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ОСНОВНИ ОЗНАЧЕНИЯ И СЪКРАЩЕНИЯ

ДТК ваксина - дифтерия-тетанус-коклюш ваксина

PCR - Полимеразна Верижна Реакция

MLVA - Multi-Locus Variable number of tandem repeats Analysis -

Мултилокусен анализ на тандемно повторени вариабилни участъци

VNTR - Variable number of tandem repeats - Вариабилни тандемни повтори

AFLP – Amplified Fragment Length Polymorphism - Специфична

амплификация на полиморфни рестриктазни фрагменти

IS – инсерционен елемент

нб – нуклеотидни бази

TЕ -  буфер: Tris - хидроксиметил-аминометан-хидрохлорид, EDTA -

етилендиаминтетрацетат

СТАВ - N-цетил-N,N,N-триметиламониевбромид

SDS - содиумдодецилсулфат

DMSO - диметилсулфоксид

dNTP  - дезоскинуклеотидтрифосфат

TBE - Трис, Борна киселина, ЕДТА

BSA – говежди серумен албумин

ВПК - вътрешна положителна контрола

BLAST - The Basic Local Alignment Search Tool

HPA - Health Protection Agency

GT – генотип

ng – нанограм

fg – фентограм

pmol - пикомол
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I.   УВОД

Коклюшът е основно ваксинопредотвратимо заболяване с нарастващо

значение. Независимо от въведените ваксинационни програми в страните,

през последните години се наблюдава увеличаване както на общия брой на

случаите, така и на тези, завършващи със смърт при новородени. Основните

причини за тези тенденции в световен мащаб са: генетични промени,

водещи до антигенен шифт, адаптация на патогена, намаляващия имунитет

с течение на времето, подобряване и въвеждане на нови по-чувствителни

диагностични методи.

Коклюшът е високо контагиозна респираторна инфекция с

инфекциозен индекс 1:17, която засяга всички възрастови групи. Причинява

се от грам-отрицателната бактерия Bordetella pertussis. Заболяването се

характеризира с периоди на продължителна кашлица, най-често при бебета

и малки деца с непълен имунизационен статус или неимунизирани деца.

Диагностиката при липса на класически симптоми на болестта е

проблематична и поради това се нуждае от лабораторно потвърждение.

Разработването и изпитването на нови молекулярни методи за

диагностика и типизиране на микроорганизмите, причинители на

заболявания, е приоритетно направление в съвременната микробиология.

Молекулярно-биологичните методи за диагностика и типизиране се считат за

значително по-информативни в сравнение с класическите фенотипни и

серологични методи.

Ние насочихме вниманието си  към разработване, апробиране,

въвеждане и прилагане на няколко генетични метода за диагностика и

типизиране на етиологичния агент на коклюша в България. До момента в

нашата страна липсват проучвания в тази насока по този актуален за живота

и здравето на децата проблем.
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II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ

Цел на настоящето проучване е да се разработят, апробират и

въведат в лабораторната практика молекулярно-генетични методи за

диагностика и типизиране на причинителя на коклюш за контрол на

заболяването в България.

За изпълнение на тази цел си поставихме следните основни задачи:

1. Разработване и изпитване на подходящи молекулярно-генетични методи

за диагностика на коклюша на базата на инсерционен елемент IS481 и

промотора на гена за пертусис токсина.

2. Проучване на тенденциите във възрастовите особености на заболяването

и разпространението на коклюша на територията на страната.

3. Разработване и изпитване на метод за Мултилокусен анализ на тандемно

повторени вариабилни участъци (Multi-Locus Variable number of tandem

repeats Аnalysis – MLVA) за типизиране на щамове B. pertussis.

4. Разработване на техника за Специфична амплификация на полиморфни

ДНК рестриктазни фрагменти (Amplified Fragment Length Polymorphism -

AFLP) за генетична идентификация на представители от род Bordetella за

таксономични и филогенетични цели.
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III. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ

III.1. Материали и PCR амплификация на диагностичните маркери

за инсерционния елемент IS481 и промотора  на гена на пертусис
токсина.

III.1.1. Клинични материали.

Материалите, използвани за диагностика бяха назофарингеални

секрети, взети от ресничестия епител на горните дихателни пътища. Всички

материали бяха от суспектни деца за коклюшна инфекция, както и от

контактни възрастни. За шестгодишен период 2007 – 2012г.  бяха събрани и

изследвани общо 2212 бр. назофарингеални секрети на пациенти от

територията на цялата страна (Таблица 1):

Таблица 1. Брой изследвани материали от пациенти,

разпределени по години.

       Години Брой изследвани
материали

2007 235
2008 347
2009 775
2010 274
2011 236
2012 345

III.1.2. Изолиране на геномна ДНК от назофарингеални секрети.

Взетият с тампон материал от назофаринкса беше изолиран по

стандартен фенол-хлороформен метод: Взетият материал от назофаринкса

беше поставен в лизиращ буфер със състав: 450 µl 10 mМ ТЕ буфер с рН 8,0

(TЕ-буфер: 1М Tris (хидроксиметиламинометанхидрохлорид) с рН 8,0  и 0,1М

EDTA (етилендиаминтетрацетат) с рН 8,0); 5 µl   20 mg/ml протеиназа К; 45 µl

10 % разтвор на SDS ( натриев додецилсулфат). След вортексиране
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беше извършена инкубация на водна баня или термостат при 56°С  за 24

часа. Към пробите бяха прибавени 80 µl СТАВ буфер и 100 µl 5М NaCl. СТАВ

буферът представлява 0,7М NaCl и 10% СТАВ (N-цетил-N,N,N-

триметиламониев бромид). СТАВ буферът предварително беше темпериран

до 65°С за 5 минути. Вортексира се. След добавянето на СТАВ буфера

пробите бяха инкубирани на водна баня при 65°С за 10 минути. Следваше

прибавяне на 600 µl буфериран фенол с рН 7,5 и вортексиране. Извършваше

се екстракция. Фенолът екстрахираше белтъците от водната фаза.

Центрофугираше се на микроцентрофуга за 5 минути при 13000 об/мин.

Много внимателно без разклащане беше събрана горната водна фаза

(съдържа ДНК) в нови микроцентрoфужни епруветки. Ако горната фаза беше

мътна, се добавяха още 600 µl фенол и се вортексираше.  Беше извършено

центрофугиране на микроцентрофуга за 5 минути при 13000 об/мин. Много

внимателно без разклащане беше събрана горната водна фаза в нови

микроцентрoфужни епруветки. Прибавен беше равен обем

фенол/хлороформ-изоамилов алкохол (в съотношение 24:1) – 300 µl фенол

и 300 µl хлороформ - изоамилов алкохол. Вортексираше се. Хлороформът се

използваше за екстракция и извличане на фенола. Беше извършено

центрофугиране на  микроцентрофуга за 5 минути при 13000 об/мин. Много

внимателно беше прехвърлена горната фаза в други епруветки и беше

прибавен 600 µl хлороформ. Вортексираше се, след което се

центрофугираше на  микроцентрофуга за 5 минути при 13000 об/мин. След

това горната фаза много внимателно беше прехвърлена в други епруветки.

Бяха прибавени 0,7 обемни процента изопропанол за утаяване на ДНК.

Пробите бяха оставени за утаяване на ДНК във фризер (-20°С) за

едно денонощие. На следващия ден пробите бяха центрофугирани на

микроцентрофуга за 15 минути при 13000 об/мин, след което изопропанола

беше отлят, като се внимаваше утайката да остане залепена за дъното на

епруветката. Тя беше промита с 1000 µl  75% етанол. Центрофугираше се на

микроцентрофуга за 5 минути при 13000 об/мин. Етанолът беше излят много

внимателно. Утайката от ДНК беше изсушена, след което беше разтворена в
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100 µl  10mM ТЕ-буфер с рН 8,0 или в дестилирана вода. Направени бяха

разреждания 1:10 с дестилирана вода за спектрофотометрично измерване

концентрацията на ДНК (GeneQuant Amersham) при дължина на вълната 260

nm. Чистотата на получената ДНК беше определена според замереното

съотношение между 260/280 нм. Съвременните спектрофотометри

автоматично сканират двете дължини на вълните и дават резултата за

чистота.

III.1.3. Използвани праймери и условия на PCR амплификация

За доказване на B. pertussis в клиничен материал и за провеждане на

специфична диагностична амплификация бяха използвани проектирани от

нас олигонуклеотидни праймери BOR 1/2 за диагностика на инсерционния

елемент IS481. Бяха използвани и публикувани праймери, амплифициращи

промотора на гена за пертусис токсина (Ptox 1/2).

Праймерните двойки бяха  със следните секвенции:

BOR 1: 5` - CTC GAA ATG GTC CAG CAA TTG ATC G – 3`;

BOR 2: 5` - GAG TTC TGG TAG GTG TGA GCG TAA G – 3`. Проектираната от

нас двойка праймери BOR1/2 амплифицира фрагмент с големина 748 нб.

Ptox 1:  5` - CCA ACG CGC ATG CGT GCA GAT TCG TC – 3`;

Ptox 2:   5`  -  CCC TCT GCG TTT TGA TGG TGC CTA TTT TA -  3`.  Праймери

PTOX 1/2 амплифицират фрагмент с големина 164 нб.

Концентрацията на праймерите беше замерена спектрофотометрично

и доведена до работно разреждане 2 pmol/µl.

За провеждане на полимеразно - верижната реакция (PCR) във всяка

епруветка бяха накапани  5 μl от специфичната двойка праймери с работна

концентрация 2 pmol/μl. Добавен беше 10 μl PCR-микс със следния състав

(Таблица 2):
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Таблица 2. Състав на PCR микса.

Реактив Изходна
концентрация

Крайна
концентрация

Количество
за една
реакция (μl)

dNTP
(дезоксинуклеотид
трифосфат)

4 mМ 0.2 mM 1 μl

DMSO
(диметилсулфоксид)

100 % 5% 1 μl

PCR буфер 10х 1x 2 μl
MgCl2 50 mM 1,5 mM 0,6 μl
Taq-полимераза 5U/ μl 1U μl 0,2 μl
dH20 5,2 μl

Накрая беше добавена и изследваната проба ДНК в обем 5 μl.

Крайният обем на реакцията беше 20 μl. Следваше моментно

центрофугиране на микроцентрофуга за събиране на реакционната смес на

дъното на епруветката.

Най-добри резултати за специфична амплификация на IS481 бяха

получени при следните условия: Денатурация: 94º за 3 мин.; Амплификация:

35 цикъла:  93º за 45 сек. - денатурация; 68º за 1 мин. - хибридизация на

праймерите; 72º за 1 мин. - полимеризация. Заключителен етап: 72º за 7

мин.

Програмата за специфична амплификация на PTOX 1/2 беше със

следните параметри: Денатурация: 95º за 3 мин.; Амплификация: 35 цикъла:

93º за 30 сек. - денатурация; 64º за 30 сек. -  хибридизация на праймерите;

72º за 30 сек. - полимеризация. Заключителен етап: 72º за 7 мин.

III.1.4. Агарозна електрофореза и визуализиране на PCR продукта

Визуализирането на PCR продуктите от реакцията беше извършвано

чрез агарозна електрофореза и оцветяване на гела с етидиев бромид (5 μl

за 100 ml агарозен гел). Електрофоретичното разделяне  беше провеждано

на 1,5%-и агарозни гелове. Хоризонталната електрофореза беше
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извършвана при напрежение от 100 волта и 400 милиампера за 40 минути.

След това гелът беше поставян на трансилюминатор с UV лъчение от

312nm, като по този начин резултата беше визуализиран и отчетен.

Резултатът може да бъде фотографски документиран.

