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I .Въвеждане на нови методи  

 

1. Разработване и оптимизиране на PCR метод за доказване на новооткритите гени 

за плазмидно медиирана резистентност към полимиксини: mcr-6,7 и 8  

2. Актуализиране на настоящите протоколи за генетично доказване на 

карбапенемази при Грам -отрицателни бактерии и гликопептидна резистентност 

при ентерококи и стафилококи. 

3. Въвеждане на нови методики за анализ на генна (хипер)експресия и регулация 

на ефлуксни помпи и порини и тяхната роля при мултирезистентните 

фенотипове. 

4. Между-лабораторно изпитване на ефективността на модифициран вариант на 

бързия биохимичен тест Polymixin NP за детекция на резистентност към 

полимиксини. 

5. Развиване на методи за детекция на т.нар „окултна хетеро-резистентност“ към 

колистин (резистентност която може да се развие, в хода на терапията и не се 

поддава на доказване с референтните методи). 

6. Мoлекулярно-генетични методи за характеризиране вирулентността на 

K.pneumoniae  

 

II. Лабораторията стартира дейностите по три спечелени проекта от Конкурса за 

фундаментални научни изследвания 2018г., финансирани от ФНИ 

 

     Анотация Проект 1- Линк 

     Анотация Проект 2- Линк 

     Анотация Проект 3- Линк 

 

 

                        Изготвил:........................... 

       /Зав. НРЛ-КМАР - доц. И.Иванов, дм/ 

 



Анотация 1 

 

Проект H23/24  „Проучване върху геномните характеристики, обуславящи 

лекарствената резистентност (резистом) и вирулентността (вирулом) при екстензивно 

и пан-резистентни Pseudomonas spp.” – ръководител Доц. Иван Иванов, дм 

 

Партньорска организация:  УСБАЛ по онкология ЕАД София, Лаборатория по 

микробиология – проф. д-р Стефана Събчева, дм 

 

През последните години резистентността на микроорганизмите към антимикробни 

средства (АМР) се превърна в един от най-значимите проблеми за медицината и 

общественото здравеопазване, като все по-често тя се определя като глобална заплаха. 

Според някои експерти, появата на пан-резистентни бактерии (вкл. и в България) и липсата 

на нови ефективни препарати за терапия, предвещават края на антибиотичната ера. 

Световната здравна организация (СЗО) както и Европейският център за превенция и 

контрол на заболяванията (ECDC) са категорични в необходимостта от спешни мерки за 

ограничаване на АМР в глобален мащаб. Един от основните компоненти на тези мерки е 

детайлното проучване на генетичните механизми на АМР. Най-съвременният и комплексен 

подход за решаването на тази задача, е целогеномното ДНК секвениране (WGS), даващо 

възможност едновременно да се проучат всички генни детерминанти асоциирани не само с 

множествената лекарствена резистентност, но и с патоадаптивните механизми на даден 

микроорганизъм. 

Целта на настоящото проектно предложение е извършването на задълбочен геномен 

анализ на екстензивно (XDR) и пан-резистентни (PDR) щамове Pseudomonas spp., 

причиняващи трудно-лечими инфекции. Чрез комплекс от съвременни фенотипни и 

генетични техники (MLVA, MLST, PFGE, плазмиден анализ и др.) първоначално ще бъде 

характеризиран и селектиран уникален набор от XDR и PDR щамове (Работни пакети 1-3), 

който ще бъде изпитан за чувствителност към най-новото поколение антибиотици. В 

следващия етап ще бъде извършено целогеномно секвениране (РП4), при което чрез 

мащабен биоинформатичен анализ ще се локализират и функционално характеризират 

(геномно анотиране), специфичните генни детерминанти отговорни за антимикробната 

резистентност и вирулентните фактори, а сглобените геномни секвенции ще бъдат 

депозирани в световните геномни банки. На базата на тези анализи ще се направят 

стратегически изводи за епидемичния потенциал и риска от разпространение на 

определени клонални типове резистентност към критични антибиотици като карбапенеми 

и полимиксини. 

Усвоените техники за целогеномен, биоинформатичен анализ ще дадат възможност 

за сформирането на екип от млади специалисти (докторанти и пост-докторантни), който 

успешно и конкурентно да участва в по-нататъшни проекти и разработки. 

 

 

Анотация 2 

М23/7 „Изясняване на механизмите на резистентност към колистин и полимиксини 

при екстензивно резистентни Enterobacteriaceaе” – ръководител гл. ас Красимира 

Иванова, дм 

 

 

През последното десетилетие антимикробната резистентност (AMР) се превърна в 

глобален проблем, с нарастващо значение, чиито негативни измерения могат да засегнат 

всички направления на съвременната медицина и аспекти на общественото здраве. При 



Грам-отрицателните бактерии проблемът с АМР е с особено значение, поради потенциал 

им да я развият към всички налични групи антибиотици. Ето защо през последните години 

нарасна значението на полимиксиновия препарат колистин. Въпреки своите недостатъци 

той често представлява единствената терапевтична опция за лечение на инфекции, 

причинени от карбапенем-резистентни (КР) и екстензивно-резистентни (XDR) 

Enterobacteriaceae. Появата на резистентност към групата на полимиксиновите 

антибиотици може да се счита, като една от последните стъпки за възникването на 

панрезистентни фенотипове, което определя необходимостта от детайлни проучвания 

върху генетичните основи на нейното възникване. До 2015 година съществуваше 

хипотезата, че резистентността към полимиксини е хромозомно медиирана, но откриването 

на генът с плазмидна локализация mcr-1 промени това схващане и разкри потенциала за 

разпространение на този тип резистентност сред Грам-отрицателните бактерии с клинично 

значение. 

