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REZUMAT 
Metodele bazate pe utilizarea Petrifilmelor sunt tehnici performante, ca o alternativă la metodele culturale standard de 
evaluare a calităţii microbiologice a alimentelor. Metodologia de lucru cu Petrifilme este simplă, implicând etape similare de 
analiză pentru diferite categorii de produse alimentare. Dacă se are în vedere eficienţa economică, comparativ cu tehnicile 
culturale clasice, utilizarea Petrifilmelor oferă avantajul analizei unui număr mare de probe, ceea ce conduce la eficientizarea 
lucrului în laborator şi reducerea costurilor analizelor. Aplicarea acestor sisteme moderne pentru evaluarea calităţ ii 
microbiologice a alimentelor permite luarea unor măsuri corective pe parcursul procesării şi previne comercializarea 
produsului înainte ca rezultatele controlului de calitate să fie cunoscute. 
 
ABSTRACT 
Petrifilm plate methods are advanced cultural techniques as an alternative to standard plate count methods for microbiological 
food testing. The methodology for plating on Petrifilm plates is quite sample and the steps to be followed in each product are 
identical. As far as economic aspect is concerned, and compared to the traditional plate count techniques, Petrif ilm plate 
methods can be considered to have an advantage as a greater number of samples can be processed, thus increasing the 
work capacity of the laboratory and reducing labour costs per sample or test. Using these modern systems for assessing 
microbiological quality of food ensure the application of suitable corrective measures in the manufacturing process and 
prevents the food product from being marketed before the quality control results have been received. 

 
Aplicarea principiilor moderne pentru evaluarea calită-

ţii microbiologice a alimentelor, în acord cu conceptele 
metodei HACCP (Hazard Analysis. Control Critical Points), 
şi utilizarea criteriilor de apreciere recomandate de Comi-
sia Internaţională de Specificaţii Microbiologice pentru 
Alimente (ICMSF) presupun analiza unui număr mare 
de probe, prin metode rapide, care să ofere răspunsuri 
prompte şi uşor de interpretat (Harrigan şi Park,1991). 

O deosebită importanţă prezintă standardizarea meto-
delor de analiză aplicabile, atât pentru controlul calităţii 
produselor finite cât şi pentru controlul realizat în diferite 
etape ale procesării sau în timpul păstrării şi comer-
cializării alimentelor. În acest sens, Comisia Internaţională 
de Specificaţii Microbiologice pentru Alimente recomandă 
utilizarea unor planuri de evaluare, stabilite pe baze 
statistice, care reprezintă ghiduri de utilizare la nivel 
internaţional, ce facilitează consumul fără risc, exportul şi 
importul alimentelor. Un astfel de plan include: numărul 
de probe ce trebuie examinate (n), numărul de microorga-
nisme prezente într-un gram sau cm3 aliment (S), nivelul 
contaminării pentru care nu există riscuri (m) şi gradul de 

contaminare maxim admis (M), depăşirea acestui nivel 
conducând la respingerea lotului, pe baza indicelui C  (nu-
mărul maxim de probe analizate, cu valori ale contaminării 
cuprinse între m  şi M, care dictează acceptabilitatea 
lotului)(Tofan şi colab., 2002). 

Orientările actuale se îndreaptă spre standardizarea 
internaţională a metodelor de analiză microbiologică şi, în 
acest sens, a fost constituit, la Bruxelles, Comitetul European 
pentru Standardizare (CEN/TC) (Upman şi Bonaparte 
1999). 

Uniformizarea criteriilor de evaluare a calităţii micro-
biologice a alimentelor a fost posibilă prin elaborarea 
standardelor internaţionale şi a specificaţiilor microbio-
logice, general valabile, care includ o prezentare generală 
a microorganismelor şi a toxinelor pe care acestea le-ar 
putea elabora, descrierea strategiilor de eşantionare, a me-
todelor analitice (pentru recoltarea probelor, omogenizarea 
şi realizarea diluţiilor), a mediilor de cultură şi a condiţi-
ilor de termostatare, precum şi indicaţii privind interpretarea 
rezultatelor. Aprecierea corectă a parametrilor de calitate, în 
acord cu cerinţele prevăzute de aceste standardate, se va 
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putea realiza numai respectând condiţiile analitice impuse 
de aceste normative, ceea ce constituie garanţia realizării 
corecte a analizelor şi interpretării cât mai fidele a re-
zultatelor. 

