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INTRODUCERE

Carnea este printre principalii vectori pentru toxiinfecţiilealimentare în întreaga lume. Patogenii responsabili de îmbolnăviriri sunt deregulă zoonotici şi pot contamina alimentele în orice etapă a lanţuluialimentar-din momentul creşterii animalelor, până în ziua abatorizării şimai apoi pâna la momentul consumului.Un număr mare de patogeni pot fi transmişi oamenilor prinintermediul consumului de carne, iar riscurile s-au schimbat de-a lungultimpului, astfel riscurile puse de anumiţi patogeni s-au diminuat, în timp cealtele au persistat de-a lungul deceniilor. De asemenea, tulpini tot maivirulente ale unor agenţi patogeni existenţi continuă să apară, iarfenomenul de antibiorezistenţă ia amploare în mod continuu. (EFSA, 2015).Datele statistice arată că, anual, în întreaga lume, îdatorită bolilor infecurmare a faptului că antibioticele și-au pierdut o parte a eficacităContaminarea omului cu aceste bacterii rezistente reprezintă o cauză deîngrijorare pentru sănătatea publică. Există numeroase modalităaceste bacterii contaminează omul, unele dintre acestea fiind și prinintermediul alimentelor, în mod particular alimente de origine animală,cauzând boala direct sau acantibiotice pentru patogenii umani (CDC, 2013).OrganizaSănătă s la concluziacă apariumană a acestora, pune o problemă tot mai mare asupra sănătăconsumatorilor.Microorganisme rezistente la antibiotice, inclusiv tipurimultirezistente pot fi regăsite în flora bacteriană normală la indivizisănătoși, la animale de companie, în mediul înconjurător și pot fi, uneori,izolate din alimenteAvând în vedere acest context, prezenta temă de cercetaredoctorală a urmărit să îndeplinească următoarele obiective:
 Evaluarea unor markeri microbiologici prin identificareaprincipalilor agenţi patogeni prezenţi pe lanţul alimentardesemnat.
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 Evaluarea prevalenţei pricipalilor patogeni în cadrul lanţuluialimentar.
 Stabilirea profilelor de rezistenta la izolatele pozitive la markerii detoxicitate
 Studii asupra mecanismelor genetice responsabile de rezistenţa laantibiotice în cadrul bacteriilor izolate.
 Evaluari asupra examenului post-mortem la bovine in corelatie cucalitatea a carcaselor destinate consumului uman.

Structura tezei. Teza este structurată ȋn două părţi principale. În primaparte sunt descrise date de literatură referitoare la prevalencaracterizarea principalilor patogeni ce au fost identificaDe asemenea sunt cuprinse date cu referire la caracterizarea fenomenuluide antibiorezistendarisnpec cteristice acestora. A douaparte include contribuţiile personale, ce con în care sunt cuprinse datedespre materialele şi metodele utilizate ȋn cadrul cercetării, rezultatele şidiscuţii, precum şi concluziile acestor studii. Iar ultimul capitol subliniazăoriginalitatea
Prima parte a tezei este structurată ȋn 2 capitole:

Capitolul 1 cuprinde date despre cadrul general cu privire la informaexistente în literatură referitoare la subiectul abordat.
Capitolul 2 prezintă informaţii despre principalii agende toxiinfec
Capitolul 3 cuprinde aspecte referiotare la leziunile post-mortem în cadrulinspec

A doua parte a tezei constă în contribuţia personală şi ȋnsumează 5capitole:
Capitolul 4 cuprinde date despre prevalenţa pricipalilor patogeni dincadrul filierei de produc ie carne de bovine.
Capitolul 5 oferă informa aracterizarea fenotipurilor bacterienerezistente la antibiotice prin metode clasice și moleculare.
Capitolul 6 descrie evaluarea prevalen -mortem în cadrulinspectiei aplicate la abatoare de sacrificare bovine.
Capitolul 7 cuprinde concluziile generale rezultate în urma studiilordesfășurate în cadrul capitolelor 4, 5 și 6.
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Capitolul 8 subliniază elementele de originalitatestudiu în stabilirea prevalenapari fec rilorbacteriene rezistente la antibiotice și de asemenea a aspectelor legate deleziunile postmortem întalnite la inspec -un abator debovine.
CONTRIBUȚIA PERSONALĂ

Capitolul 4- Prevalenţa pricipalilor patogeni din cadrul
filierei de productie carne de bovine

