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Rezumat
A fost elaborat un mediu de cultură care permite indicarea rapidă a levurilor din genul
Candida. Metoda elaborată dă posibilitate de a obţine un rezultat preliminar după 9 ore
de la momentul inoculării materialului patologic, ceea ce este mai rapid în comparaţie
cu metodele obişnuite.  Mediul este simplu în utilizare şi accesibil pentru laboratoarele
microbiologice de diverse niveluri.
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Introducere
În ultimii ani a sporit considerabil numărul afecţiunilor provocate de microorgan-

isme potenţial patogene. Printre acestea, se evidenţiază  infecţiile provocate de  levurile
din genul Candida.

Incidenţa tot mai mare a micozelor, evoluţia lor trenantă şi de foarte multe ori
imprevizibilă sunt justifi cate de utilizarea, uneori fără discernământ, a unui arsenal
enorm de antibiotice  care a modifi cat echilibrul biologic dintre bacterii şi micromicete
în numeroase nişe ecologice. De asemenea, micozele sunt condiţionate şi de reducerea
capacităţii reactive a organismului faţă de infecţie prin dezechilibrele neuro-endocrine,
induse de multitudinea factorilor stresanţi moderni, dar şi de apariţia sau recrudescenţa
unor maladii ca sindromul imunodefi citar dobândit, diabetul zaharat, cancerul, bolile
nutriţionale etc.[1,3].

Importanţa clinică a micozelor rezidă din caracteristicele lor. Astfel, acestea re-
prezintă infecţii severe, ce survin la pacienţii foarte gravi, cu status precar, fi ind astfel
grevate de o mortalitate semnifi cativă şi constituind în jur de 40% pentru candidozele
invazive [2].

 Incidenţa infecţiilor fungice sistemice a crescut în SUA cu 20% între anii 1979-
2007, cu o creştere importantă şi a cazurilor de sepsis, de 13,7 % pe an [4].

Datele statistice prezintă infecţiile cu levuri din genul Candida drept a patra cauză
de sepsis nozocomial în SUA, după S.aureus, stafi lococii coagulazo-negativi şi ente-
rococ. Pentru Europa, ierarhia este similară, micozele sistemice ocupând locul cinci ca
frecvenţă printre cauzele de sepsis nozocomial [4].

Candidoza orală, cauzată în majoritatea cazurilor de Candida albicans, afectează
preferenţial bătrânii, copii mici şi purtătorii de proteze dentare. Este cunoscut rolul
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pe care Candida albicans îl are în etiopatogenia bolii, dezechilibrele fl orei bacteriene
orale şi defi citele imunitare. SIDA, diabetul zaharat, antibioterapia incorect condusă,
corticoterapia sau chimioterapia neoplasmelor pot iniţia infecţia candidozică. Protezele
dentare sunt medii de multiplicare a fungilor, iar xerostomia (medicamentoasă, din sin-
dromul Goujerot-Sjogren sau după iradierea glandelor salivare) este cuplată de formele
atrofi ce ale afecţiunii, nefi ind asociată cu pseudomembrane albe [5].

Deşi Candida albicans este specia cea  mai frecvent implicată în etiologia candido-
zelor orale, se remarcă tendinţa de creştere a frecvenţei cazurilor de infecţie cu specii de
Candida nonalbicans, în special cu C.glabrata şi C.parapsilosis, infectarea cu C.krusei
intervenind  în special,  la pacienţii supuşi medicaţiei cu fl uconazol [5, 8].

Scopul studiului. Elaborarea  compoziţiei mediului de cultură pentru determinarea
rapidă a  levurilor din genul Candida şi a  procedeului de utilizare a mediului de cultură
pentru indicarea rapidă a levurilor din genul Candida.

Material şi metode
Cercetările au fost efectuate utilizând materiale şi reactive standarde, înregistrate în

Republica Moldova de Ministerul Sănătăţii. Izolarea şi identifi carea levurilor din genul
Candida a fost efectuată paralel cu metodele descrise [6,7,8]. Tulpinele de referinţă au
fost primite de la laboratorul Bacteriologic al Centrului de Sănătate Publică. În studiu
au fost incluse 86 probe recoltate de la pacienţii cu diverse patologii orale.