Principiile moderne de evaluare a calităţii microbiolo-
gice în industria alimentară vizează în principal trei 
categorii de proceduri analitice: 

 tehnici de evaluare calitativă, pentru evidenţierea 
selectivă a unor microorganisme indicatori, prin teste care 
să ateste prezenţa sau absenţa acestora; 

 tehnici de evaluare cantitativă, pentru determinarea 
încărcăturii microbiene, care să reflecte microbiota totală 
sau pe grupe specifice de microorganisme; 

 tehnici de izolare şi caracterizare a unor micro-
organisme din microbiota nespecifică, în special pentru 
evidenţierea potenţialului patogen, toxicogen sau de alte-
rare. 

Literatura de specialitate prezintă numeroase posibili-
tăţi de evaluare rapidă a parametrilor microbiologici 
recomandaţi pentru aprecierea calităţii materiilor prime, 
pe faze de fabricaţie, precum şi a produselor finite  
(Raugel, 1993). În general, în alegerea celei mai adecvate 
metode de analiză trebuie să se ţină seama de următoarele 
criterii (Bibek, 1996): 

– sensibilitate înaltă pentru concentraţii reduse de celule; 
– acurateţe şi precizie; 
– rapiditate; 
– să implice o metodologie de lucru simplă, ieftină, 

nelaborioasă, universal aplicabilă; 
– să ofere un răspuns prompt, uşor interpretabil şi 

reproductibil. 
Specialişt ii consideră că în prezent nu există metode 

general valabile care să îndeplinescă cerinţele particulare 
pentru analiza specifică a diverselor produse alimentare. 
Singurele metode care asigură condiţii pentru evaluarea 
simultană din punct de vedere cantitativ, calitativ şi 
caracterizare a microbiotei sunt cele bazate pe examen 
cultural. Evaluările de acest t ip prevăd stabilirea gradului 
de contaminare microbiană, prin determinarea numărului 
de unităţi formatoare de colonii (ufc), când examenul 
cultural este corelat cu studii calitative de izolare şi 
caracterizare a microorganismelor contaminante. 

În prezent, tehnicile culturale de analiză microbiolo-
gică au fost mult perfecţionate, aspectele vizate fiind: 
rapiditatea, simplificarea condiţiilor de analiză şi posibili-
tatea obţinerii unui răspuns prompt, uşor interpretabil în 
sensul creşterii acurateţii şi reproductibilităţii rezultatelor. 
Au fost îmbunătăţite de asemenea tehnicile destinate evi-
denţierii microorganismelor patogene, prin perfecţionarea 
examenului cultural şi corelarea acestuia cu determinări 
imunologice, de biologie moleculară ş.a. (Jordano şi 
Medina,1999). 

Trebuie remarcat că rapiditatea tehnicilor culturale 
moderne nu survine în toate cazurile ca urmare a reducerii 
perioadei de termostatare, comparativ cu metodele clasice, 

ci este efectul simplificării metodologiilor de lucru. Astfel, 
prin inoculare directă se elimină etapele de recoltare şi 
pregăt ire a probelor pentru analiză, iar prin utilizarea de 
medii de cultură specifice, cât mai adecvate scopului pro-
pus, se asigură dezvoltarea selectivă a microorganismelor 
studiate. 

Metodele culturale sunt în prezent mult simplificate prin 
utilizarea unor sisteme comerciale, denumite Petrifilme  
(în limba engleză, Petrifilms), în care mediul de cultură 
specific (în general, un mediu selectiv), deshidratat este 
fixat pe un suport adeziv şi acoperit  cu o folie din plastic. 
Prin inocularea suspensiei de celule, lichidul hidratează 
mediul şi prin termostatare este posibilă dezvoltarea 
microorganismelor. 

Petrifilmele au fost concepute în vederea satisfacerii 
conceptelor sistemului HACCP (analiza hazardului, con-
trolul punctelor critice), care prevăd aplicarea unor măsuri 
corective, pe tot parcursul procesului de producţie, fără ca 
acesta să stagneze, ceea ce impune analiza unui număr 
mare de probe, cu obţinerea unor rezultate prompte şi în 
scurt t imp, obiective ce nu pot fi realizate prin aplicarea 
metodelor clasice de control microbiologic. 