III.1.5. Разработване и включване на вътрешна положителна

контрола (ВПК) в PCR анализа при диагностика на IS481

Един от основните проблеми при провеждане на PCR анализа е

наличието на инхибиращи компоненти в клиничните материали. За

повишаване на надеждността и специфичността на анализа ние въведохме

в диагностичната практика едновременна амплификация на вътрешна

положителна контрола и на таргетния елемент IS481. За вътрешна

положителна контрола беше използвана нетаргетна ДНК секвенция,

присъстваща във всяка проба, която се амплифицира едновременно с

таргетната ДНК. Етапите на разработването на вътрешната положителна

контрола бяха следните (Схема 1): Беше изолирана геномна ДНК от E.coli

АТСС 25922 по стандартен фенол-хлороформен метод. Следваше

провеждане на PCR амплификация за 16S-rDNA на E.coli с универсални

праймери F2/R14 със 100 ng от изолираната ДНК.  Двата праймера бяха със

следните секвенции:

F2: 5` - GAA CGC TGG CGG CAG GCC TAA - 3`;

R14: 5` - GGT AAG GTT CTT CGC GTT GCA A - 3`.

Режимът на амплификация, при който бяха получени най-добри резултати

беше следния: Денатурация: 95º за 3 мин.;  Амплификация: 30 цикъла:  94º

за 30 сек. - денатурация; 52º за 30 сек. - хибридизация на праймерите; 72º за

1 мин. - полимеризация. Заключителен етап: 72º за 7 мин. Полученият PCR

продукт беше с дължина 954 нб. Фрагментът беше утаен и пречистен от

съпътстващите соли, нуклеотиди и полимераза. Следваше обработка на

амплифицирания PCR фрагмент с рестриктазните ензими HindIII/MboI.

Следващ етап беше лигиране на специфични адаптори към HindIII/MboI
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рестриктазния фрагмент (големина 368 нб). Секвенциите на адапторите бяха

следните:

Адаптор1 (за MboI рестриктазно място): 5`- GATCCGATCAATTGCTGGAC- 3`;

Адаптор2 (за HindIII рестриктазно място):5`- AGCTCTTACGCTCACACCTA- 3`.

Свързването на адаптори към праймери беше извършено по следните

схеми (Схема 1 и Схема 2):

Схема 1. Схема за разработване на вътрешна положителна

контрола.

                                                               MboI

  5`  -     CTCGAAATGGTCCAGCAATTGATCG - 3` (BOR 1)

          3` - CAGGTCGTTAACTAGCCTAG   -  5` (Адаптор 1)

  5` - AGCTCTTACGCTCACACCTA  -  3`  (Адаптор 2)

  3` - TCGAGAATGCGAGTGTGGATGGTCTTGAG - 5`(BOR 2)

HindIII
Схема 2. Схема на свързване на адаптори към праймери.

Фрагментът на вътрешната положителна контрола беше

амплифициран с праймери BOR1/2. PCR продуктът беше проверен на 1,5 %

агарозен гел с включен в него етидиев бромид. Бяха направени серийни

десетократни разреждания и беше определено минималното количество на

368 нб E.coli 16S rDNA
Адаптор 1 CTAG

GATCBOR1
per

TCGA BOR2

AGCT     Адаптор 2
MboI

HindIII
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ВПК, което дава амплификация самостоятелно и в комбинация с изолирана

ДНК от назофарингеални секрети от пациенти. Ефективността на ВПК беше

потвърдена с изпитването й върху ДНК-и, изолирани от 100 клинични

назофарингеални проби.

III. 2. Разработване на MLVA и AFLP методи за типизиране
III.2.1. Разработване на MLVA анализ за типизиране -

Мултилокусен анализ на тандемно повторени вариабилни участъци
(Multi-Locus Variable number of tandem repeats Analysis)

III.2.1.1. Използвани материали.

За разработване и провеждане на MLVA анализа бяха използвани: 15

щама B. pertussis - от колекция на Академия Медицинских Наук, Москва,

СССР (Таблица 3); ДНКи от 18 щама B. pertussis от колекция на Istitutо

Superiore di Sanita,  Рим, Италия (Таблица 4); 46 положителни за B. pertussis

ДНКи от пациенти, от които бяха избрани 18 броя за капилярна

електрофореза. Всички проби от пациенти бяха силно положителни при

амплификация, доказващи активна коклюшна инфекция.

Таблица 3. Използвани щамове от колекция на Академия
Медицинских Наук, Москва, СССР

Bordetella pertussis Tohama 983
I фаза - произход Япония

Bordetella pertussis 134

Bordetella pertussis Tohama 984
III фаза - произход Япония

Bordetella pertussis 41405

Bordetella pertussis 358 -
ваксинален щам

Bordetella pertussis 60623

Bordetella pertussis 305 Bordetella pertussis 9L-353
Bordetella pertussis 267 Bordetella pertussis 324
Bordetella pertussis 222 Bordetella pertussis 18326
Bordetella pertussis MZ-L4 Bordetella pertussis 18323
Bordetella pertussis 3865
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Таблица 4. Използвани ДНКи от щамове от колекция на Istitutо

Superiore di Sanita, Рим, Италия.

Bordetella pertussis 507 Bordetella pertussis 14984
Bordetella pertussis 14193 Bordetella pertussis 11474
Bordetella pertussis 414 Bordetella pertussis 15550
Bordetella pertussis 3520 Bordetella pertussis 15622
Bordetella pertussis 7795 Bordetella pertussis 4984
Bordetella pertussis 14782 Bordetella pertussis 11324
Bordetella pertussis 16707 Bordetella pertussis 5168
Bordetella pertussis 16660 Bordetella pertussis 2659
Bordetella pertussis 12226 Bordetella pertussis 338 – референтен

щам от Американска колекция

III.2.1.2. Изолиране на геномна ДНК.

Изолирането на геномна ДНК от назофарингеални секрети на

пациенти и от чисти култури на твърда агарова среда (Борде-Жангу) беше

извършено по стандартен фенол-хлороформен метод.

III.2.1.3. Проектиране на праймери и изпълнение на MLVA анализа.

Разработен беше наш оригинален метод за изпълнение на MLVA

анализа. В световните публикации този метод за типизиране се провежда с

помощта на флуоресцентно-белязани праймери и резултатът се отчита на

полиакриламидна електрофореза. Ние разработихме модифициран MLVA

метод с небелязани праймери. За анализа използвахме шест праймерни

двойки. За пет от тях секвенциите бяха взети от публикации, а една

праймерна двойка - BP VNTR 11 FR, е въведена от нас за този тип анализ и

до момента в световните публикации няма данни за използването на точно

тази праймерна двойка за типизиране чрез MLVA анализ. Тази праймерна

двойка беше разработена чрез използване на програмата Tandem Repeats

Finder. За разработване на тази техника за типизиране бяха използвани

следните праймерни секвенции (Таблица 5):
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Таблица 5. Секвенции на праймерите, използвани за провеждане

на модифицирания MLVA анализ.

Праймери Секвенции на праймерите
BP VNTR 1F 5’-ATA CAC AGG TAC ATC CAG TAT GCA Ccc tgg cgg cgg gag acg tgg tgg tg-3’

BP VNTR 1R 5’-ATA CAC AGG TAC ATC CAG TAT GCA Caa  aat tgc ggc atg tgg gct gac tct ga-3’

BP VNTR 3F 5’-ATA CAC AGG TAC ATC CAG TAT GCA Cgc ctc ggc gaa att gct gaa c-3’

BP VNTR 3R 5’-ATA CAC AGG TAC ATC CAG TAT GCA Cgc ggg cga gga aac gcc cga gac c-3’

BP VNTR 5F 5’-ATA CAC AGG TAC ATC CAG TAT GCA Cga agc cgg ccc acc cga gct cca ggc tct t-3’

BP VNTR 5R 5’-ATA CAC AGG TAC ATC CAG TAT GCA Ctg ccg ggt ttc ggc atc tcg atg gga tac g - 3’

BP VNTR 6F 5’-ATA CAC AGG TAC ATC CAG TAT GCA Ccc aac ggc ggt ctg ctg ggt ggt c-3’

BP VNTR 6R 5’-ATA CAC AGG TAC ATC CAG TAT GCA Cag ggc gct ggt cac gcc acc gag gat-3’

BP VNTR 8F 5’-ATA CAC AGG TAC ATC CAG TAT GCA Ctg ggt gtc tcc gtg ata gtg agc act tac ac-3’

BP VNTR 8R 5’-ATA CAC AGG TAC ATC CAG TAT GCA Cct ggc gca aaa aca gta agc ccg cac g-3’

BP VNTR 11F 5’-ATA CAC AGG TAC ATC CAG TAT GCA Cct cga cgc cag gga caa aac-3’

BP VNTR11R 5’-ATA CAC AGG TAC ATC CAG TAT GCA Cgc cag gct gga ctt gtc ctc-3’

BP VNTR Un 5’-GTG CAT ACT GGA TGT ACC TGT GTA T - 3’

На 3’ края е локус-специфичният праймер. Към 5` крайщата на всеки

праймер от нас беше добавена универсална олигонуклеотидна опашка (5’ -

ATA CAC AGG TAC ATC CAG TAT GCA C - 3’). Беше конструиран и

универсален праймер със секвенция, хомоложна на тази на опашката.

Универсалният праймер беше конструиран на случаен принцип, с цел да

няма хомоложност към таргетната ДНК.

Шестте използвани праймерни двойки бяха подбрани така, че да

амплифицират  ясно разграничаващи се фрагменти. Всяка праймерна

двойка амплифицира фрагмент с различна дължина: BP VNTR-1F/R – 383

нб, BP VNTR-3F/R – 135 нб, BP VNTR-5F/R -  143 нб, BP VNTR-6F/R – 274 нб,

BP VNTR-8F/R -  232 нб, BP VNTR-11F/R – 365 нб. При оптимизирането на

мултипления PCR анализ най-добри резултати бяха получени при следните

работни концентрации на праймерите: BP VNTR-1F/R - 10 pmol/μl, BP VNTR-

3F/R - 5 pmol/μl, BP VNTR-5F/R - 5 pmol/μl, BP VNTR-6F/R - 3 pmol/μl, BP
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VNTR-8F/R - 4 pmol/μl, BP VNTR-11F/R - 10 pmol/μl, BP VNTR-Univer - 2

pmol/μl.

С цел практичност и ясно разграничаване на отделните фрагменти по

големина, ние проектирахме провеждането на мултипления PCR анализ в

две триплексови реакции за всяка изследвана проба. На Таблица 6 и

Таблица 7 са дадени секвенцията и броят повтори на амплифицираните

вариабилни повтори при щам B. pertussis TohamaI, спрямо който бяха

отчетени и нашите проби.

Таблица 6. Характеристики на праймерите от първи триплекс,

използвани в хода на анализа при щам B. pertussis TohamaI.

Характеристики VNTR 3   VNTR 6 VNTR 1
Големина на PCR
продукта (нб)

135 нб 274 нб 383 нб

Брой повтори 7 9 9
Дължина на повтора
(нб)

5 нб 9 нб 15 нб

Секвенция на
повтора

CTGGC CGAGCCGCC GAACCCGCCAAGCAG

Таблица 7. Характеристики на праймерите от втори триплекс,

използвани в хода на анализа при щам B. pertussis TohamaI.

Характеристики VNTR 5  VNTR 8 VNTR 11
Големина на PCR
продукта (нб)

143 нб 232 нб 365 нб

Брой повтори 7 3 10,5
Дължина на повтора
(нб)

6 нб 6 нб 12 нб

Секвенция на
повтора

TGGTGC TTTACG CAAGCACAAGGG
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Разработеният от нас метод включва две стъпки (Схема 3): първата е

етап на мултиплена хибридизация, целта на която е хибридизиране на

специфичните праймери към таргетната ДНК.

I стъпка - реакция на мултиплена хибридизация: Беше направен

микс от праймери за първи триплекс:  3  μl   (1  μl  праймер BP  VNTR  3F/R  с

концентрация 5 pmol/μl, 1 μl праймер BP VNTR 6F/R с концентрация 3

pmol/μl, 1 μl праймер BP VNTR 1F/R с концентрация 10 pmol/μl). Беше

направен микс от праймери за втори триплекс: 3 μl  (1 μl праймер BP VNTR

5F/R с концентрация 5 pmol/μl, 1 μl праймер BP VNTR 8F/R  с концентрация 4

pmol/μl, 1 μl праймер BP VNTR 11F/R с концентрация 10 pmol/μl). Към двете

триплексни реакции бяха добавени поетапно 3 μl DMSO (5%) за подобряване

хибридизацията на праймерите и намаляване на вторичните структури, 3 μl

10 х реакционен буфер с включен в него 20 mM MgCl2 (Genet Bio)  и 5 μl  от

изолираната ДНК с концентрация 4 ng/μl.