Rezultate şi discuţii
Selectarea mediului pentru izolarea primară a germenilor constituie un factor prin-

cipal în stabilirea diagnosticului etiologic corect.
Sarcina pe care o realizează MSD-Cand (mediu selectiv dozat), constă în sporirea

sensibilităţii, selectivităţii şi specifi cităţii de indicare a levurilor din genul Candida.
Procedeul include însămânţarea materialului supus cercetării în mediul de cultură

cu incubarea ulterioară şi indicarea  levurilor din genul Candida. Acest mediu include
în componenţa sa următoarele ingrediente: bulion peptonat uscat, glucoză, gelatină,
mediul 199, hidrogenofosfat de sodiu, dihidrogenofosfat de potasiu, roşu fenol şi
ciprofl oxacină. În calitate de bază nutritivă se utilizează bulionul peptonat, glucoza,
gelatina şi mediul 199 cu toate substanţele necesare pentru a favoriza creşterea şi mul-
tiplicarea levurilor din genul Candida. Ciprofl oxacina este factorul de selectivitate,
deoarece inhibă creşterea şi multiplicarea altor microorganisme, asigurând astfel, şi
specifi citatea mediului de cultură.

Indicarea levurilor se efectuează în condiţii de pH,  formate de hidrogenofosfatul
de sodiu, dihidrogenofosfatul de potasiu şi substanţele scindării glucozei cu ajutorul
indicatorului roşu fenol. Mediul se fi xează la fundul unui fl acon cu volumul 10,0 ml,
acesta  servind totodată şi veselă pentru multiplicarea şi indicarea levurilor genului
Candida.  Pentru indicarea levurilor, în fl acon se introduc 2,0 ml apă distilată sterilă
în care se dizolvă mediul, apoi se însămânţează  prelevatul. Flaconul se incubează la
370 C, cu durata de până la 9-24 ore. În cazul prezenţei levurilor din genul Candida în
materialul supus examinării, culoarea amestecului din fl acon se schimbă din roşu în
galben.

Astfel, pentru prepararea mediului MSD-Cand au fost elaborate 9 variante de îm-
binare a ingredientelor. În urma experimentelor repetate am constatat că varianta optimă
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a componenţei mediului MSD-Cand este varianta Nr.1, care include: bulion peptonat
uscat, glucoză, gelatină, mediul 199, hidrogenofosfat de sodiu, dihidrogenofosfat de
potasiu, roşu de fenol şi ciprinol (ciprofl oxacină) (tab.1). Variantele 4 şi 9 la fel permit
indicarea levurilor din genul Candida timp de până la 9 ore, însă la omiterea ciprofl ox-
acinei mediul este lipsit de selectivitate, iar lipsa gelatinei nu permite formarea mediu-
lui sub formă de peliculă. În lipsa mediului 199 şi a indicatorului, indicarea  levurilor
este posibilă peste  24 ore.

Tabelul 1. Infl uenţa ingredientelor mediului de cultură la indicarea  levurilor  din
genul Candida.

Nr.
d/r

Ingredientele mediului
Variantele compoziţiei mediului şi rezultatele indicării

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Bulion peptonat uscat + - + + + + + + +

2. Glucoză + + - + + + + + +

3. Gelatină + + + - + + + + +

4. Hidrogenofosfat de sodiu + + + + - + + + +

5. Dihidrogenofosfat de potasiu + + + + + - + + +

6. Mediul 199 + + + + + + - + +

7. Roşu de fenol + + + + + + + - +

8. Ciprofl oxacină + + + + + + + + -

Indicarea după 9 ore ◊ ¤ ¤ ◊ ¤ ¤ x x ◊
Notă:  “+” – prezenţa ingredientului,“-“  - lipsa ingredientului, x – creşterea şi multiplicarea

levurilor ce permite indicarea lor după 24 ore de incubare la 37°C; ¤ - nu permite indicarea
levurilor; ◊ -  creşterea şi multiplicarea levurilor ce permite indicarea lor timp de până la 9 ore
de incubare la 37°C.

De asemenea, am stabilit sensibilitatea mediului MSD-Cand în funcţie de
componenţa cantitativă a ingredientelor. Pentru aceasta am testat 5 variante ale
componenţei cantitative a mediului MSD-Cand (tab.2).