Practica a demonstrat că Petrifilmele constituie în pre-
zent sisteme eficiente de analiză microbiologică, aplicabile 
mai ales pentru evaluarea calităţii materiilor prime şi con-
trolul în punctele critice pe parcursul procesării acestora, 
oferind numeroase avantaje, care se regăsesc în reducerea 
timpului de analiză, reducerea preţului de cost al analizei 
per probă, creşterea numărului de probe analizate, asigu-
rarea inocuităţii alimentelor şi îmbunătăţirea substanţială a 
productivităţii (Jordano şi Medina, 1999). 

Tehnica de utilizare a Petrifilmelor în analiza micro-
biologică este extrem de simplă şi presupune parcurgerea 
următoarelor etape (fig.1): 

 se diluează proba prin tehnica diluţiilor decimale 
până la o concentraţie de celule de aproximativ 104 celule 
per ml; 

 se ridică filmul superior; 
 se inoculează 1 ml suspensie dintr-o diluţie corespun-

zătoare în centrul Petrifilmului aşezat pe un suport special; 
 se eliberează filmul superior, care se lasă să cadă 

liber; 
 cu ajutorul dispozitivului de răspândire se presează 

uşor deasupra zonei inoculate pentru distribuţia uniformă a 
celulelor din suspensie pe toată suprafaţa circulară a 
mediului de cultură; 

 se îndepărtează dispozitivul de răspândire şi se 
aşteaptă un minut pentru solidificarea mediului; 

 se termostatează (pachete de până la 20 Petrifilme) 
în condiţii optime, specifice pentru dezvoltarea micro-
organismelor analizate, în funcţie de recomandările din 
instrucţiunile de utilizare a Petrifilmului. 

Eficienţa aplicării Petrifilmelor a condus la extinderea 
utilizării acestora pentru evaluarea calităţii microbiologice 
a numeroase alimente, precum: lapte şi produse lactate 
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(brânzeturi, iaurt, îngheţată); carne şi preparate din carne; 
peşte şi alte produse acvatice; ouă; legume şi fructe (car-
tofi, soia, mere, cireşe, alune, nuci); cereale şi produse 
cerealiere (făină, cereale mic dejun, paste făinoase); con-
dimente. 

În tabelul 1 sunt prezentate tipurile de Petrifilme 
comerciale, existente în prezent pe piaţă, şi principalele 
lor caracteristici. 

Garanţia utilizării Petrifilmelor este în prezent validată 
oficial de numeroase asociaţii de renume din întreaga lume 
(tabelul 2). Validarea s-a realizat pe trei criterii de bază: 
reproductibilitate, repetabilitate şi precizie. 

În tabelul 3 se prezintă o analiză comparativă a 
fidelităţii evaluărilor cantitative, pentru patru indicatori 
microbiologici: drojdii şi mucegaiuri, bacterii aerobe 
mezofile, bacterii coliforme şi Escherichia coli, realizată 
prin analiza a şase tipuri diferite de produse alimentare 
(lapte pasteurizat, îngheţată, ouă, carne tocată, căpşune, 

mazăre congelată), prin utilizarea Petrifilmelor, în para-
lel cu tehnicile culturale clasice ce utilizează medii 
selective (OGYE agar - oxytetracycline glucose yeast 
agar; PCA – plate count agar; VRBA – violet reed bile 
agar; EMB – levine eosin methylene blue) (Jordano şi 
colab., 1995). 

În toate cazurile, evaluările privind numărul total de 
drojdii şi mucegaiuri au condus la rezultate inferioare, în 
variantele analizelor realizate cu Petrifilme, comparativ 
cu metodele convenţionale. Explicaţia constă probabil în 
existenţa unei suprafeţe insuficiente pentru creşterea extinsă 
a coloniilor de mucegai, ceea ce conduce în multe cazuri la 
suprapunerea coloniilor, generând astfel erori în evaluarea 
corectă a unităţilor formatoare de colonii (ufc). De remarcat 
este faptul că la Petrifilmele destinate evaluării drojdiilor şi 
mucegaiurilor, suprafaţa mediului de cultură este de 30 cm2, 
comparativ cu 20 cm2, în cazul majorităţii Petrifilmelor 
concepute pentru studiul bacteriilor. 