Най-добри резултати бяха постигнати при следните параметри на

програмата за хибридизация: 95ºС за 10 мин. (за денатурация на ДНК); 12

цикъла на постепенно намаляване на температурата от 72ºС до 60ºС

(намаляване с 1ºС  на цикъл за 75 сек) - за по-добра хибридизация; На 60ºС

за 4 часа за хибридизация (за хибридизиране на специфичните праймери

към таргетната ДНК).

II стъпка – реакция на мултиплена амплификация: Целта на тази

стъпка е специфична амплификация и полимеризация на праймерите. Това

беше постигнато чрез добавяне на  1,5 μl микс от dNTP (0.2 mM ) (Thermo

Fisher Scientific), 0,3 μl DNA Taq-полимераза (5U/μl ) (Genet Bio) и 9,2 μl

дестилирана вода към всяка проба без изваждане на епруветките от PCR

апарата. Следващият етап беше на 72ºС за 15 мин. за да се извърши

полимеризацията, започната от хибридизираните праймери. Общият обем

на реакцията на този етап беше 25 μl. Следваше добавяне към всяка проба

(без изваждане на епруветките от PCR апарата) на 5 μl универсален
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праймер с концентрация 2 pmol/μl до краен обем на реакцията 30 μl. Тъй

като универсалният праймер беше конструиран със секвенция,  хомоложна

на тази на опашката прикачена към всеки праймер, на този етап беше

постигната специфична амплификация само на VNTR фрагментите, за да

можем да ги амплифицираме в мултиплексен PCR. Целта на тази стъпка

беше повишаване на специфичността на  PCR. Най-добри резултати бяха

получени при следните условия на амплификация: 30 цикъла: Денатурация:

94ºС за 1 мин.; Специфична амплификация: 60ºС за 45 сек.; Удължаване на

веригите: 72ºС за 45 сек.; Заключителен етап: 68ºС за 20 мин.

Схема 3. Схема на процеса на следхибридизационна
амплификация.

След приключване на процеса, резултатът от мултиплената PCR

амплификация беше визуализиран и отчетен на 4% агарозен гел с включен в

него етидиев бромид. За по-ясното и точно разграничаване на

полиморфизмите от всяка мултиплексна реакция, 10 μl от PCR продуктите

Праймер

Праймер

Олигонуклеотидна
опашка

Универсален
праймер

Универсален
праймер

Таргетна ДНК
VNTR

Олигонуклеотидна
опашка
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бяха нанесени и отчетени на капилярна електрофореза (QIAxcel DNA High

Resolution Kit (1200), Qiagen, Germany). След завършване на процеса

данните за големините на отделните фрагменти се визуализират като пикове

на електроферограма с автоматично отчетени големини на фрагментите или

като снимка на гел. За разделяне на получените PCR продукти беше

приложен метод М500 (10s инжектиране, 500s разделяне при 5 kV

напрежение). Хроматограмите и ивичните профили се оценяват визуално,

след което размерът на всеки фрагмент се определя софтуерно

(Biocalculator v3.2 /Qiagen). Размерът на получените амипликони при

изследваните изолати B. pertussis бe сравнен с известните за референтен

щам B.pertussis TohamaI.

Получените от капилярната електрофореза резултати бяха

обработени чрез използване на софтуера BioNumerics (Applied Maths, BVBA)

за построяване на дендрограма.

III.2.2. Разработване на AFLP техника за идентификация и
типизиране на представители на род Bordetella.

AFLP e цялостно-геномна типизираща техника, основана на

селективната амплификация на рестриктазни  фрагменти ДНК. Методът се

състои от 3 стъпки: 1. Обработка на геномната ДНК с два рестриктазни

ензима; 2. Лигиране на адаптори (линкери) към рестриктазните фрагменти;

3. Селективна амплификация на лигираните рестриктазни фрагменти.

Следва анализ на амплифицираните фрагменти чрез полиакриламидна

електрофореза.

PCR амплификация се постига чрез използване на общата

последователност на рестриктазното място и лигирания към него адаптор

като таргетно място за праймерите. Селективната амплификация се

извършва при използването на праймери, които съдържат в своя 3' край

един или няколко селективни нуклеотида. За детекцията на PCR продукта е
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необходимо единия от праймерите да бъде флуоресцентно белязан. След

амплифициране се получават около 50-100 фрагмента, за които нямаме

предварителни сведения за тяхната последователност. Фрагментите се

разделят на  полиакриламидна елекрофореза.

III.2.2.1. Използвани материали.

За разработване на AFLP анализ за типизиране, диференциране и

идентификация на представители от род Bordetella  бяха използвани 44 броя

чисти култури или ДНКи на щамове от колекции, както следва (Таблица 8,

Таблица 9 и Таблица 10):

Таблица 8. Използвани щамове от колекция на Академия
Медицинских Наук, Москва, СССР

Bordetella pertussis Tohama
983 I фаза - произход Япония

Bordetella pertussis 358
ваксинален щам

Bordetella pertussis 305 Bordetella pertussis MZ-L4
Bordetella pertussis 267 Bordetella pertussis 3865
Bordetella pertussis 222 Bordetella pertussis 2A tox L4
Bordetella pertussis 134 Bordetella pertussis 324
Bordetella pertussis 41405 Bordetella parapertussis 504 L1
Bordetella pertussis 60623 Bordetella parapertussis 1/1 L4
Bordetella pertussis 9L-353 Bordetella parapertussis 207 L3
Bordetella pertussis 18326 Bordetella bronchiseptica 8344
Bordetella pertussis 18323

Таблица 9. Използвани ДНКи от щамове от колекция на Istitutо

Superiore di Sanita, Рим, Италия:

Bordetella pertussis 16660 Bordetella parapertussis 184
Bordetella pertussis 14854 Bordetella parapertussis 188
Bordetella pertussis 12226 Bordetella parapertussis 1033
Bordetella pertussis 17059 Bordetella parapertussis 1173
Bordetella pertussis 11474 Bordetella parapertussis 1321
Bordetella pertussis 15550 Bordetella parapertussis 2606
Bordetella pertussis 15622 Bordetella parapertussis 8952
Bordetella pertussis 4984 Bordetella parapertussis 10235
Bordetella pertussis 11324 Bordetella parapertussis 16664
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Bordetella pertussis 14984 Bordetella pertussis 5168
Bordetella pertussis 338  –
референтен щам от
Американска колекция

Таблица 10. Използвани ДНКи от щамове от колекция на Институт

Пастьор, Париж, Франция:

Bordetella bronchiseptica DEL Bordetella holmesii FR 4101
Bordetella bronchiseptica RB 50 Bordetella holmesii Bho 1

III.2.2.2. Разработване на техника за изпълнение на AFLP анализа

За провеждане на AFLP анализа за типизиране на щамове от род

Bordetella разработихме метод, чрез който специфично се амплифицират

полиморфни (BamHI/PstI) фрагменти. За анализа беше изпитана двойката

рестриктазни ензими BamHI/PstI. Софтуерният анализ показа, че тези

рестриктазни ензими са умерено често режещи в генома на B. pertussis и се

очаква да дадат до 500 фрагмента с дължина до 800 нб, които да са

подходящи за електрофоретично разделяне.

Схемата, по която разработихме AFLP анализа е следната (Схема 4):

1. Обработване на геномната ДНК и получаване на BamHI/PstI

рестриктазни фрагменти:

5’-GATCC-----------------------------------CTGCA-3’

BamHI G-----------------------------------G PstI

2. Лигиране на BamHI и PstI адаптори с позната последователност

към рестриктазните места:

GAGCCTGATTGGATGGATCC--------CTGCACGTCAGTGACACTGC

ACTAACCTACCTAGG---------GACGTGCAGTCACTGTG

3. Селективна амплификация на лигираните рестриктазни фрагменти

с флуоресцентно белязан Cy5-BamHI  и  небелязан PstI  праймери:
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                                                        (PstI) GACGTGCAGTCACTGTG-5’

 5’-GAGCCTGATTGGATGGATCC---------CTGCACGTCAGTGACACTGC-3’

              3’-ACTAACCTACCTAGG---------GACGTGCAGTCACTGTG-5’

    5’-*GCCTGATTGGATGGATC (Cy5-BamHI)

Схема 4.  Схема на разработване на AFLP анализа.

За всеки щам, подложен на AFLP анализ, бяха взети по 500 ng

изолирана  ДНК в 36 µl дестилирана вода и бяха обработени с избраните

рестриктази BamHI / PstI.

Следваше конструиране и лигиране на специфични олигонуклеотидни

адаптори:

а) конструиране на BamHI и PstI адаптори

Приготвянето на всеки адаптор беше извършено чрез комплементарна

хибридизация на два олигонуклеотида и получаване на съответен

двуверижен фрагмент (адаптор).

BamHI адаптор:

 5’-GAGCCTGATTGGATG-3’

            3’-ACTAACCTACCTAG-5’

PstI адаптор:

                   5’-GTGTCACTGACGTGCA-3’

           3’-CGTCACAGTGACTGC-5’

б) лигиране на BamHI и PstI адаптори

За една реакция лигазната смес включваше: Адаптор BamHI - 10 µl,

Адаптор PstI - 10 µl, 10х Т4 лигазен буфер (Fermentas) - 4 µl, 1U T4 ДНК

лигаза (Fermentas) - 0,2 µl, дестилирана вода до 40 µl. Лигазната  смес  беше

миксирана чрез пипетиране и поставена на лед. От нея бяха накапани по 40

µl към всяка епруветка и пробите бяха центрофугирани за кратко за

събиране на реакционната смес. Следваше инкубиране при 16°С за една

нощ. След утаяване на ДНК, утайката беше изсушена и разтворена в 40 µl

дестилирана вода.
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Провеждане на селективна полимеразно-верижна реакция

За провеждането на селективната полимеразно-верижна реакция бяха

използвани праймери със следните секвенции:

BamHI:   5’(Cy5)  -  GCC  TGA  TTG  GAT  GGA  TCC - 3’- белязан с Cyanine-5

селективен праймер с една селективна база (C);

PstI: 5’  -  GTG TCA CTG ACG TGC AGA G - 3’ – небелязан праймер с една

селективна база (G).

Беше приготвен РСR микс, чийто компоненти са описани в Таблица

11. Крайният обем на реакцията беше 25µl.

Таблица 11. Компоненти за приготвяне на PCR микс.

Компоненти Изходна
концентра
ция

Крайна
концентра
ция

Количество
за една
реакция (µl)

Cy5 белязан праймер I -
BamHI (Сигма)

3 µM 0.42 µM 3.5  µl

Праймер II – PstI
(Сигма)

9 µM 0.126 µM 3.5  µl

 dNTP(дезоскинуклеотид
трифосфат)
(GE Healthcare Life Sciences)

4 mM 0.2 mM 1.25  µl

PCR буфер
(Invitrogen)

10 х 1  х 2.5  µl

 DMSO
(диметилсулфоксид) (Merck)

100% 5% 1,25  µl

 MgCl2 (Invitrogen) 50 mM 1.5 mM 0.75  µl
BSA  (говежди  серумен
албумин)  (Sigma-Aldrich)

20 µg/µl 0.1 µg/µl 0.125  µl

Taq-полимераза
(Invitrogen)

5 U/ µl 1.25 U/ µl 0.25  µl

d H2O 6,875  µl
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Използвана беше следната програма: 2 мин. на 72˚С - за запълване на

адапторните крайща; 2 мин. на 94˚С - денатурация; 10 цикъла:  20 сек. при

94˚С - денатурация; 25 сек. при 65,2˚С - хибридизация на праймерите; 2 мин.

при 72˚С - полимеризация; 30 цикъла: 20 сек. при 94˚С - денатурация; 25сек.