Tabelul 2.Sensibilitatea mediului de cultură pentru indicarea levurilor din genul Can-
dida în dependenţă de componenţa cantitativă a ingredientelor.

Raportul cantitativ al ingredientelor, în % de masă
Concentraţia iniţială a micetelor

şi indicarea lor peste 9 ore de
incubare la 37°C  (c. m. /ml)

30,86 37,04 12,35 15,43 2,47 0,62 0,62 0,62 + + - -

30,74 35,86 15,37 13,58 2,56 0,56 0,77 0,56 ++ ++ ++ ++

30,23 37,79 15,11 12,56 2,41 0,57 0,76 0,57 ++ ++ ++ ++

30,41 39,10 14,77 11,60 2,26 0,56 0,74 0,56 ++ ++ ++ ++

30,95 38,68 15,47 10,44 2,32 0,77 0,77 0,58 ++ + + -

Notă: „++” – sensibil; „+” – slab sensibil; „-” – nesensibil.
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Am stabilit astfel, că varianta Nr. 3 include ingredientele în raportul optim necesar
pentru indicarea rapidă a  levurilor din genul Candida. De asemenea, vom menţiona
faptul, că la prepararea mediului MSD-Cand necesar pentru efectuarea unei analize,
ingredientele se utilizează în cantităţi minimale, ceea ce-l face nu numai adecvat
destinaţiei lui şi efi cient, dar şi destul de econom.

Pentru determinarea termenului de păstrare a mediului MSD-Cand, acesta a fost
supus păstrării şi observaţiilor timp de 24 luni, iar rezultatele observaţiilor şi testelor
demonstrează, că mediul pelicular elaborat poate fi  păstrat la temperatura camerei fără
a-şi modifi ca proprietăţile iniţiale pe durata păstrării timp de 2 ani (termen de obser-
vare) (tab. 3).

Tabelul 3. Durata păstrării proprietăţilor mediului de cultură pentru indicarea  le-
vurilor din genul Candida.

Intervalul
observărilor

Timpul indicării  levurilor din genul Candida în concentraţiile iniţiale
de 1-10 c. m. /ml,g în ore

1 2 3 4 5 6 7 8 9 24

30 zile - - - - - - - + +++ +++

3 luni - - - - - - - + +++ +++

6 luni - - - - - - - + +++ +++

12 luni - - - - - - - + ++ +++

18 luni - - - - - - - - ++ +++

24 luni - - - - - - - - ++ +++

Notă: “-“  - culoare iniţială roşie (rezultat negativ); “+”  - culoare galben-deschis (rezultat
slab  pozitiv); “++”  - culoare galbenă (rezultat pozitiv); “+++”  - culoare galben-închis (rezultat
evident pozitiv).

Timpul indicării micetelor depinde de  concentraţia lor iniţială într-un mililitru de
material examinat (tab.4). Am determinat  astfel, că indicarea celulelor unice de  levuri
din genul Candida este posibilă după 9-24 ore de incubare,  iar a concentraţiilor de 103-
105 c. m. /ml timp de 4-5 ore de incubare la temperatura de  370 C.