 
Tabelul 1. Tipuri de Petrifilme comerciale 

 

Tip Petrifilm 
Grup de 

microorganisme 
analizate 

Condiţii de 
termostatare Particularităţi 

PYM 
(Petrifilm yeast/mould)  

Drodjii şi 
mucegaiuri 

72-120 ore,  
25ºC 

– determinarea numărului total de drojdii şi mucegaiuri; 
– nu necesită adăugarea de antibiotice sau acid tartric. 

PAC 
(Petrifilm aerobic count) 
 

Bacterii aerobe 
mezofile 
 

48 ± 2 ore,  
30 ± 1ºC 

– determinarea numărului total de bacterii aerobe; 
– analiza este eficientă prin prezenţa unui indicator care colorează 

coloniile în roşu. 
PCC 
(Petrifilm coliforms count) 
 
 
 

Bacterii coliforme 24 ± 2 ore, 
35 ± 1ºC sau  
37 ± 1ºC 

– evidenţierea coliformilor totali; 
– analiza este înlesnită de prezenţa unui indicator ce colorează 

coloniile în roşu; 
– filmul superior reţine gazele rezultate prin fermentaţia substratului 

lactoză, cu apariţia specifică a bulelor de gaz în jurul coloniilor. 
PHSCC 
(Petrifilm high sensivity 
coliforms count) 
 

Bacterii coliforme 24 ± 2 ore, 
32...35ºC  

– evidenţierea bacteriilor coliforme la diluţii mari în probele de 
analizat (1-2 celule g-1); 

– permite inocularea a 5 ml probă, sau diluţii ale acesteia; 
– evaluare similară ca şi în cazul utilizării Petrifilmelor tip PCC. 

P 2000 CC 
(Petrifilm rapid coliforms 
count) 
 
 

Bacterii coliforme 24 ± 2 ore,  
35 ± 1ºC 

– dezvoltarea rapidă a bacteriilor coliforme; 
– indicator de pH foarte sensibil, cu evidenţierea producerii de acid, 

chiar de la începutul formării coloniilor; 
– reducerea timpului de analiză prin asigurarea unei creşteri accelerate; 
– rezultate test prezumtiv în 6-14h, cu confirmare în 18-24h. 

PEC 
 
(Petrifilm E. coli) 

Escherichia coli 48 ± 2 ore,  
35 ± 1ºC 
sau 
24 ± 2 ore,  
42 ± 1ºC 

– două teste în unul singur: evaluarea cantitativă a coliformilor fecali 
şi a lui E. coli; 

– conţine indicator β-glucuronidază pentru evidenţierea selectivă a 
tulpinilor de E. coli; 

– rezultate pozitive în 24-48 ore; 
– înaltă selectivitate. 

Petrifilm Kit HEC Escherichia coli  
tip enterohemoragic 

48 ± 2 ore,  
35 ± 1ºC 
sau 
24 ± 2 ore,  
42 ± 1ºC 

– evidenţierea serotipurilor E. coli enteropatogene (O157: H7), care 
produc glucuronaze; 

– se bazează pe utilizarea membranei active ELISA, care se menţine 
2 minute în contact cu Petrifilmul, iar după 18 ore de termostatare 
testul pozitiv se evidenţiază prin apariţia unor pete gri pe membrană. 

Petrifilm 
Enterobacteriaceae 
 
 

Enterobacterii 24 ± 2 ore, 
30 ± 1ºC sau  
37 ± 1ºC 

– evidenţierea bacteriilor din familia Enterobacteriaceae; 
– producerea de acid este pusă în evidenţă cu ajutorul unui indicator 

de pH, ce virează în galben în mediu acid; 
– evidenţierea formării de gaz prin fermentaţia heterolactică a lactozei. 