Scopul acestui studiu a fost a fost de a evalua prevalenta si factoriide risc microbioligici asociati cu carnea de bovine prin studii aplicate lanivelul fiecarei etape de productie din cadrul filierei.
Material și metodăMaterialul a fost reprezentat de un număr de 175 probe. Acestea aufost recoltate de la nivel rectal, prin tamponare rectală, de la nivelulcarcaselor după eviscerare și de la răcire și din magazinele de desfacere.Metodele de izolare bacteriană au fost reprezentate de metodele dereferin ISO 16654:2001pentru E. coli, SR EN ISO 6579/2003 AC /2006 pentru Salmonella spp., SRISO EN 11290/1/2/2005 pentru Listeria spp., iar pentru Clostridium spp. s-a utilizat un protocol preluat din literatura de specialitate și adaptat).Pentru confirmarea genurilor și speciilor bacteriene s-a utilizat metoda PCRcu primeri prelua . Analiza statistică s-arealizat cu ajutorul programului Origin 8.5.
RezultatePrevalenta tulpinilor E. coli pozitive la genele de toxicitate in probelede fecale studiate a fost scazuta, relevandu-se un procent de 7% tulpinipotential patogene.Prevalen Salmonella în fecale a fost de 5,7%,(2.3% S. thyphimurium; 0.6% S. enteritidis) in cadrul probelor prelevate depe carcase  aceasta fiind mult mai scazuta (1.14% S. thyphimurium; 0.6% S.
enteritidis);
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Nici o proba prelevata nu a fost pozitiva pentru prezenta Listeriei
monocytogenes, insa 12 izolate din probele de fecale au fost confirmate ca
L. innocua (n=8) și L. ivanovii (n=4).

Clostridium perfringens tip A a fost izolat cu o prevalenta mai ridicatafata de celelalte clase de bacterii studiate (8%), insa nici o tulpina nu a fostpozitiva la gena de toxicitate (cpe).ConcluziiPrevalen or studiate la nivelul probelor de fecale a fost de7% pentru E. coli patogenă, 5,7% Salmonella spp, 21% Listeria spp. și 8%
Clostridium perfringens.La evaluarea prezendupă etapa de răcire s-a eviden un procent de 2,9% E. coli patogenă,0,6% S. typhimurium, 1,1% C. perfringens.În cadrul probelor prelevate de la nivelul produselor finite s-aconstatat absen a tulpinilor patogene.
ConcluziiMajoritatea tulpinilor E. coli patogene au fost clasificate caproducatoare de Shiga-toxina fiind pozitive la genele specifice stx1 și stx 2(46%).Prevalen Salmonella în fecale a fost de 5,7%,Nici o proba prelevata nu a fost pozitiva pentru prezenta Listeriei
monocytogenes

Clostridium perfringens tip A a fost izolat cu o prevalenta mai ridicatafata de celelalte clase de bacterii studiate (8%), insa nici o tulpina nu a fostpozitiva la gena de toxicitate (ent).La evaluarea prezendupă etapa de răcire s-a eviden E. coli patogenă,0,6% S. typhimurium, 1,1% C. perfringens.În cadrul probelor prelevate de la nivelul produselor finite s-aconstatat absen a tulpinilor patogene;
Capitolul 5-Caracterizarea fenotipurilor bacteriene

rezistente la antibiotice prin metode clasice și moleculare

Scopul acestui capitol a fost de a releva prin metode moleculare șiclasice sensibilitatea la antibiotice a bacteriilor potencadrul lan diat. De asemenea, studiul și-a propus
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caracterizarea molecularǎ amplǎ a mecanismelor de rezistenstabilirii gradului de risc privind transmisibilitateaconsumatorul final.
Material și metodeSelec iene s-a realizat ȋn baza studiului molecularaplicat ȋn capitolul anterior privind pozitivitatea la genele de toxicitate.Materialul prin urmare a fost reprezentat de 28 de tulpini de E. coli(pozitive la genele Stx), 10 tulpini de Salmonella spp. (n=4 – Salmonella

thyphiumrium; n=6 – Salmonella enteritidis); 12 tulpini de Listeria ivanovii(negative la genel de toxicitate dar poten
Clostridium perfringens (pozitive la gena de toxicitate cpa).Metodele utilizate au fost: metoda clasică difuzimetrică și metodaPCR utilizând primeri prelua -a realizat ȋn utilizând metoda Sanger de Macrogen company (Amsterdam,Olanda). Interpretarea secven te a fost realizatǎ cu ajutorulanalizei Basic Local Alignment Search Tool (BLAST) analysis(www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST).Analiza statistică s-a realizat cu ajutorul programului Origin 8.5,utilizând testul ANOVA.