при 56˚С - хибридизация на праймерите; 2 мин. при 72˚С - полимеризация.

Крайна стъпка: 30 мин. при 60˚С - за  доизграждане на фрагментите и 3’-

крайно трансферазно прибавяне на нуклеотид.

Първите 10 цикъла се провеждат с цел да се амплифицират

максимално специфични фрагменти. Следващите 30 цикъла амплифицират

фрагментите от първите 10 цикъла.

След приключване на PCR реакцията пробите бяха нанесени и

анализирани на апарат ALF Еxpress ІІ. Този апарат е предназначен за

разделяне на флуоресцентно белязани ДНК молекули чрез електрофореза.

За анализиране на пробите на апарат ALF Еxpress ІІ към PCR продуктите

бяха накапани по 15 µl буфер за нанасяне със състав: 99.75% формамид

(Sigma-Aldrich) и 0.25% син декстран (GE Healthcare Life Sciences).

Задължително се използва маркер, който също беше оцветен с багрилото.

ДНК пробите и маркера бяха денатурирани при  95ºС за 3 минути. Веднага

бяха поставени на лед за възпрепятстване на ренатурацията им. 8 μl от PCR

продуктът беше нанасен на стартовете на предварително приготвения 8%

полиакриламиден гел. През няколко старта беше нанасян Су5-белязан

молекулен маркер с големина на фрагментите от 50 до 500 bp (през 50 bp)

(GE Healthcare Life Sciences). Разделянето беше извършено за 700 мин. в

0.5х TBE буфер (45 mM Tris base, 45mM борна киселина, 1 mM EDTA, рН 8,0)

при следните условия: 30 W, 60 mA, 1500 V и температура 55oC.

Получените резултати бяха обработени чрез програмата BioNumerics

(Applied Maths, BVBA), която обработва пиковете, показващи с какъв

интензитет светят ДНК фрагментите.
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IV. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ

IV.1. Разработване и изпитване на молекулярно-генетични методи
за диагностика на коклюш на базата на IS481  и промотора на гена на

пертусис токсина. Въвеждане на вътрешна положителна контрола в
PCR анализа за диагностика на IS481 на B.pertussis.

Тестове за чувствителност и специфичност на използваните

праймерни двойки BOR 1/2  и PTOX 1/2.

Практиката показва,  че точният избор на подходящи праймери е от

съществено значение за диагностичните възможности на тестовете,  от

гледна точка на тяхната чувствителност и специфичност. За PCR техниката

е характерна висока чувствителност.  Аналитичната чувствителност на

праймерите за диагностика BOR 1/2  и PTOX 1/2, съответно за инсерционния

елемент IS481 и промотора на гена за пертусис токсина, бяха изпитани чрез

серия разреждания, проведени с ДНК, изолирана от ваксинален щам B.

pertussis 358, използван като външна положителна контрола при

диагностиката. От резултатите, показани на Фигура 1 и Фигура 2 се

наблюдава все още достатъчно силен положителен сигнал на

амплификация при концентрация на ДНК съответно от 10fg и 50fg, които

стойности отговарят на няколко бактериални генома.

Фигура 1.  Изпитване на чувствителността на използваните

праймери BOR 1/2 за диагностика на IS481. 1. Маркер 100 нб. 2.

Концентрация 1000ng. 3. 100ng. 4. 10ng. 5. 1000pg. 6. 100pg. 7. 10pg. 8.

1000fg. 9. 100fg. 10. 10fg. 11. 1 fg.

1    2     3    4     5     6    7    8     9    10    11    12
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Фигура 2.  Изпитване на чувствителността на използваните

праймери PTOX 1/2  за диагностика на промотора на гена за пертусис
токсина.  1. Маркер 100 нб. 2. Концентрация 500ng. 3. 50ng. 4. 5ng. 5. 500pg.

6. 50pg. 7. 5pg. 8. 500fg.  9. 50fg.   10. 5fg.

Получените от нас резултати показват, че конструираните  (BOR 1/2) и

избрани от публикации (PTOX 1/2) праймери осигуряват надеждна висока

чувствителност, позволяваща успешно диагностициране в ранните етапи на

заболяването,  когато микроорганизмите са все още в ниска концентрация.

Респираторният тракт и устната кухина са естествено местообитание

на множество микроорганизми. При взимането на клиничен материал за

диагностика, се изолира ДНК не само от причинителя на коклюша, но и от

други видове. Ако праймерите не са високо специфични, това може да

доведе до кръстосана амплификация и фалшиво-положителни резултати. От

друга страна патогенните микроорганизми, населяващи респираторния тракт

често причиняват заболявания със сходни симптоми, но с различна

етиология, което определя и разликите в тяхното лечение. За да бъде

адекватно лечението е необходим високоспецифичен метод за

отдиференциране на един инфекциозен причинител от друг.

За оценка на специфичността на избраните праймери бяха

използвани ДНК от микроорганизми, причиняващи заболявания със сходни

симптоми с тези на коклюша (Фигура 3 и Фигура 4).

      1     2      3     4      5     6       7      8      9    10
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Фигура 3. Оценка на специфичността на използваните праймери

BOR 1/2 за IS481. 1. Маркер 100 нб. 2. B. pertussis – 748 нб. 3. B.

parapertussis. 4. B. bronchiseptica. 5. Chlamydophila pneumoniae. 6.

Mycoplasma pneumoniae. 7. Legionella pneumophila. 8. Coxiella burnetii. 9.

Mycobacterium tuberculosis. 10. отрицателна контрола (dH2O).

Фигура 4. Оценка на специфичността на използваните праймери

PTOX 1/2 за диагностика на промотора на гена за пертусис токсина. 1.

Маркер 100 нб. 2. B. pertussis – 164 нб. 3. B. рarapertussis. 4. B. bronchiseptica.

5. Chlamydophila pneumoniae. 6. Mycoplasma pneumoniae. 7. Legionella

pneumophila. 8. Coxiella burnetii. 9. Mycobacterium tuberculosis. 10.

отрицателна контрола (dH2O).

От получените от нас резултати е видно, че не беше открита

кръстосана амплификация с никой от другите изследвани видове ДНК. Това

обуславя отличната специфичност (100%) на използваните праймери и

подбора на PCR условията за анализ.

1        2       3     4      5      6      7      8     9     10

1      2        3      4       5     6      7       8      9     10

748 нб

164 нб
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Въвеждане на вътрешна положителна контрола в PCR анализа за

диагностика на IS481 на B.pertussis.

С цел повишаване ефективността на нашите диагностични методи и

за възпрепятстване получаването на фалшиво-положителни резултати ние

разработихме и въведохме в диагностичните анализи включването на

вътрешна положителна контрола. Тъй като ВПК беше разработена както за

контролиране  на процеса на изолиране на ДНК, така и за контрол на

протичане на PCR реакцията, тя беше включена във всяка изследвана

клинична проба. Получихме следните резултати, отразени на Фигура 5:

Фигура 5. Вътрешна положителна контрола (ВПК)  за контрол на
инхибирането на PCR реакцията: Ампликон на IS481 на B.pertussis с

големина 748 нб; Ампликон на ВПК с големина 442 нб.

A: Резултат от PCR анализ на проби на пациенти без ВПК: стартове 1 - 5 –

положителни резултати; старт 6 – маркер 100 нб, стартове 7 - 11 –

отрицателни резултати.

Б: Резултат от PCR анализ на същите проби с включена в тях ВПК: стартове

12 - 16 – положителни резултати (IS481 на B.pertussis с големина 748 нб и

ампликон на ВПК с големина 442 нб); старт 17 – маркер 100 нб, стартове 18 -

22 – отрицателни резултати (амплификация само на ВПК с големина 442 нб).

12  13  14  15 16 17  18  19   20  21  22

А

Б

IS481 748 нб

ВПК 442 нб

12  13  14  15   16  17  18  19   20  21  22

ВПК 442 нб

        IS481 748 нб

 1   2    3    4    5   6     7    8    9  10  11
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Бяха тествани проби, първоначално диагностицирани като

положителни (стартове от 1 до 5 на ред А от гела на фигура 5) и

отрицателни проби (стартове от 7 до 11 на ред А от гела на фигура 5). За

калибриране и оценка на размера на PCR фрагментите беше използван

молекулен ДНК маркер (100 – 1500 нб на GeneRuler 100bp DNA ladder,

Fermentas, USA) на стартове 6 и 17 от гела. За оценка на ефективността на

вътрешната положителна контрола тя беше включена в нов анализ на

същите проби. Получихме едновременна амплификация както на таргетния

елемент - IS481 на B. pertussis с големина на фрагмента 748 нб, така и на

вътрешната положителна контрола с големина на фрагмента 442 нб

(стартове от 12 до 16 включително на ред Б от гела на фигура 5). При

наличие обаче на твърде голям брой таргетни ДНК копия беше наблюдавано

инхибиране на амплификацията на ВПК и тогава беше отчетена

амплификация само на таргетната ДНК (15 и 16 старт на ред Б от гела на

фигура 5). Причината за това е използването на едни и същи праймери за

амплификация както за IS481, така и за вътрешната положителна контрола.

Този проблем го разрешихме чрез допълнително 5 – кратно разреждане на

изходната ДНК. Резултатът беше, че това инхибиране на амплификацията

на вътрешната положителна контрола беше преодоляно.

Анализът на първоначално диагностицираните като отрицателни

проби (стартове от 7 до 11 на ред А от гела на фигура 5) беше проведен по

същия начин. При тях полученият резултат беше амплификация само на

вътрешната положителна контрола (стартове от 18 до 22 на ред Б от гела на

фигура 5). На 18 старт на ред Б от гела беше отчетена инхибирана

амплификация на вътрешната положителна контрола от наличието на

инхибитори в пробата.  Проблемът беше разрешен чрез допълнително 5 –

кратно разреждане на изходната ДНК. Резултатът беше, че това инхибиране

на амплификацията на вътрешната положителна контрола на следващия

етап беше преодоляно.

Ефективността на въвеждане на ВПК в диагностиката на IS481 на B.

pertussis беше проведена чрез тестването й върху изолирана ДНК от 100
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клинични назофарингеални проби, от които 50 доказано положителни и 50

доказано отрицателни. Бяха получени следните резултати, отразени на

Таблица 12: от 50-те първоначално отрицателни проби 8 от тях (16%)

съдържаха инхибитори и 2 (4%) бяха доказани впоследствие като

положителни. От 50-те първоначално положителни проби една (2%) беше

инхибирана и 3 (6%) бяха отчетени като негативни. След пет-кратно

разреждане на всички инхибирани проби ВПК се амплифицира и не бяха

отчетени фалшиво-отрицателни резултати.

Таблица 12. Резултати от въвеждане на ВПК в диагностика на

клинични проби.

Таргет (+)

ВПК (-)
Таргет (+)

ВПК (+)

Таргет (-)
ВПК (+)

Таргет (-)
ВПК (-)

50 броя първоначално

положителни проби

16 (32%) 30 (60%) 3 (6%) 1 (2%)

50 броя първоначално

отрицателни проби

0 2 (4%) 40 (80%) 8 (16%)

Можем да обобщим, че използването на ВПК в диагностичната

практика може да съдейства и допринесе за намаляване на фалшиво-

отрицателните резултати.

С цел по-нататъшно развитие и стандартизиране на диагностичните

методи за подобряване контрола на ваксинопредотвратимите болести в

страните от Европа, EUVAC.NET предприе организирането на ежегоден

външен контрол сред страните-участнички. Контролът е за „Развитие и

стандартизиране на Real-Time PCR диагностичните техники за детекция на

B. pertussis”, проведен в 24 европейски лаборатории, в който участва и

нашата лаборатория (код „М” в Таблица 13). От получените и докладвани от

нас  резултати пред EUVAC.NET е видно, че  специфичността на

използваните от нас праймери е 100%.  Доказахме, че няма кръстосана
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амплификация и получаване на фалшиво-положителни резултати при

диагностиката на B. pertussis и близкородствените представители B.