Pentru determinarea selectivităţii mediului MSD-Cand, am efectuat experienţe
în serie cu 4 loturi de microorganisme în asociaţie, în 30 de repetări. În rezultatul
investigaţiilor efectuate am stabilit, că mediul MSD-Cand dispune de o selectivitate
înaltă faţă de C.albicans, care se manifestă în funcţie de concentraţia iniţială a can-
didelor şi microorganismelor asociate. Datele din tabelul 5 demonstrează, că indicarea
C.albicans la o concentraţie de 105 c.m./ml din asociaţiile microbiene Candida albi-
cans 105 c.m./ml + Staphylococcus aureus 106 c.m./ml; Candida albicans 105 c.m./ml
+ Pseudomonas aeruginosa 106 c.m./ml; Candida albicans 105 c.m./ml + Escherichia
coli 106 c.m./ml este posibilă în intervalul de timp de până la 6 ore de incubare, la tem-
peratura de 37°C. Indicarea C.albicans la o concentraţie de 102, 103, 104  în 1ml din
asociaţiile microbiene cu S.aureus 106 c.m./ml, P.aeruginosa 106 c.m./ml şi cu E.coli
106 c.m./ml se poate efectua după 9 ore de incubare. Rezultate statistic veridice am
stabilit  de asemenea, pentru indicii de apreciere a selectivităţii mediului MSD-Cand
în asociaţiile: C.albicans 105 c.m./ml + S.aureus 106 c.m./ml; C.albicans 105 c.m./ml +
P.aeruginosa 106 c.m./ml; C.albicans 105 c.m./ml + E.coli 106 c.m./ml în comparaţie
cu asociaţiile în care concentraţia C.albicans este de 102, 103, 104 c.m./ml (P<0,001).
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Veridicitatea statistică  a rezultatelor se confi rmă şi între indicii indicării C.albicans în
asociaţiile microbiene timp de 6-9 ore (P6;9) şi 9-24 ore (P9;24), unde (0,05>P<0,001).
Deci, putem menţiona, că mediul MSD-Cand dispune de selectivitate faţă de C.albicans,
inhibând creşterea şi multiplicarea celorlalte microorganisme din asociaţie.

Tabelul 4. Timpul indicării  levurilor din genul Candida în funcţie de concentraţia lor
iniţială în materialul de examinat.

Concentraţia
(c. m. /ml)

Timpul indicării  în ore
1 2 3 4 5 6 7 8 9 24

101 - - - - - - - + +++ +++

102 - - - - - - - + +++ +++

103 - - - - - + ++ +++ +++ +++

104 - - - - + ++ +++ +++ +++ +++

105 - - - + ++ ++ +++ +++ +++ +++

106 - - + + ++ ++ +++ +++ +++ +++

107 - + + ++ ++ +++ +++ +++ +++ +++

108 - + + ++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

109 - + ++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

Control - - - - - - - - - -
 Notă: “-“ - culoare iniţială roşie (rezultat negativ); “+” - culoare galbenă-deschisă (rezultat

slab pozitiv); “++” - culoare galbenă (rezultat pozitiv); “+++” - culoare galbenă-închisă (rezultat
evident pozitiv).

Tabelul 5 . Selectivitatea mediului MSD-Cand

Nr.
d/o

Specia microorgan-
ismelor în asociaţie

Nr.
exp.

Indicarea, în ore P

6 9 24 6; 9
ore

9; 24
ore % ± ESp % ± ESp % ± ESp

1.
C. albicans (102)
S. aureus (106)

40 0 100±0,0 100±0,0 - -

2.
C. albicans (102)
P. aeruginosa (106)

40 0 97,5±1,42 97,5±1,42 - <0,05

3.
C. albicans (102)
E. coli (106)

40 0 100±0,0 100±0,0  - -

4.
C. albicans (103)
S. aureus (106)

40 10,0±0,71 97,5±1,42 100±0,0 <0,001 <0,05

5.
C. albicans (103)
P. aeruginosa (106)

40 12,5±0,86 100±0,0 100±0,0 <0,001 -

6.
C. albicans (103)
E. coli (106)

40 17,5±0,94 95,0±1,53 100±0,0 <0,001 <0,05

7.
C. albicans (104)
S. aureus (106)

40 60,0±1,22 97,5±1,42 100±0,0 <0,001 <0,05

8.
C. albicans (104)
P. aeruginosa (106)

40 70,0±1,26 100±0,0 100±0,0 <0,05 -

9.
C. albicans (104)
E. coli (106)

40 65,0±1,25 100±0,0 100±0,0  <0,001 -
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Tabelul 5. (Continuare).

10.
C. albicans (105)
S. aureus (106)

40 90,0±1,41 100±0,0 100±0,0  <0,001 -

11.
C. albicans (105)
P. aeruginosa (106)

40 95,0±1,53 100±0,0 100±0,0 <0,05 -

12.
C. albicans (105)
E. coli (106)

40 95,0±1,53  100±0,0 100±0,0 <0,05 -

Pentru a determina sensibilitatea mediului MSD-Cand am efectuat o serie de ex-
perimente cu 7 tulpini de  levuri din genul Candida în concentraţii de 104; 105 c. m. în 1
ml, în 12-19 repetări. Pentru comparaţie,  am efectuat însămânţarea şi pe mediile: agar
Sabouraud + glucoză şi bulion Sabouraud + glucoză (tab.6).