RezultateProfilul de rezistenta cel mai frecvent in cazul izolatelor de E. colipatogene a fost constatat a fi cel cu rezistenta multipla la sulfonamide(sul1), beta-lactamine (blaTEM), streptomicina (aadA1) si gentamicinǎ(aac3).Majoritatea tulpinilor de Salmonella testate au fost pozitive pentrucel pudiferite, profilul cel mai frecvent izolat fiind (tet) (tetraciclina), (bla) (B-lactami), (cat) cloramfenicolul și (sul) sulfamidele.Profilul de rezisten regǎsit cel mai frecvent ȋn cazul tulpinilor de
Listeria spp. testate a fost la tetraciclinǎ (67%), sulfonamide (67%),trimetoprim – sulfametoxazol (50) si cloramfenicol (33%).Tulpinile de C. perfringens izolate au prezentat multi-rezistenta intr-un procent destul de ridicat (70%), ceea ce releva riscul ridicat in cazulcontaminarii omului cu tulpina patogena.
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Mecanismele moleculare de rezistenta caracterizate in cadrultulpinilor de E. coli si Salmonella studiate au relevat o variabilitate ridicata,izolandu-se tulpini pozitive pentru ambele clase de integroni (int1; int2);
ConcluziiPrevalenantibiotice a fost ridicată, riscul de răspandire a rezistenstudiat fiind crescut;În cadrul tulpinilor de E. coli , rezisten -aconstatat pentru tetraciclina, 48% (n=14 din izolate fiind pozitive la celpu specifice;Tulpinile patogene de Salmonella spp. au relevat multi-rezistenîntr-un procent ridicat (60%), profilul cel mai frecvent întalnit la analizaclasică fiind tetraciclina (70%), streptomicinǎ (60%), sulfometoxazol(60%), acid nalidixic (60%) și ciprofloxacinǎ (50%).Tulpinile de Listeria ivanovii și Listeria innocua testate au prezentatrezisten9% fiind clasificate ca multi-rezistente.Tulpinile de C. perfringens izolate au prezentat multi-rezisten ntr-un procent destul de ridicat (70%), ceea ce relevă riscul ridicat in cazulcontaminării omului cu tulpina patogenă.Secven ele de ADN ale integronilor din clasa 2 în cadrul tulpinilor de
E. coli studiate au relevat o specificitate aparte, la compararea cu baza dedate GeneBank relevându-se o caracteristica nesemnalată până în prezentîn studiile din domeniu.Casetele de gene din cadrul serotipurilor de Salmonella studiate aurelevat trei grupuri distincte de gene aadA1 ce nu au mai fost semnalatepână în prezent în cadrul literaturii de specialitate.
Capitolul 6- Evaluarea prevalenței leziunilor post-mortem

în cadrul inspectiei aplicate la abatoare de sacrificare
bovine

Scopul acestui studiu realizarea inspecţiei postmortem în cadrulunui abator de tăiere bovine în vederea evaluării prevalenţei leziunilorcaracteristice unor boli cu posibilă transmitere la om.
Material și metode
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Materialul luat în studiu a fost reprezentat de 96 de carcase șiorganele aferente, iar metodele utilizate au fost reprezentate de protocolulinspec examenul histologic.
RezultateCele mai frecvente leziuni regăsite la nivelul organelor din cavitateatoracică sunt datorate infestaţiei parazitare (Echinococcus granulosus;

Dyctiocaulus viviparous) având  un procent total de 76 % din totalulorganelor și carcaselor.Probabilitatea de apariţie a leziunilor parazitare la nivelul ficatuluieste ridicată (54%), cele mai frecvente boli apărute fiind echinococoza şifascioloza;Cea mai intersantă leziune identificată la nivelul oragenlorexaminate a fost reprezentată de ficatul ectopic la nivel pulmonar, a căreiconfirmare a fost efectuată cu ajutorul examenului histologic.
ConcluziiInspecţia post-mortem este un examen esenţial în vederea stabiliriiconformităţii organelor şi carcaselor ce urmează a fi date în consum uman;Cele mai frecvente leziuni regăsite la nivelul organelor din cavitateatoracică și abdominală sunt datorate infestaţiei parazitare.Riscul de contaminare prin consumul de carne este redus având învedere absenţa leziunilor la nivelul carcasei şi confiscarea tuturororganelor ce prezentau leziuni