рarapertussis и B.holmesii, включени в теста, което дава основание за  висока

специфичност и достоверност на използваните от нас праймери и условия

на амплификация: Проба №1 е ДНК от B.holmesii (колона №1). Тя е

диагностицирана от нас  като отрицателена за B. pertussis; Проба №7 е ДНК

от B. рarapertussis (колона №7), също е диагностицирана от нас като

отрицателна за B. pertussis.

Таблица 13. Резултати от организираният външен контрол за

„Развитие и стандартизиране на Real-Time PCR диагностичните техники

за детекция на B. pertussis”, проведен от EUVAC.NET в 24 европейски
лаборатории, в който участва и нашата лаборатория (код „М”).
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IV.2. Проучване на тенденциите във възрастовите особености на

заболяването и разпространението на коклюша на територията на
страната.

За шестгодишния период, включен в изследването (2007 – 2012г.)

бяха събрани, обработени и изследвани общо 2212 броя материали на

пациенти, суспектни или контактни за коклюшна инфекция, разпределени по

години както следва (Таблица 14):

Таблица 14. Брой материали на пациенти, изследвани в
съответните години и получени резултати.

B.pertussisГодини Положителни
случаи

Отрицателни
случаи

Общ брой

2007 86 (36,59 %) 149 235 бр.
2008 85 (24,49 %) 262 347 бр.
2009 143 (18,45 %) 632 775 бр.
2010 26 (9,49 %) 248 274 бр.
2011 42 (17,80 %) 194 236 бр.
2012 104 (30,14 %) 241 345 бр.

Общ брой 486 (21,97 %) 1726 2212 бр.

Графика 1. Схематично представяне на общият процент

положителни случаи на коклюш за периода 2007 – 2012г.

0

20

40

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Общ процент положителни резултати

Общ процент
положителни
резултати



34

При обобщаване на получените от нас резултати при анализиране на

разпределението на лабораторно доказаните случаи на коклюш по

възрастови групи и по години можем да направим следните изводи (Таблица

14 и Графика 1):

1. При проследяване от 2007 към 2010г. установихме значително

понижение на честотата на положителните случаи във времето, последвано

от повишаване на този брой за периода 2010 – 2012г. Тази тенденция в

България е съпоставима с положението и в другите европейски страни,

които също докладват значително увеличаване на случаите от коклюш в

последните години.

2. За 2012г. наблюдавахме тенденция за значително повишаване

на относителните дялове на положителните резултати. Тези наши данни

потвърждават и докладваните такива от HPA (Health Protection Agency). За

2012г. в Англия и Уелс има докладвани 9741 потвърдени случая на коклюш.

Тези стойности са близо 10 пъти повече, в сравнение с 2011г. (1119 случая)

и 2008г. (902 случая), когато е регистрирана последната епидемия от

коклюш преди тази от 2012г.

Според данните за възрастовото разпределение на заболяването на

база лабораторно доказана инфекция, в последните години кърмачетата (с

положителни резултати 35,17%) и децата до 4-годишна възраст (с

положителни резултати  23,66%) са най-засегнатата възрастова група от

населението (Таблица 15).  Получените от нас резултати за

разпределението на положителните случаи на коклюш в България по

възрастови групи се потвърждават и от докладите на EUVAC.NET за

тенденциите в европейските страни, където отново най-висок процент

положителни случаи се наблюдават в тези възрастови групи (Таблица 16,

Графика 2 и Графика 3). Относително висок процент положителни случаи

доказахме и при подрастващи и юноши (10-19г. – с положителни резултати

19,76%) и възрастни (над 30г. - с положителни резултати 17,98%),  които са
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най-честите носители, резервоари и разпространители на инфекцията към

бебета и малки деца.

Таблица 15. Разпределение на пациентите по лабораторни
резултати и сравнение на относителните дялове на положителните

резултати по възрастови групи и години за периода 2007 – 2012г.

Под 1г. 1- 4г. 5 - 9г. 10-14г. 15-19г. 20-29г. Над
30г.

Общ
брой

2007г.
Положи
телни

3
30,00%

24
35,82%

30
37,04%

15
37,50%

7
53,85%

0
0%

7
38,89%

86
36,60%

t-критерий
възраст

0,4448 0,1166 0,0710 0,1093 1,2166 0,0000 0,1925

t-критерий
по години

0,1372 2,1483 3,3459 2,3267 2,3642 0,0000 2,1480

Отрицате
лни

7 43 51 25 6 6 11 149

Общ брой
пациенти

10 67 81 40 13 6 18 235 бр.

2008г.
Положи
телни

8
32,00%

19
26,76%

27
25,23%

20
35,09%

1
6,67%

2
18,18%

8
13,11%

85
24,50%

t-критерий
възраст

0,7808 0,3947 0,1540 1,5739 2,6059 0,5325 2,3226

t-критерий
по години

0,0044 0,7419 1,5591 2,4065 1,4917 0,7507 0,1307

Отрицате
лни

17 52 80 37 14 9 53 262

Общ брой
пациенти

25 71 107 57 15 11 61 347 бр.

2009г.
Положи
телни

30
36,59%

62
25,20%

25
12,82%

13
10,00%

1
5,88%

1
6,25%

11
12,36%

143
18,45%

t-критерий
възраст

3,2979 2,1786 2,0328 2,8386 2,1397 1,9649 1,6217

t-критерий
по години

0,7151 0,7739 1,7781 2,5634 1,7024 0,3571 0,3361

Отрицате
лни

52 184 170 117 16 15 78 632

Общ брой
пациенти

82 246 195 130 17 16 89 775 бр.

2010г.
Положи
телни

10
25,00%

4
4,94%

1
1,75%

4
10,81%

1
16,67%

1
9,09%

5
11,90%

26
9,49%

t-критерий
възраст

2,1934 1,5229 3,1168 0,2446 0,4686 0,0450 0,4557
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t-критерий
по години

0,9178 5,8386 6,5805 1,4506 0,1431 0,0209 0,3374

Отрицате
лни

30 77 56 33 5 10 37 248

Общ брой
пациенти

40 81 57 37 6 11 42 274 бр.

2011г.
Положи
телни

13
34,21%

14
18,67%

4
10,81%

5
13,89%

0
0%

0
0%

6
14,63%

42
17,80%

t-критерий
възраст

2,5231 0,9530 0,5068 0,0276 0,0000 0,0000 0,4983

t-критерий
по години

0,2566 0,8154 1,3528 0,8117 0,0000 0,0000 0,1486

Отрицате
лни

25 61 33 31 7 2 35 194

Общ брой
пациенти

38 75 37 36 7 2 41 236 бр.

2012г.
Положи
телни

19
46,34%

28
28,57%

12
26,67%

18
28,12%

4
25,00%

3
20,00%

20
30,30%

104
30,14%

t-критерий
възраст

1,1605 1,4483 1,3596 1,3156 1,0287 1,5373 0,9724

t-критерий
по години

1,3324 1,0082 1,1306 1,2520 0,5178 0,7676 2,0353

Отрицате
лни

22 70 33 46 12 12 46 241

Общ брой
пациенти

41 98 45 64 16 15 66 345 бр.

Общ брой
положи
телни за
тази
възрасто
ва група

83
35,17%

151
23,67%

99
18,97%

75
20,60%

14
18,92%

7
11,48%

57
17,98%

486
21,97%

Общ брой
пациенти

236 638 522 364 74 61 317 2212

Достоверността (надеждността) на диагностичните тестове и

получените от тях резултати е един от важните критерии за тяхната

обективност и степен на точност. За изчисляване на статистическите

достоверни стойности ние приложихме в статистическата обработка на

резултатите Критерия на Стюдънт за зависимите извадки, т.нар. t –

критерий. Този критерий беше изчислен по следната формула:

t =      p1 – p2 / √ p1q1/n1 + p2q2/n2,

където: p1 и р2 са двата сравнявани показателя: p1 е процент положителни

случаи за дадената възрастова група (или за конкретната година); р2 е
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общия процент  положителни случаи за всички възрастови групи (или за

всички години); q1 = 100 - p1; q2 = 100 - p2; n1 – брой изследвани пациенти

за дадената възрастова група (или за конкретната година); n2 - брой

изследвани пациенти за всички възрастови групи (или за всички години).

Ако t – критерият (гаранционната вероятност) е със стойност, по-

голяма от 1,96 може да се приеме, че има съществени достоверни различия

при ниво (равнище) на значимост α = 0,05. За медицинските изследвания е

прието тази стойност да съответства на 5% възможност за грешка.

Получените от нас резултати за доказан най-висок процент

положителни случаи на коклюш при бебета под 1 година – 35,17%  (Таблица

16 и Графика 2) и докладваните обобщени данни от EUVAC.NET  (Графика

3) показват, че разпространението и възрастовите особености на тази

инфекция в България е съпоставимо със ситуацията в другите европейски

страни и по света.

Графика 2. Процентно съотношение на положителните резултати
в съответните възрастови групи за периода 2007 – 2012г.
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Графика 3. Резултати на EUVAC.NET

Източник: EUVAC.NET.  Pertussis surveillance  report

ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/pertussis_report_2010_euvacnet.pdf

Аналогични и потвърждаващи световните публикувани данни са и

получените от нас резултати за лабораторно доказаната значителна роля на

възрастовите групи на подрастващи и юноши – 10-14 и 15-19 години.

Установяваме значителна разлика в нашата страна в носителството

при възрастните над 30г. -  с положителни резултати 17,98%,  в сравнение с

публикуваните данни,  където това носителство е в по-нисък процент

(EUVAC.NET. Pertussis surveillance report

ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/pertussis_report_2010_euvacnet.pdf)

Получените от нас по-високи резултати заострят вниманието върху ролята

на тази възрастова група в поддържането на циркулацията на причинителя

сред нашето общество. Тези данни доказват необходимостта и актуалността

на решението на Глобалната инициатива за пертусис (Global Pertussis

Initiative (GPI)) и Групата за бустерна ваксина против коклюш в Европа

(Consensus on Pertussis Booster Vaccination in Europe (C.O.P.E. Group)) да

предложат промяна в стратегията за контрол и надзор на коклюша чрез

въвеждане на допълнителна бустер доза от коклюшната ваксина за тези

селективни възрастови групи, с цел по-добра защита на неваксинирани

кърмачета и бебета с непълен имунизационен статус.
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От получените от нас резултати можем да направим следните

обобщения и изводи  за тенденциите в нашата страна едновременно по

възрастови групи (по изискванията на СЗО) и по изследвани години

(Таблица 16 и Графика 4):

Графика 4. Сравнение на общия процент положителни резултати,
едновременно съпоставими по възрастови групи и години (2007 –

2012г.)

1. Установихме, че при възрастовата група под 1г. се наблюдават

сравнително постоянни и високи нива на положителни случаи през целия

изследван период 2007 – 2012г. (от 25,00% до 46,34%, при среден процент

за целия изследван период 35,17%)  (елипса 1 на Графика 4). Няма

статистически достоверни разлики между отделните изследвани години.

Тази тенденция в нашата страна  потвърждава и изнесените данни за
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положението в другите европейски страни за сравнително постоянно високо

ниво на заболеваемост от коклюш в тази възрастова група. Това се дължи

вероятно на липса или  на все още недостатъчно добре изграден имунитет.

2. За групата 1 – 4 г. през 2010г. установихме значително

намаляване на положителните случаи (4,94% - елипса 2а на Графика 4) в

сравнение с останалите години (общо 27,00% - елипса 2б на Графика 4).

Вероятна причина за тази разлика е малкият брой пациенти с положителни

резултати (4 броя) спрямо общия брой (81 броя) в тази възрастова група за

2010г. Това би могло да бъде причина за недостатъчно статистически

достоверни резултати.

3. За групата 5 – 9 г.  доказахме статистически достоверна

намаляваща разлика на случаите след 2009г. (намаляване със

статистическа достоверност на положителните резултати – елипса 3 на

Графика 4). Вероятна причина за наблюдаваната тенденция в тази

възрастова група би могло да бъде въвеждането на втора задължителна

реваксинация за деца на 6-годишна възраст, въведена от 1.04.2008г. с новия

имунизационен календар на Република България.

