenţa tuturor membrilor unei specii bacteriene, faţă de 
unul sau mai multe antibiotice. De exemplu, rezistenţa tulpinilor de Salmonella la penicilina G;  
speciile genului Proteus sunt rezistente la tetraciclină; anaerobii (Bacteroides, Clostridium, unii 
streptococi) şi genul Serratia sunt rezistente la aminoglicozide (Todar K., 2002; Socket D., Valley 
Ann., 2006). 

Cu toate progresele realizate pînă în zilele noastre în cercetarea antimicrobiană, infecţiile 
bacteriene au rămas o ameninţare importantă pentru viaţă, ca şi infecţiile virale, malaria, bolile 
canceroase sau cardiovasculare. Deaceea scopul lucrării prezentate constă în studierea sensibilităţii 
şi rezistenţei culturilor bacteriene faţă de substanţele antibiotice (Semionov V., 2002; Preferanschii 
N., 2004). 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Studiul cercetărilor s-a efectuat în laboratorul de microbiologie a catedrei de epizootologie a 

Facultăţii de Medicină Veterinară a UASM.  
Pentru a studia rezistenţa bacteriilor faţă de substanţele antibiotice au fost efectuate 

investigaţii pe determinarea sensibilităţii microorganismelor la antibiotice folosind metoda 
difuzimetrică şi diluţiilor consecutive în mediul lichid de cultură. În acest scop s-au folosit culturile 
microbiene Salmonella enteritidis şi E. coli.  

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
      Schimbările metabolice produse în bacterii sub efectul antibioticelor atrag după ele 
modificări morfologice, tinctoriale, biochimice şi de patogenitate, precum şi modificări de 
multiplicare şi modificări în aspectul culturilor.Toate acestea pot face ca uneori bacteriile supuse 
acţiunii antibioticelor să fie de nerecunoscut la un examen bacteriologic sumar. Una din 
modificările cele mai însemnate care se observă uneori este trecerea din forma bacteriană clasică în 
forma „ L „. Unele infecţii „amicrobiene” sînt datorate formelor L ale bacteriilor supuse acţiunii 
antibioticelor. 

Modificările cele mai însemnate sînt determinate de multiplicarea bacteriană: densitatea şi 
aspectul culturilor în mediul lichid sau pe medii solide. 
      Prin urmare, raportul între concentraţia de antibiotic din mediu şi procentul de bacteriostază 
sau eventual şi de acţiune bactericidă se desfăşoară potrivit unor curbe exponenţiale.Forma acestor 
curbe variază, bineînţeles, de la antibiotic la antibiotic, de la germen la germen şi de la o condiţie de 
creştere la alta ( mediu, temperatură, pH etc.) 
     Prin urmare cu cît populaţia bacteriană este mai uniformă, cu atît curba creşte mai repede. 
Prezenţa unui procent de germeni rezistenţi va determina o curbă care nu va ajunge niciodată la 
100%.  
     Determinarea rezistenţei germenilor a căpătat, în ultimul timp, o importanţă practică din ce 
în ce mai mare. Actualmente se poate aproape spune că rezistenţa germenilor la antibiotice a 
devenit un nou criteriu de patogenitate.Determinarea chimiorezistenţei germenilor capătă astfel o 
semnificaţie mai largă decît o simplă analiză pentru alegerea unui tratament şi de aceea în literatură 
apar din ce în ce mai multe articole privind această determinare, privind tehnica de executare şi de 
interpretare a rezultatelor din mai multe puncte de vedere. 

Determinarea sensibilităţii microorganismelor la antibiotice prin metoda difuzimetrică a 
urmărit efectuarea însămînţărilor pe două plăci Petri cu mediul solid geloză a culturilor microbiene 
(1,0 ml) Salmonella enteritidis şi E. coli. Culturile au fost însămînţate pe plăci separate. 
Concomitent pe suprafaţa mediilor s-au aplicat cîte 5-6 rondele îmbibate cu diverse substanţe 
antibiotice. Plăcile s-au incubat în termostat pe 16-17 ore la t-37° C. După expirarea timpului 
plăcile s-au examinat, măsurînd dezvoltarea zonelor inhibiţiei microoganismelor din jurul 
rondelelor antibiotice. Dimensiunile rondelelor inhibate au demonstrat gradul de rezistenţă şi de 
sensibilitate a culturilor S. enteritidis şi E. coli faţă de preparatele antibiotice. 
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Efectuarea metodei diluţiilor consecutive în mediul lichid de cultură a avut ca scop 
determinarea concentraţiei minimă inhibitorie bacteriană (CMIB), care a fost determinată prin 
determinarea sensibilităţii microorganismelor la antibiotice în mediul lichid de cultură.În acest scop 
s-au folosit concentraţii: mediul de cultură lichid ( B ), diluţia de bază a antibioticului dat, cultura de 
microorganisme. Au fost folosite 14 eprubete în care s-a întrodus cîte 4,5ml mediu de cultură lichid 
bulion. Diluţia de bază a antibioticului a constituit 4,5ml. Ulterior s-a efectuat transferul a cîte 4,5ml 
diluţie de bază antibiotică începînd cu eprubeta N1. Concomitent în toate eprubetele s-a repartizat 
cîte 0,5ml cultură de microorganisme. Eprubetele s-au agitat în termostat la t-37 C, 18-20 ore.  

Metoda diluţiilor consecutive în mediul lichid de cultură după unii autori este considerată 
maximal perfectă comparativ altor metode de laborator propuse pentru determinarea sensibilităţii 
microorganismelor faţă de antibiotice. 

Rezultatele metodei a constituit cea mai mică cantitate substanţă antibiotică, care a redat o 
inhibare totală a dezvoltării microorganismelor prin vizualizarea mediului de cultură (bulion) 
străveziu, determinînd concentraţia minimă a preparatului dat. Concentraţia minimă inhibitorie 
bacteriană (CMIB) a fost considerată, cea mai mică cantitate de substanţă antibiotică din eprubetă, 
conţinutul căreea după incubare pe parcursul a 24-72 ore nu a manifestat dezvoltarea bacteriilor 
însămînţate pe mediul de cultură solid. CMIB a unui antibiotic oferă informaţii cantitative despre 
susceptibilitatea bacteriană. De obicei, un organism este considerat susceptibil atunci cînd CMIB 
este mai mică decît limita indicată de diversele laboratoare abilitate pentru astfel de standarde. 

CONCLUZII 
Avînd în vedere complexitatea rezistenţei faţă de antibiotice şi creşterea continuă a acestui 

fenomen se propune: 
1. Asigurarea utilizării antimicrobienilor atît la oameni cît şi la animale; 
2. Prevenirea unor noi antimicrobiene eficiente sau a unor alternative de tratament; 
3. Efectuarea investigaţiilor microbiologice de laborator prin diverse metode pentru a 

prescrie un tratament corespunzător; 
4. Cooperarea cu partenerii internaţionali pentru a limita riscurile rezistenţei antimicrobiene; 
5. Promovarea cercetării şi inovării; 
6. Interzicerea folosirii antibioticelor ca promotor de creştere; 
7. Îmbunătăţirea monitorizării şi supravegherii în medicina umană şi veterinară. 
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