CONCLUZII GENERALEPrevalen E. coli pozitive la genele de toxicitate în probelede fecale studiate a fost scazută, relevandu-se un procent de 7% tulpinipoten e acestea majoritatea au fost clasificate caproducatoare de Shiga-toxina fiind pozitive la genele specifice stx1 și stx 2(46%).Prevalen Salmonella în fecale a fost de 5,7%,în cadrul probelor prelevate de pe carcase  aceasta fiind mult mai scazuta);Nici o proba prelevata nu a fost pozitiva pentru prezenta Listeriei
monocytogenes, insa 12 izolate din probele de fecale au fost confirmate ca
L. innocua) și L. ivanovii, iar nici o proba prelevată de la nivelul carcaselor
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și produselor finite nu a fost pozitivă la prezen
Listeria.

Clostridium perfringens tip A a fost izolat cu o prevalenta mai ridicatafata de celelalte clase de bacterii studiate (8%), însă nici o tulpina nu a fostpozitivă la gena de toxicitate (ent).În cadrul probelor prelevate de la nivelul produselor finite s-aconstatat absenta tulpinilor patogene, constatandu-se faptul ca riscul decontaminare a omului este foarte redus, neavand nici o proba pozitiva.Prevalen ene rezistente la cel putin trei clase deantibiotice a fost ridicata, riscul de raspândire a rezistenstudiat fiind crescut;Profilul de rezistenta cel mai frecvent in cazul izolatelor de E. colipatogene a fost constatat a fi cel cu rezistenta multipla la sulfonamide ,beta-lactamine,streptomicina, gentamicinǎ .Tulpinile patogene de Salmonella spp. au relevat multi-rezistentaîntr-un procent ridicat.Tulpinile de Listeria ivanovii și Listeria innocua testate au prezentatrezisten l putin doua antibiotice testate prin metoda clasică (91%),9% fiind clasificate ca multi-rezistente.Tulpinile de C. perfringens izolate au prezentat multi-rezistenta într-un procent destul de ridicat (70%), ceea ce relevă riscul ridicat în cazulcontaminarii omului cu tulpina patogenă.Mecanismele moleculare de rezistentulpinilor de E. coli si Salmonella studiate au relevat o variabilitate ridicată,izolându-se tulpini pozitive pentru ambele clase de integroni (int1; int2);Patologia organelor în abator la bovine este variată, având în vedereprezenţa unor modificări foarte rar întâlnite şi nesemnalate încă înlitaratura de specialitate, precum ficatul ectopic dar riscul de contaminareprin consumul de carne este redus având în vedere absenţa leziunilor lanivelul carcasei şi confiscarea tuturor organelor ce prezentau leziuni.
ELEMENTE DE ORIGINALITATE ȘI CONTRIBUȚIEOriginalitatea se releva dincomplexitatea temei abordate, precum și din urmǎtoarele aspecte deimportanţǎ ştiinţificǎ naţionalǎ şi internaţionalǎ:
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 Caracterizarea moleculară amplă, privind genele de toxicitate,rezistomul (totalitatea genelor de rezisten i a mecanismelorimplicate (integroni) aduce contribu ii esen iale la cunoastere, având învedere absen nia.
 Prevalen a tulpinilor MDR cu poten eila alte bacterii (integron-pozitive) subliniază aspectele importante legatede problematica fenomenului de antibiorezistenpozi de contaminare;
 Analiza statistică bazată pe multitudinea de date conferă oimagine reală a situaputând fi utilizată la nivel internamomentul de fa te;
 Aplicarea metodelor de biologie moleculară în vedereacaracterizării tulpinilor bacteriene conferă o valoare adaugată studiului,furnizând date de reper pentru studiile ulterioare cu privire la dezvoltareaîn timp a genomului bacterian;
 Evaluarea prevalen ei leziunilor în cadrul inspec iei post-mortemla bovinele sacrificate provenite din gospodării și ferme de mică capacitaterelevă aspecte originale importante privind aplicarea măsurilor depreven la aceasta specie.
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