4. За групите 10 – 14г. и 15 – 19г. нашите резултати потвърждат

публикуваните от EUVAC.NET данни за висок процент носителство в тези

групи (елипса 4 на Графика 4)

(ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/pertussis_report_2010_euvacnet.pdf

5. За възрастовата група 20 – 29г. през целият изследван период

получихме относително малък общ брой постъпили материали за

изследване (61 броя за шест години), и от тук съответно малък брой

положителни резултати – 7 броя (11,47%). При такъв малък брой пациенти в

тази група спрямо другите възрастови групи е възможно получените от нас

резултати да не са достатъчно статистически достоверни.

6. При възрастните над 30г. за целият период, включен в

изследването, доказахме необичайно висок процент на носителство, и от

там на положителни резултати (елипса 5 на Графика 4).  При възрастните

заболяването протича по-леко и те нямат типичните клинични симптоми, в
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сравнение с децата. Поради тези причини при тях заболяването често

остава неразпознато и недиагностицирано и по този начин те се явяват

резервоар на инфекцията. Получените от нас  данни потвърждават ролята

на тази възрастова група в поддържането на циркулацията на причинителя

на коклюш сред населението.

За да проследим и изведем тенденциите на зависимост между

изследваните възрастови групи и обобщения процент на положителните

случаи в тях за целия изследван период ние подложихме получените от нас

резултати на регресионен анализ. Този вид анализ моделира зависимостта

между едно явление – следствие и един или повече фактори. Получихме

следната  регресионна зависимост (Графика 5): броят на положителните
случаи се увеличава с намаляване на възрастовата група. Получените

от нас резултати потвърждават и световната тенденция за най-голям

процент положителни случаи при бебета и малки деца.
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Графика 5.  Регресионен анализ на обобщените положителни

резултати по възрастови групи за целия период, включен в
изследването.
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При проследяване на населеното място на пациентите с доказани

случаи на коклюш по региони на територията на България установихме, че

има повсеместно разпространение на заболяването в нашата страна. Най-

голям е броят изследвани случаи от София – общо 1650 материала и София

област – 144 материала. Повече на брой материали, суспектни и в

последствие лабораторно доказани за коклюш, бяха изпратени от София,

София област, Перник, Враца, Шумен, Ловеч, Самоков, Нова Загора. В някои

от тези населени места бяха регистрирани епидемии от коклюш  – в Ловеч,

Нова Загора, Самоков, Перник, Враца. Съотношението на броят

положителни случаи на коклюш, отнесени към общият брой изпратени

материали от съответното населено място, е показан на картата на

България (Карта 1).

Карта 1. Разпространение на лабораторно доказаните случаи,
разпределени по региони в България.
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IV.3. Разработване и изпитване на метод Мултилокусен анализ на

тандемно повторени вариабилни участъци (MLVA) за типизиране на
щамове B. pertussis.

Разработихме и въведохме в лабораторната практика модифициран

метод Мултилокусен анализ на тандемно повторени вариабилни участъци за

типизиране на щамове B. pertussis, приложим за изолирана ДНК както от

чисти култури, така и от клинични материали на пациенти. Разработен бе

наш оригинален метод за изпълнение на MLVA анализа с небелязани

праймери. Използвахме мултиплен PCR анализ и резултата беше отчетен на

агарозна електрофореза. За анализа използвахме шест праймерни двойки.

За пет от тях секвенциите бяха взети от публикации, а една праймерна
двойка - BP VNTR 11 FR, е въведена от нас за този тип анализ и до

момента в световните публикации няма данни за използването на

точно тази праймерна двойка за типизиране чрез MLVA анализ. Тя беше

разработена чрез използване на програмата Tandem Repeats Finder.

MLVA методът, разработен от Schouls и сътрудници през 2004г., е

предложен и приет от ECDC и EUVAC.NET през 2012г. за стандартизиран

референтен метод за типизиране, който може да се използва както за

надзор, така и за изследване на щамове В. pertussis за епидемиологични

проучвания. В последните години беше доказано, че именно щамовите

вариации и генетичното разнообразие при B. pertussis са отговорни за

наблюдаваните циклични епидемии от коклюш по света, дори в страни с

високо ваксинационно покритие. Вариабилните тандемни повтори са важни

генетични маркери, които могат успешно да се използват за анализ на

щамовото генетично разнообразие. Изследването на няколко

хипервариабилни локуса е достъпен и информативен подход за типизиране

на щамове. При комбиниране на анализа на няколко локуса се получават

щамово специфични профили, даващи възможност за групиране

(субтипизиране) на изолатите. MLVA може да се използва за

диференциране на генотиповете на щамове, изолирани в
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предваксинационния  период, от щамовете, изолирани след въвеждане на

задължителните ваксинации.

За анализ на вариабилните тандемни повтори в генома на B.pertussis

ние използвахме шест двойки праймери. Те бяха подбрани така, че да

амплифицират  ясно разграничаващи се фрагменти. Всяка праймерна

двойка амплифицира фрагмент с различна дължина.  За по-прецизно и

точно отчитане на големините на отделните фрагменти, впоследствие PCR

продуктите бяха нанесени на капилярна електрофореза и отчетени

автоматично чрез софтуера й. Получените от нас резултати  от въведената

методика показват, че и шесте избрани от нас двойки праймери улавят

полиморфизми в изследваните локуси на генома (Фигура 6 и Фигура 7).

На фигура 6 за първи триплекс праймери и на фигура 7 за втори

триплекс праймери са показани резултатите от капилярната електрофореза

на изследваните проби, отчетени спрямо референтен щам B.pertussis

TohamaI.

                       Фигура 6.                                   Фигура 7.

Фигура 6.   Получени резултати от капилярна електрофореза -

типизиране с първи триплекс праймери: за контрола е използван

референтен щам B. pertussis TohamaI с показатели: VNTR 3 – 135 нб, VNTR

6 – 274 нб, VNTR 1 – 383 нб.
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Фигура 7.   Получени резултати от капилярна електрофореза -

типизиране с втори триплекс праймери: за контрола е използван

референтен щам B. pertussis TohamaI с показатели: VNTR 5 – 143 нб, VNTR

8 – 232 нб, VNTR 11 – 365 нб.

III.2.1.4. Капилярна електрофореза

За по-прецизно анализиране на пробите използвахме aвтоматизирана

капилярна електрофореза (QIAxcel DNA High Resolution Kit (1200), Qiagen,

Germany) с 12-капилярна касета. След завършване на процеса данните за

големината на отделните фрагменти се визуализират като пикове на

електроферограма с автоматично отчетени големини на фрагментите

(Фигура 8 и Фигура 9) или като снимка на гел (Фигура 6 и Фигура 7). За

разделяне на получените PCR продукти приложихме  метод М500 със

следните показатели: 10s инжектиране, 500s разделяне при 5 kV

напрежение. За калибриране и оценка на размера на PCR фрагментите,

използвахме подравняващ (alignment) ДНК маркер 50-1000bp и молекулни

ДНК маркери 50, 100, 150 до 1000bp (GeneRuler 50bp DNA ladder, Fermentas,

USA) и pUC18/HaeIII (Qiagen).

Хроматограмите (фигура 10 за първи триплекс праймери и фигура 11

за втори триплекс праймери) и ивичните профили бяха определени

софтуерно (Biocalculator v3.2 /Qiagen) и бяха експортиран  в MS Excel 2003.

Размерът на получените амипликони при изследваните изолати B. pertussis

бeше изчислен спрямо тези на референтния щам B. pertussis TohamaI.
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                         Фигура 8.                                           Фигура 9.

Фигура 8. Електрофоретичен профил (хроматограма) от програма
BioCalculator на щам B. pertussis  it 3520 с първи триплекс праймери.

Фигура 9. Електрофоретичен профил (хроматограма) от програма
BioCalculator на щам B. pertussis  it 7796 с втори триплекс праймери.

При анализиране на 51 проби (33 изолирани ДНКи от щамове

B.pertussis и 18 изолирани ДНКи от назофарингеални секрети на пациенти)

получихме следните резултати, отразени на Таблица 16:

Таблица 16. Варианти на VNTR локуси при изследвани за B.

pertussis ДНКи.

Вариабилни повтори
и секвенциите им

Брой
повтори

Брой
варианти

Честота на
вариантите
6 = 15,7 %
6,5 = 5,9 %
8 = 66,7 %
8,5 = 7,85 %

VNTR 1
GAACCCGCCAAGCAG

6 - 9 5

9 = 3,9 %
5 = 3,9%
6 = 5,9 %
6,5 = 5,9 %
7 = 78,4 %

VNTR 3
CTGGC

5 - 8 5

8 = 5,9 %
5,5 = 2 %VNTR 5

TGGTGC
5,5 - 10 5

6 = 90,1 %
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7 = 3,9 %
8 = 2 %
10 = 2 %
1 = 3,9 %
5 = 49,0 %
7 = 25,6 %
7,5 = 9,8 %
8 = 3,9 %
8,5 = 3,9 %

VNTR 6
CGAGCCGCC

1 - 9 7

9 = 3,9 %
2,5 = 5,9 %
3 = 23,5 %
3,5 = 64,7 %
4 = 2 %

VNTR 8
TTTACG

2,5 – 4,5 5

4,5 = 3,9 %
4,5 = 3,9 %
6 = 3,9 %
7 =  9,8 %
7,5 = 23,6 %
8 = 41,1 %
8,5 = 9,8 %

VNTR 11
CAAGCACAAGGG

4,5 – 9,5 7

9,5 = 7,9 %

Получените от нас резултати показват, че праймерите за вариабилни

повтори VNTR 6FR и въведеният от нас VNTR 11FR амплифицират най-

голям брой вариабилни полиморфни фрагменти – по 7 алела всеки.

Обобщените данни показват, че дължините на вариабилните повтори

варират от 5 до 15 нб, а броя им – от 1 до 10 повтора за локус. За

сравняване и отчитане на броя и големината на вариабилните повтори при

изследваните ДНКи ние използвахме  референтният щам B.pertussis

TohamaI. Локус VNTR 1  преобладава с 8 вариабилни повтора – 66,7% (при

34 случая от общо 51 щама). При VNTR 3 с най-висока честота са изолатите

със 7 повтора – 78,4 % (при 40 от общо 51 щама). Почти всички проби (46 от

51 = 90,1%) показват 6 броя вариабилни повтора при VNTR 5, т.е. почти

всички изследвани от нас проби показват малка вариабилност в този

изследван локус. При VNTR 6 почти половината от пробите – 49% (25 броя

от 51), показват 5 повтора. За локус VNTR 8 преобладават 3,5 повторите при
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64,7% от пробите. За VNTR 11 преобладаващият брой повтори е 8 при 41,1%

от изследваните проби.

Изследването на вариабилните тандемни повтори може успешно да

се използва за идентифициране на  щамове според  MLVA профила. Всеки

уникален MLVA профил се определя като отделен MLVA генотип. От

изследваните 51 броя проби получихме 32 MLVA генотипа (GT), т.е.

въведеният от нас анализ дискриминира повечето от щамовете в различни

MLVA генотипове. За ДНКите, изолирани от чисти култури (общ брой 33),

получихме 24 MLVA генотипа. Профилът се формира от изчисления брой

повтори за всяка праймерна двойка, подредени в следния ред: VNTR 1,

VNTR 3, VNTR 5, VNTR 6, VNTR 8 и VNTR 11. Резултатите за получените

генотипове са дадени в таблица 17:

Таблица 17. Получени генотипове от MLVA анализът на ДНК от

култури.