Tabelul 6. Sensibilitatea indicării  levurilor din genul Candida cu mediul MSD-Cand.

№ Specia microbiană

Concentraţia microorganismelor c.m./ml suspensie şi
indicarea (după culoare) timp de 6 ore de incubaţie la

temperatura de 37°C

104 105 104 105 104 105

1 C. albicans ATCC 10231 15 93,3± 1,61 100±0,0 0 0 0 0

2 C .albicans ATCC 38248 12 100 ± 0,00 100±0,0 0 0 0 0

3 C. albicans* 16 93,7 ±1,53 100±0,0 0 0 0 0

4 C. albicans* 13 84,6±1,42 100±0,0 0 0 0 0

5 C. albicans ATCC 36232 18 100 ±0,00 100±0,0 0 0 0 0

6 C. tropicalis ATCC 1369 12 88,9±1,63 100±0,0 0 0 0 0

7 C. krusei ATCC 24480 19 94,7±1,25 100±0,0 0 0 0 0

Total 102 93,6±0,41 100±0,0 0 0 0 0

Notă: *- tulpină clinică.

Rezultatele obţinute şi redate de tabelul 6, demonstrează astfel, că mediul MSD-
Cand este mult mai sensibil, decât mediile agar Sabouraud+glucoză şi bulion Sab-
ouraud +glucoză şi permite totodată, indicarea  levurilor din genul Candida timp de 6
ore de incubare la temperatura de 37°C la o concentraţie de 104 c.m./ml în 93,6% din
cazuri; la o concentraţie de 105 c.m./ml în 100% de cazuri, în comparaţie cu 24 - 72 ore
la utilizarea mediilor agar Sabouraud+glucoză şi bulion Sabouraud+glucoză.

Din cele 86 prelevate examinate, recoltate de la pacienţi cu diverse patologii ale
cavităţii orale, în 47 cazuri au fost indicate  levuri  din genul Candida. În totalitate
(la nivelul a 100%), rezultatele obţinute prin metoda rapdă de indicare a levurilor  din
genul Candida au fost confi rmate prin metoda tradiţională de indicare.

Concluzii
Mediul de cultură elaborat nou, sub formă de micropeliculă, pentru izolarea,1.

multiplicarea şi indicarea rapidă a  levurilor din genul Candida, permite determinarea
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germenilor timp de la 4-5 ore până la 9-24 ore în funcţie de concentraţia lor iniţială în
1ml prelevat (celulele unice – peste 9-24 ore; iar concentraţiile 103-105 c. m. /ml timp
de 4 – 5 ore de incubare la temperatura de 370 C).

Mediul MSD-Cand prezintă selectivitate, preponderent pentru  levurile din2.
genul Candida (P<0,001), este adecvat  destinaţiei lui, efi cient şi econom, este simplu
în utilizare şi accesibil pentru laboratoarele microbiologice de diverse niveluri. Ter-
menul de păstrare al mediului este de 2 ani (termen de observare).
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STABILIZAREA CAPACITĂŢII ANTIOXIDANTE A EXTRACTELOR
DIN MICROALGA PORPHYRIDIUM CRUENTUM  PRIN APLICAREA

PREPARATELOR DE ORIGINE  VEGETALĂ

Sadovnic Daniela

Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Rezumat
În articol sunt prezentate rezultatele studiului de stabilire a posibilităţii utilizării supli-
mentelor polifenolice din seminţe de struguri, soi Cabernet, în calitate de agenţi protec-
tori (stabilizatori) ai activităţii antioxidante a extractelor din microalga roşie Porphyri-
dium cruentum. A fost determinat că preparatele etanolice de 55, 65 şi 96%, obţinute din
seminţe de struguri, în concentraţii mici, au capacitatea de stabilizare a antioxidanţilor
obţinuţi din biomasa de Porphyridium.
Cuvinte cheie: Porphyridium - seminţe de struguri – antioxidanţi - stabilizator
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