През последните години е налице ясна тенденция за нарастване на полимиксиновата 

резистентност сред XDR Enterobacteriaceae, изолирани в различни болнични заведения в 

страната, което дефинира и целта на нашето проектно предложение: 

Установяване на механизмите за придобиване на резистентност към полимиксини и 

нейният епидемичния потенциал при XDR Enterobacteriaceae. Чрез прилагането фенотипни 

методики ние ще охарактеризираме селектираните изолати, като изпитаме 

чувствителността им към богат набор от антимикробни препарати, включително и такива 

от последно поколение. Молекулярно-генетичния анализ на щамовете ще включи комплекс 

от съвременни амплификационни, секвениращи и биоинформатични методи с цел 

проучване ролята на редица гени и мутации за асоцииращи се с резистентност към 

колистин, а очакваните резултати ще обогатят представите за механизмите на възникване и 

селекция, което подчертава и фундаменталния характер на нашето проектно предложение. 

Чрез високо дискриминативния генотипен анализ (МLVA, MLST) ще бъдат установени 

произхода, еволюцията, както и епидемичния потенциал на XDR Еnterobacteriaceae, което 

ще даде основа на бъдещи проучвания в областта на антимикробната резистентност. 

 

 

Анотация 3 

М23/6 Ин витро проучване на синергизма или антагонизма на нови антибиотични 

комбинации при мулти- , екстензивно- и пан-резистентни Грам отрицателни 

бактерии – ръководител гл. ас д-р Мартин Недялков, дм 

 
През февруари 2017 г. СЗО представи списък на устойчивите към действието на 

антибиотици „приоритетни патогени“, представляващи най-голяма опасност за здравето 

на човека, за борбата с които спешно са необходими нови антибиотици. Според СЗО 

списъкът трябва да се превърне в новия инструмент за научно-изследователска дейност при 

създаването на нови антибиотици. Представените в него бактерии са разделени на три 

категории в зависимост от спешността за създаване на лекарствени препарати – крайно 

високоприоритетни, високоприоритетни и средноприоритетни. 

Към първата група спадат бактериите с мултилекарствена резистентност, които  

представляват заплаха за пациентите в болниците и рехабилитационните центрове, както и 

за тези, които се нуждаят от медицинска апаратура, в това число от апарати за изкуствена 

вентилация на белите дробове и венозни катетри. В тази категория влизат Acinetobacter, 

Pseudomonas и различни видове Enterobacteriaceae, включително Klebsiella, E. сoli, Serratia 

и Proteus. 

В световен мащаб нарастващата антибиотична резистентност води до изключително 

неблагоприятни последици като повишена заболеваемост и смъртност, вкл. в контрола на 

социално-значимите заболявания, и драстично увеличаване себестойността на лечението 



с антибиотични препарати. По данни на Европейският център по превенция и контрол на 

заболяванията (ECDC) и Световната здравна организация (СЗО), в следствие на инфекции 

от резистентни микроорганизми, всяка година умират над 700 000 души, а 25 000 е броят 

им в Европа (O’Neill, 2014). От друга страна проблемът “резистентност” засяга конкретния 

пациент, като причина за неуспехи в терапията, удължаване на хоспитализацията и дори в 

някои случаи - фатален край. Антимикробната резистентност (АМР) води до трайни  

екологични последици, при пациента и в обществото. Появата на нови типове и механизми 

на резистентност към клинично важни антибиотици, още повече затрудня а борбата с 

причинителите на инфекциозни болести (WHO, 2015). 

През последните две години едновременно в САЩ, Азия, Европа и Латинска Америка бяха 

докладвани първите мултирезистентни щамове с придобита резистентност към 

стратегически антибиотици използвани като крайни опции за терапия на живото- 

застрашаващи инфекции (WHO, 2015). 

Появилите се опасения, че вероятно антибиотичната ера е към своя край, 

предизвикаха силен обществен и политически отзвук. В следствие на това, през септември 

2016г., беше свикано извънредно заседание на високо равнище посветено на АМР, в 

рамките на 71-та сесия на общото събрание на ООН. На тази среща 193 страни членки 

подписаха документ, чрез който декларираха своя ангажимент към борбата с АМР (BBC 

News, 2016).  

Целта на настоящото проучване е да се изследва действието на наличните 

антимикробни средства (включително новосинтезирани и одобрени за приложение през 

последните години) самостоятелно и в комбинация срещу мулти-, екстензивно- и пан-

резистентни щамове, изолирани в България, отговарящи на класификацията „високо 

приоритетни“ според списъка на СЗО от 2017 г. и да се определят комбинациите, които 

показват най-висока степен на синергизъм. 

 