MLVA
генотипове

VNTR 1 VNTR 3 VNTR 5 VNTR 6 VNTR 8 VNTR 11

GT_1 6 7 6 5 3,5 8
GT_2 6 7 6 7,5 3,5 8
GT_3 6 7 10 5 2,5 6
GT_4 6 7 6 5 3,5 9,5
GT_5 6 7 6 7,5 3,5 7
GT_6 6 6 6 5 3,5 8,5
GT_7 6,5 6,5 6 7 3 7,5
GT_8 6,5 7 6 5 3,5 8
GT_9 6,5 7 6 7 3,5 8
GT_10 8 6 6 5 3,5 8
GT_11 8 7 6 7,5 3,5 7
GT_12 8 5 6 1 2,5 4,5
GT_13 8 6 6 7,5 3,5 7
GT_14 8 7 6 7 3,5 8,5
GT_15 8 7 6 7 3,5 7,5
GT_16 8 8 6 7 3,5 7
GT_17 8 7 6 7 3,5 8
GT_18 8 7 6 7 4,5 7,5
GT_19 8 7 6 5 3,5 8
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GT_20 8 8 6 7 3,5 8
GT_21 8 7 6 5 4,5 8,5
GT_22 8,5 6,5 7 8,5 3,5 9,5
GT_23 9 7 7 9 3 9,5
GT_24 9 6,5 8 7 3 9,5

За  щамовете B.pertussis Tohama 983 I и B.pertussis Tohama 984 III

установихме, че  MLVA профила (генотипа) е различен (Таблица 18):

Таблица 18. MLVA  профил на B.pertussis Tohama 983 I и
B.pertussis Tohama 984 III.

Щам VNTR 1 VNTR 3 VNTR 5 VNTR 6 VNTR 8 VNTR 11
B.pertussis
Tohama 983 I

9 7 7 9 3 9,5

B.pertussis
Tohama 984 III

9 6,5 8 7 3 9,5

При анализ на резултатите, получени от типизиране на ДНКи,

изолирани от назофарингеални секрети на пациенти, установихме, че 18-те

пациента са разпределени в 8 MLVA генотипа (Таблица 19):

Таблица 19. Получени генотипове от MLVA анализът на ДНК от
пациенти.

 MLVA
генотипове

VNTR 1 VNTR 3 VNTR 5 VNTR 6 VNTR 8 VNTR 11

GT_25 8 7 6 8 3,5 8
GT_26 8 7 6 5 3,5 8
GT_27 8 7 6 5 3,5 7,5
GT_28 8 7 5,5 5 3 7,5
GT_29 8 7 6 5 3 8
GT_30 8,5 8 6 8,5 4 8,5
GT_31 8,5 7 6 5 3,5 6
GT_32 8,5 7 6 5 3,5 8,5

При изчисляване на дискриминативната способност на този метод

използвахме показателя  на Симпсън (DI) за биологичното разнообразие.

Този показател определя способността на метода да диференцира
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близкородствени от неродствени щамове, т.е. вероятността два случайно

избрани изолата да бъдат диференцирани като отделни генотипове. За

изчисляване на този показател използвахме програмата V-DICE (VNTR

Diversity and Confidence Extractor) (http://www.hpa-bioinformatics.org.uk/cgi-

bin/DICI/DICI.pl).

Показателят  на Симпсън (DI) за биологичното разнообразие е

изчислен като изменение в броя на повторенията на всеки локус за всяка

участваща в анализа проба. Този индекс варира от 0,0 до 1,0.

С помощта на дискриминативният индекс на Хънтър-Гастон  (HGDI)

(Hunter, Gaston 1988) може да се изчисли дискриминативната способност на

типиращия метод, както и алелното разнообразие. Той дава процентното

клъстерно подобие между изолатите. За неговото изчисляване отново

използвахме програмата V-DICE (VNTR Diversity and Confidence Extractor)

(http://www.hpa-bioinformatics.org.uk/cgi-bin/DICI/DICI.pl).

Получихме следните стойности за показателя на Симпсън и Хънтър-

Гастон (Таблица 20):

Таблица 20.  Дискриминативен индекс.

От получените стойности се вижда, че най-дискриминативен анализ

дават праймерите за вариабилни повтори VNTR 11, който е нов MLVA

маркер, идентифицирн от нас, и VNTR 6. Доверителните интервали на

въведеният от нас модифициран MLVA метод за типизиране са напълно

Simpson,s Diversity Hunter-Gaston DiversityЛокус
Дискрими
нативен
индекс

Доверителен
интервал

Дискрими
нативен
индекс

Доверителен
интервал

VNTR 11 0,777 0,705 – 0,850 0,793 0,720 – 0,866
VNTR 6 0,741 0,661 – 0,822 0,756 0,675 – 0,837
VNTR 8 0,615 0,508 – 0,723 0,627 0,520 – 0,739
VNTR 1 0,551 0,404 – 0,699 0,562 0,415 – 0,710
VNTR 3 0,458 0,294 – 0,621 0,467 0,303 – 0,630
VNTR 5 0,348 0,179 – 0,516 0,355 0,186 – 0,523

http://www.hpa-bioinformatics.org.uk/cgi-bin/DICI/DICI.pl
http://www.hpa-bioinformatics.org.uk/cgi-bin/DICI/DICI.pl
http://www.hpa-bioinformatics.org.uk/cgi-bin/DICI/DICI.pl
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съпоставими с докладваните от  други авторски колективи (Schouls et al.

2004, Amersfoorth et al. 2005, Litt et al. 2009, Kurniawan et al. 2010).

За изследваните от нас проби чрез MLVA методът получихме

следните обобщени в дендрограма резултати (Фигура 10). Дендрограмата

беше построена чрез използването на софтуера BioNumerics.

Фигура 10. Дендрограма на включените в MLVA анализът проби.

(Заб. Софтуерът BioNumerics изисква въвеждане на цели числа. Броят VNTR

повтори е умножен с фактор 10; напр. 2.5 х 10 = 25)
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При анализиране на получените резултати от типизирането на ДНКи

от B.pertussis, изолирани от пациенти, установихмe, че те се групират

главно в два основни клъстера (Фигура 10).

Първият клъстер обхваща пациенти от 2009г., 2010г. и 2011г. със

сходство във VNTR повторите между 80% и 100%. При всичките пет

пациента се наблюдава пълна идентичност при вариабилни повтори 1, 3, 5,

8, и 11. Има разлика само в броя на повторите при VNTR 6 – съответно с 8 и

5 повтора. При проследяване на индивидуалните данни на пациентите се

установи, че трима от общо петте пациента (60%) са без приложени

ваксинации. Всички те са на възраст до 1,5 години. Всички са от град София

без установена епидемиологична връзка помежду им. В този клъстер

установихме един пациент с приложени всички за възрастта му ваксинални

дози. Получените данни показват, че в този изследван период в обществото

са циркулирали почти VNTR еднакви клинични щамове.

Във втория клъстер са групирани пациенти от 2011г. и 2012г. При

седем от общо девет  пациента (77,7%) установихме 100% сходство в броя

на вариабилните повтори. Установихме разлики при VNTR 5 – при един

пациент установихме 5,5 повтора, докато при всички останали повторите

бяха 6. Установихме разлика и във VNTR 11 при един от пациентите. При

него този вариабилен повтор беше повторен 8 пъти, докато при всички

останали той беше повторен 7,5 пъти. При  проследяване на

индивидуалните данни на пациентите установихме, че шестима от общо

деветте пациента (66%) бяха без приложени ваксинации. Всички те бяха на

възраст от 1 месец до 8 месеца. Всички бяха от град София или София

област без установена епидемиологична връзка помежду им. Трима от

пациентите, групирани в този клъстер бяха с всички приложени ваксинални

дози. При тях при четири от изследваните шест вариабилни повтора (66,6%)

имаше 100% съвпадение в броя на алелите им. Разлики открихме при VNTR

5 и VNTR 11.

При съпоставяне на данните от двата клъстера установихме, че има

над 80% до 100% VNTR сходство в изследваните проби от четирите години.
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Можем да допуснем, че в този изследван период в нашето общество са

циркулирали почти VNTR еднакви клинични щамове. Получените данни

дават основание да се приеме, че за този кратък период от време (4 години)

популацията на патогена B. pertussis в нашето общество е била хомогенна и

сравнително постоянна. Не бяха установени значителни разлики в

изследваните шест вариабилни повтора.

При анализиране и обобщаване на резултатите от типизирането на

щамовете B. pertussis установихме, че най-консервативни и сравнително

постоянни бяха вариабилните повтори VNTR 5 и VNTR 8 (Фигура 10). При

тези повтори имаше само единични вариации при съпоставяне на

профилите на руските и италианските щамове. Най-голям процент

вариабилност показаха VNTR  1,  VNTR  3,  VNTR  6  и VNTR  11.  При тях

процентът на идентичност между изследваните щамове беше 60% и повече

процента. Получените резултати от анализа на вариабилните тандемни

повтори показаха, че MLVA профилът на изследваните щамове е различен и

методът е дискриминативен. Той разграничава в отделни клонове всички

или повечето щамове. Установихме значителни разлики между B. perussis

Tohama 983 I и B. perussis Tohama 984 III. При тях най-полиморфни бяха

VNTR 3, VNTR 5 и VNTR 6, докато еднакви профили открихме при VNTR 1,

VNTR 8 и VNTR 11.

Получените от нас резултати показаха, че избраните от нас праймери

за анализ на вариабилните тандемни повтори дават добри дискриминативни

резултати и успешно могат да се използват при типизиране на щамове

B.pertussis.

С разработения и въведен от нас метод за типизиране установихме

VNTR хомоложност между циркулиращите в обществото щамове от една

страна, и от друга – техните VNTR различия от ваксиналния щам B.pertussis



54

358 vac, използван доскоро в нашата страна за производството на

цялоклетъчната противококлюшна ваксина. Тези щамове нямат нищо общо

помежду си и са много отдалечени. От получените от нас резултати можем

да предполагаме евентуална промяна (разлика) на антигените в клиничните

щамове от ваксиналния щам. За станата може да се предполага, че е

възможно да има антигенна промяна на клиничните щамове, както това е

било наблюдавано в други страни (Schouls  et al. 2004, Kallonen  et al. 2009,

Mooi et al. 2009, Cherry 2010, Mooi 2010, WHO position paper-recommendations

2011, Zhang et al. 2011), но това изисква секвениране на гените на

клиничните щамове и тяхното сравняване със секвенцията на антигените,

включени във ваксината. Вероятно тези генетични промени водят до

антигенен шифт.  Това може да доведе до увеличена вирулентност на

патогенната популация и по-силна имунна супресия, водеща до намаляване

ефекта от ваксинациите (Van Gent et al. 2012). С тези наши резултати и

изводи потвърждаваме наблюдаваната тенденция и в други страни с високо

ваксинационно покритие за значителни различия между циркулиращите в

обществата щамове и ваксиналните такива.

В България този процес на адаптивна еволюция е започнал още с

началото на масовата имунопрофилактика през 1957 г. с тривалентна

целоклетъчна ДТК (дифтерия-тетанус-коклюш) ваксина. Наложително е да

се разработват нови ваксинални щамове, които да са генетично и

имуногенно максимално близки до актуално циркулиращите клинични

щамове, така както се подхожда ежегодно с производството и прилагането

на противогрипната ваксина. С помощта на приложените изследвания чрез

MLVA метода ние доказваме, че циркулиращите в обществото щамове са

VNTR различни от използвания до скоро ваксинален щам B.pertussis 358 vac.

По отношение на ацелуларната ваксина, в която са вложени пречистени

антигени, нямаме възможност да направим подобни сравнителни

изследвания, тъй като не разполагаме с производствения щам и неговите

антигени.

http://jb.asm.org/search?author1=Leo+M.+Schouls&sortspec=date&submit=Submit
http://jb.asm.org/search?author1=Leo+M.+Schouls&sortspec=date&submit=Submit
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kallonen%20T%22%5BAuthor%5D
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Методът Мултилокусен анализ на вариабилни тандемни повтори е

приет от ECDC и EUVAC.NET за стандартизиран референтен метод за

типизиране на щамове B.pertussis. Този метод може да бъде използван за

създаване на международна база данни за проследяване на циркулиращите

в Европа и света MLVA генотипове. Всеки отделен генотип е свързан със

специфична локална характеристика – географско биоразнообразие и  вида

на прилаганите  ваксини. Това би подобрило надзора на разпространението

на коклюша в световен мащаб и би следвало да доведе до актуализация на

прилаганите сега противококлюшни ваксини.

IV.4. Разработване на техника за Специфична амплификация на
полиморфни ДНК рестриктазни фрагменти (AFLP) за генетична

идентификация на представители от род Bordetella за  таксономични и

филогенетични цели.