Petrifilm Staph Express 
Count System 
(Petrifilm Staph Express 
Count Plate + 
Petrifilm Staph Express Disk) 

Staphylococcus 
aureus 

24 ± 2 ore, 
37 ± 15ºC 

– evidenţierea selectivă a tulpinilor de Staphylococcus aureus prin 
formarea de colonii de culoare roşu-violet; 

– confirmarea prezenţei lui Staphylococcus aureus, cu ajutorul discului, 
care conţine albastru-toluidină-O, ce facilitează developarea unei zone 
de culoare roz (reacţie DN-ază pozitivă), în jurul coloniilor specifice. 
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Fig. 1. Etape de utilizare a Petrifilmelor în analiza microbiologică: 
1 – inoculare; 2 – răspândire (etalare); 3 – termostatare; analiză 

cantitativă şi calitativă. 
 

Tabelul 2. Validarea oficială a utilizării Petrifilmelor pentru 
evaluarea calităţii microbiologice a alimentelor 

 

Organizaţia 
internaţională* 

Produse pentru 
care s-a realizat 

validarea 
Indicator microbiologic 

AOAC Majoritatea 
alimentelor 

 Drojdii şi mucegaiuri 
 Bacterii aerobe mezofile 
 Bacterii coliforme şi 
Escherichia coli 

 Petrifilm seria 2000 (P  2000 CC) 
pentru determinarea rapidă a 
bacteriilor coliforme 

ANFOR Majoritatea 
alimentelor 

 Bacterii aerobe mezofile 
 Bacterii coliforme şi 
Escherichia coli 

 Petrifilm seria 2000 (P  2000 CC) 
pentru determinarea rapidă a 
bacteriilor coliforme 

 Enterobacterii 

NMKL Majoritatea 
alimentelor 

 Bacterii aerobe mezofile 
 Bacterii coliforme şi 
Escherichia coli 

VDIA Lapte şi produse 
lactate 

 Bacterii aerobe mezofile 
 Bacterii coliforme 

Lapte şi produse 
lactate 

 Bacterii aerobe mezofile 
 Bacterii coliforme 

HPB Alte alimente 
Evaluarea 
calităţii mediului 

 Drojdii şi mucegaiuri 
 Bacterii aerobe mezofile 
 Bacterii coliforme şi 
Escherichia coli 

 Test Kit HEC 
 

* AOAC – Association of Official Analytical Chemists (SUA); 
AFNOR – French Standardization Association (Franţa);  
NMKL – Nordic Committee of Food Analysis;  
VDIA – Victorian dairy Industry Authority (Australia);  
HPB  – Health Protection Branch, Compendium of Analytical 

Methods. 

Tabelul 3. Rezultatele evaluărilor cantitative, prin analiza 
microbiologică cu Petrifilme, comparativ cu tehnicile culturale 

clasice (Jordano şi colab., 1995) 
 

log10 ufc·g–1(ml–1) a) Produse 
li t

Indicatori 
i bi l i i

Petrifilme Metode culturale 
clasice 

Lapte 
pasteurizat 

Bacterii aerobe mezofile 
Bacterii coliforme 
Escherichia coli 
Drojdii şi mucegaiuri  

2,69 
1,30 

absentă 
1,30 

2,30 
1,0 

absentă 
1,60 

Îngheţată Bacterii aerobe mezofile 
Bacterii coliforme 
Escherichia coli 
Drojdii şi mucegaiuri  

5,17 
absente 
absentă 
absente 

5,08 
absente 
absentă 
absente 

Ouă Bacterii aerobe mezofile 
Bacterii coliforme 
Escherichia coli 
Drojdii şi mucegaiuri  

2,53 
absente 
absentă 

1,77 

absente 
absente 
absentă 

2,30 
Carne 
tocată 

Bacterii aerobe mezofile 
Bacterii coliforme 
Escherichia coli 
Drojdii şi mucegaiuri 

5,81 
5,60 

absentă 
5,47 

5,69 
5,58 

absentă 
5,48 

Căpşune 
proaspete 

Bacterii aerobe mezofile 
Bacterii coliforme 
Escherichia coli 
Drojdii şi mucegaiuri 

2,71 
2,35 

absentă 
5,26 

2,64 
2,02 

absentă 
5,29 

Mazăre 
congelată 

Bacterii aerobe mezofile 
Bacterii coliforme 
Escherichia coli 
Drojdii şi mucegaiuri 

5,34 
2,31 

1 
2.82 

5,49 
1,55 

Absentă 
3,86 

 
a) Valorii medii, pentru cinci probe în paralel (n = 5), stabilite prin 
analiză statistică (P > 0,05). 
 