Молекулярното типизиране на микроорганизми може да се използва

за изясняване структурата на бактериалните популации и динамиката им.

Трябва да се подчертае, че резултатите от методите за типизиране не

трябва да се разглеждат сами за себе си, а е необходимо да се

интерпретират в контекста на всички епидемиологични, клинични,

географски и демографски данни, свързани с проучваното инфекциозно

заболяване. Прилагането на тези методи подпомага изследването на

епидемиологията, произхода, протичането и разпространението на дадена

инфекция в обществото.

AFLP техниката се базира на амплификацията чрез PCR на

специфичен набор от фрагменти. ДНК, изолирана от щамове B. pertussis,

обработихме с  двойката рестриктазни ензими BamHI и PstI. Към получените

фрагменти лигирахме двуверижни адаптори. Тези адаптори служат като ДНК

матрица за специфична амплификация на BamHI/PstI фрагментите.

Секвенциите на адапторите и рестриктазното място се явяват места за
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свързване на праймерите. Селективни нуклеотиди, включени в 3' краищата

на праймерите, позволяват амплификация само на определен набор от

всички фрагменти. В резултат на това се получават умерено комплексни

профили, с по-малък брой рестриктазни фрагменти, които да се включат в

анализа. В нашия случай BamHI праймерът беше синтезиран с една

селективна база С  на 3'  края  си и беше 5'  крайно белязан с

флуоресцентното багрило Cyanine-5 (Cy-5). PstI праймерът беше синтезиран

с една селективна база G на 3' края. С тези праймери беше извършена PCR

амплификация на рестриктазните ДНК фрагменти. Белязаните фрагменти

бяха разделени на 8%-на денатурираща полиакриламидна гел-

електрофореза с помощта на автоматизирана система ALF Express II.

За провеждане на AFLP анализ за типизиране на щамове от род

Bordetella разработихме наша техника на изпълнение, чрез която

специфично да се амплифицират полиморфни (BamHI/PstI) фрагменти. В

литературата няма данни за типизиране на представители на род Bordetella

с тази ензимна комбинация. Има данни за провеждани експерименти за

типизиране с ензимните двойки SpeI/ApaI и EcoRI/MseI за вътревидова

диференциация на Bordetella щамове (Gzyl et al. 2005).

За да оценим специфичността на разработения от нас AFLP метод за

типизиране ние подложихме на съвместен анализ представители на род

Bordetella (B. pertussis и B. parapertussis) и 19 вида неродствени

микроорганизми (Фигура 11)  - M. gordonae, M. smegmatis, M. helonae, BCG,

M. tuberculosis,  M. gilvum, C. albicans, C. glabrata, Jarrowia lipolytica, Cr.

neoformans,  Cr. humicolus,  Cr. albidus,  Cr. laurenii, Cr. terreus, Cr. luteolus,

Vibrio, Coxiella burnetii, C. trachomatis и Salmonella.
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Фигура 11. Оценка на специфичността на разработеният от нас

AFLP метод за типизиране: стартове: 1,9,17,27,37 – маркер 50 нб; 2,3,4 –

B. pertussis;  5,6  – B. parapertussis; 7,8   – M. gordonae;  10  – M. smegmatis;

11,12 – M. helonae; 13 – BCG; 14,15  – M. tuberculosis; 16 – M. gilvum; 18,19 –

C. albicans; 20,21 – C. glabrata; 22,23 – Jarrowia lipolytica; 24 – Cr. neoformans;

25 – Cr. humicolus; 26 – Cr. albidus;  28 – Cr. laurenii;  29 – Cr. terreus;  30 – Cr.

luteolus; 31,32 – Vibrio;  33  – Coxiella burnetii; 34,35 – C. trachomatis;  36  –

Salmonella.

Получените резултати показаха, че с този метод се амплфицираха

около 100-150 фрагмента. Полученият AFLP профил на всички изследвани

видове беше специфичен, характерен и строго индивидуален за всеки

отделен вид. Наблюдаваха се само отделни специфични щамово-

полиморфни фрагменти.

На следващия етап от прилагането на метода, на AFLP анализ бяха

подложени представители от четири различни вида на род Bordetella - B.

pertussis, B. parapertussis, B. bronchiseptiсa и  B. holmesii (Фигура 12 и Фигура

13).

1   2   3    4   5   6    7   8    9  10  11 12 13  14  15 16 1718 19  20 21 22 23 24 25 26 27 28 2930 31 32  33 34 35 36 37
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Фигура 12: AFLP анализ на представители на род Bordetella:

стартове: 1 и 17 – маркер; 2, 3, 4, 5, 6, 7 – B. pertussis; 8, 9 – B.

parapertussis; 10, 11, 12 – B. bronchiseptica;  13,  14  – B. holmesii;  15  – M.

tuberculosis 35/2011; 16 – C. glabrata 756.

Получихме следните обобщени резултати от типизирането на 44 щама

от род Bordetella, отразени на дендрограмата на фигура 13. Дендрограмата

беше построена чрез използването на софтуера BioNumerics (Applied Maths).

  1    2     3    4     5    6     7    8     9    10  11   12  13   14  15   16   17
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Dice (Tol 1.0%-1.0%) (H>0.0% S>0.0%) [0.0%-100.0%]
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Фигура 13: Дендрограма от AFLP анализ на представители на род

Bordetella

Нашият сравнителен анализ на профила на амплифицираните

рестриктазни фрагменти  между отделни видове на род Bordetella показа, че

B. pertussis и B. parapertussis имат значителни различия в геномната си

организация. Такива разлики бяха установени и при B. pertussis и B.
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bronchiseptica. Значителен процент геномно сходство сред представители на

род Bordetella (88%) установихме при анализиране на профилите на B.

parapertussis и B. bronchiseptica (Фигура 12 и Фигура 13). На базата на тези

резултати можем да направим извода, че еволюционно и филогенетично B.

parapertussis и B. bronchiseptica са много близки и вероятно са един и същи

вид или са видове, произлезли най-скоро един от друг в процеса на

адаптация и еволюция.

Тези наши резултати потвърждават публикуваните данни за наличие

на високо ниво на генетична връзка между B. parapertussis и B.

bronchiseptica. Това е доказано чрез съпоставяне на  полиморфизмите в

геномите на тези близкородствени организми чрез провеждане на AFLP

анализ с други рестриктазни двойки и асоциирането им с инфекции,

засягащи горния респираторен тракт на много бозайници (Parkhill et al. 2003,

Cummings et al. 2004, Gzyl et al. 2005).

От анализа на получените резултати е видно, че B. pertussis щамовете

имат висок процент сходство в геномната си организация – 86%. Тези наши

данни потвърждават подобни изводи на други изследователи, доказали 79%

сходство между изследваните от тях щамове B. pertussis (Gzyl  et al. 2005).

Ние не открихме големи различия в рестриктазния геномен профил  на

щамовете от руската и италианската колекции.

Както при MLVA анализа, така и при AFLP анализа, ваксиналният щам

B. pertussis 358 vac се различава генетично от повечето изследвани щамове

B. pertussis.

Можем да направим извода, че чрез използвания от нас AFLP метод

могат успешно да бъдат идентифицирани отделните видове от род

Bordetella, а също така  да се проследят полиморфизмите и генетичните

различия в рамките на няколко вида едновременно. Специфичната

амплификация на полиморфни ДНК рестриктазни фрагменти (AFLP) дава

възможност да се проследят още епидемиологията и географската връзка

между изолати от различни епидемии от коклюш.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gzyl%20A%22%5BAuthor%5D
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Според съвременните таксономични отнасяния генетичното

охарактеризиране е в основата на класификацията на организмите.

Генотипизирането и пълното геномно секвениране на микроорганизмите са

основни подходи в таксономията, филогенетиката, еволюционната и

популационна генетика и епидемиологията.

AFLP техниката дава точна количествена информация за

филогенетичната близост/отдалеченост между отделните родове и видове

изследвани микроорганизми.  Сравнителният анализ на различни AFLP

профили може да идентифицира видово и щамово специфични фрагменти.

Тези специфични профили са от съществен интерес за идентификацията и

филогенетичните отнасяния.

Като заключение AFLP анализът е подходящ метод както за

идентификация, така и за типизиране на представители на род Bordetella.

Друг обобщаващ извод, който може да бъде направен на базата на

нашите изследвания е, че поради значителните генетични различия между

B. pertussis от една страна, и B. parapertussis и B. bronchiseptica от друга,

противококлюшната ваксина не може да се използва успешно за превенция

на инфекции, причинявани от тези микроорганизми, въпреки сходните

клинични симптоми с коклюша, причиняван от B. pertussis.

V.     РЕЗЮМЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ. ИЗВОДИ.

Разработената дисертация има изследователска и методична

насоченост. Изпитахме и въведохме чувствителни и бързи молекулярно-

генетични методи за диагностика на коклюшния патоген. Разработихме и

въведохме два метода за генотипизиране на представители на род

Bordetella – MLVA и AFLP, всеки един от които е с различна практическа

насоченост.

Въз основа на проведените от нас изследвания могат да се направят

следните изводи, които обобщават получените от нас резултати:
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1. Чрез разработените и въведени молекулярно-генетични

диагностични методи доказахме, че кърмачетата и децата до 4-годишна

възраст са най-засегнатата група от населението.  Подрастващите и

възрастните са най-честите носители, резервоари и разпространители на

инфекцията към бебета и малки деца.

2. При направеният анализ на разпространението на коклюша на

територията на България по региони установихме, че има повсеместно

разпространение на заболяването в нашата страна.

3. Въведените от нас молекулярно-генетични методи успешно могат

да се използват за високо специфична и чувствителна лабораторна

диагностика на коклюша.

4. Апробирахме нов MLVA анализ, приложим  за изолирана ДНК от

чисти култури и от клинични материали на пациенти. Чрез този метод

доказахме, че в нашето общество са циркулирали почти еднакви VNTR

клинични щамове, които са VNTR различни от ваксиналният щам B. pertussis

358.

5.  Разработената от нас AFLP методика може успешно да се използва

за идентификация на представители от род Bordetella. Чрез този анализ

доказахме висок процент сходство в геномната организация на B. pertussis

щамовете и установихме значителен процент на филогенетично сходство

между B. parapertussis и B. bronchiseptica.

VI. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОРИГИНАЛНОСТ. ПРИНОСИ НА

ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД:

1. Научно-теоретични приноси с оригинален характер:

1.1. За първи път с допълнителни собствени праймери разработихме,

оптимизирахме и въведохме нов Мултилокусен анализ на вариабилни

тандемни повтори за типизиране на щамове B. pertussis.
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1.2. Чрез MLVA метода доказахме, че в изследваният период в

страната  са циркулирали почти еднакви VNTR клинични щамове, които са

VNTR различни от ваксиналния щам B. pertussis 358.

1.3. Доказахме, че AFLP анализът е подходящ метод за провеждане

на количествени филогенетични изследвания при изясняване на генетичната

близост/отдалеченост на видове и родове. Софтуерният анализ на

резултатите точно групира различни видове и родове в отделни

самостоятелни клонове.

2. Научно-приложни приноси:

2.1. За първи път в България разработихме, оптимизирахме и

въведохме в диагностичната практика молекулярно-генетични методи за

диагностика на коклюшния патоген. Това дава възможност за бърза и точна

диагностика, допринасяща за своевременно и правилно лечение.

2.2. С разработените и въведени от нас диагностични молекулярно-

генетични методи доказахме, че разпространението на коклюша в България

е повсеместно и съпоставимо с това в Европа и света.

2.3. Идентифицирахме нов MLVA маркер за типизиране на щамове B.

pertussis.

2.4. Разработихме, апробирахме и практически приложихме

качествено нов мултиплен MLVA анализ за типизиране на B. pertussis.

2.5. Доказахме, че MLVA анализът е приложим както за изолирана

ДНК от чисти култури, така и за ДНК от клинични материали на пациенти.

2.6. Доказахме, че AFLP анализът е точен метод за родова и видова

идентификация.
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