Evaluările statistice, realizate pe baza coeficienţilor de 
corelaţie şi a pantei ecuaţiilor de regresie liniară, oferă 
certitudini privind fidelitatea rezultatelor pentru principalii 
indicatori microbiologici şi recomandă utilizarea Petri-
filmelor, ca o alternativă la metodele microbiologice 
convenţionale, pentru controlul microbiologic, realizat atât 
pe faze de fabricaţie cât şi în cazul materiilor prime şi al 
produselor finite (tabelul 4). 

Datele obţinute, exprimate ca valori medii, stabilite prin 
calcul statistic (P > 0,05), pentru cinci probe în paralel  
(n = 5), certifică fidelitatea şi acurateţea analizelor reali-
zate cu Petrifilme, amplificarea preciziei realizându-se prin 
asigurarea condiţiilor selective de cultivare şi interpretare a 
rezultatelor, ceea ce permite evaluarea corectă şi distinc-
tivă a speciilor analizate (fig. 2). 

În concluzie, implementarea utilizării Petrifilmelor în 
controlul calităţii microbiologice a alimentelor oferă 
numeroase facilităţi care se reflectă în: 

– simplitate în utilizare şi interpretarea cu acurateţe a 
rezultatelor, prin crearea unor condiţii selective de creştere 
şi de evaluare a microorganismelor testate. Evaluările 
cantitative sunt facilitate, chiar în cazul dezvoltării unui 
număr mare de colonii, prin caroiajul t ipărit  pe filmul 
inferior, care delimitează suprafeţe de 1 cm2; 

 
1

2

3
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Tabelul 4. Evaluări statistice privind acurateţea  

analizelor microbiologice realizate cu Petrifilme,  
comparativ cu metodele convenţionale  

(Jordano 1995, 1999) 
 

Parametrul 
statistic 

Indicatorul 
microbiologic 

Petrifilme/ 
Metode culturale 

clasicea) 

 Coeficient de 
corelaţie 

Bacterii aerobe mezofile 
Bacterii coliforme 
Drojdii şi mucegaiuri 

0,897 
0.861 
0.981 

 Panta ecuaţiei 
de regresie 

Bacterii aerobe mezofile 
Bacterii coliforme 
Drojdii şi mucegaiuri 

0,599 
1.051 
0,998 

a) Valori medii pentru 5 probe în paralel (n = 5), pentru şase tipuri 
diferite de produse alimentare: lapte pasteurizat, îngheţată, ouă, carne 
tocată, căpşune proaspete, soia congelată. 
 
 

1.   2.   
 

3.   4.   
 

Fig. 2. Dezvoltarea selectivă a microorganismelor, 
 în funcţie de natura Petrifilmelor: 

1 – drojdii şi mucegaiuri; 2 – bacterii aerobe mezofile;  
3 – enterobacterii; 4 – bacterii coliforme/ E. coli. 

 

– reducerea semnificativă a costului manoperei per 
analiză; 

– reducerea la jumătate a timpului necesar pentru 
realizarea analizelor microbiologice, cu impact pozitiv 
asupra: controlului eficient al punctelor critice, optimizării 
strategiilor de control, creşterii numărului de analize 
efectuate, eficientizării procesării, îmbunătăţirii calităţii şi 
asigurării inocuităţii produselor finite; 

– impact pozitiv asupra organizării laboratorului de mi-
crobiologie, prin eliminarea operaţiilor de pregăt ire şi steri-
lizare a mediilor de cultură şi a ustensilelor de laborator, 
impuse de metodele convenţionale de analiză microbiologică; 

– riscuri reduse pentru mediul înconjurător după utilizare; 
– economie de spaţiu la  transport, păstrare şi termo-

statare. 
Studii efectuate în 85 de companii producătoare de 

alimente, privind eficienţa economică a tehnicilor de evalu-
are a calităţii microbiologice, au demonstrat că manopera se 
reflectă în proproţie de 70,7 % în costul total al analizelor, 
iar prin utilizarea Petrifilmelor se pot economisi anual 99 - 
400 ore, timp ce poate fi valorificat pentru elaborarea de 
programe eficiente pentru evaluarea calităţii şi creşterea 
numărului de analize (Jordano, 1999). 
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