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ОСНОВНИ ОЗНАЧЕНИЯ И СЪКРАЩЕНИЯ 
 
 
CD- Clostridium difficile 
CDI/CDAD- C. difficile infection, инфекция, причинена от CD/C.  difficile associated diseases, 
заболявания, асоциирани с CD  
AAD- Antibiotic Associated Diarrhoea; Антибиотик-асоцииранa диария 
PMC-Pseudomembranose colitis; псевдомембранозен колит 
GDH- glutamate dehydrogenase; ензим глутамат дехидрогеназа 
gluD- ген, кодиращ синтеза на ензима глутамат дехидрогеназа 
ТcdA- токсин А (ентротоксин) 
tcdA- ген, кодиращ синтеза на токсин А  
TcdB- токсин В (цитотоксин) 
tcdB- ген, кодиращ синтеза на токсин В  
CDT A/B- бинарен токсин 
cdt A/cdtB- гени, кодиращи синтезата на субединици А и В на бинарния токсин 
EIA- Enzyme Immuno Assay; Имуно Ензимен Анализ /ИЕА/ 
PCR- Polymerase Chain Reaction; Полимеразно-верижна реакция 
Real-time PCR- Полимеразно верижна реакция, протичаща в реално време 
PCR-ribotyping- Полимеразно верижна реакция, прилагана за риботипиране 
16S rRNA ген-  ген, кодиращ синтеза на 16S рРНК  
23S rRNA ген- ген, кодиращ синтеза на 23S рРНК  
IS- Insertion Sequence, инсерционнa последователност 
MLVA- Multi Locus Variable number of tandem repeat Analysis; Мултилокусен анализ на 
вариабилен набор тандемно повторени последователности 
ДНК- Дезоксирибонуклеинова киселина 
Taq DNA Polymerase- ДНК полимераза от Thermus aquaticus   
ECDC- Европейски център по контрол на инфекциозните заболявания  
bp- base pair, базови двойки 
Mm- молекулна маса 
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I. ВЪВЕДЕНИЕ И АКТУАЛНОСТ НА ПРОБЛЕМА 
 
Гастроинтестиналният тракт на човек е колонизиран с комплекс от микроорганизми от 

момента на неговото раждане. През всеки един период от живота му, равновесието между 

коменсалната флора на чревния епител и лумена се променя, и оказва влияние върху неговото 

здраве. В организма на човек навлизат непрекъснато различни бактерии, които колонизират 

храносмилателния тракт, чрез прием на храна и вода, при вдишване, попадайки от слюнката.  

Инвазията на микроорганизмите зависи от способността им да преодоляват бариерния 

мукусен слой и от киселинността на храносмилателния тракт. Под формата на спори, голяма 

част от бактериите остават „скрити” в мукуса за продължителен период от време.  

В дебелото черво на човека (колона) са доказани повече от 40 анаеробни вида. Групата на 

Clostridium и Bacteroides–Prevotella съставлява около 99% от всички анаеробни 

представители. Количеството на Bifidobacterium и Lactobacillus намалява с напредване на 

възрастта (Noren et al., 2004). Род Clostridium представлява хетерогенна група от анаеробни 

бактерии, които са и широко разпространени в природата.  

Clostridim difficile /CD/ колонизира асимптоматично интестиналния тракт на човека и 

животните, а също така, причинява, и сериозни заболявания. Този ентеропатоген е познат 

като причинител на псевдомембранозен колит от 1978г. (Paltansing et al., 2007) Клинично 

значимити изолати продуцират поне един от трите токсина: токсин А (ентеротоксин), токсин 

B (цитотоксин) или бинарен токсин (CDT).  

Спектърът на C. difficile инфекциите (CDI) варира от лека диария до сериозни колити, 

псевдомембранозен колит, токсичен мегаколон, перфорация, сепсис и смърт. Инфекциите са 

асоциирани със здравни грижи или са придобити в обществото.  

Честотата на CDI нараства значително през последните години и достига 25-60 случая/100 000 

легла или 300 000 случая на година в САЩ (Mylonakis et al., 2001). Един от основните 

рискови фактори за възникването им е честата и нерационална употреба на антимикробни 

средства, и химиотерапевтици. Цената на лечението на един пациент с C. difficile 

асоциираното заболяване (CDAD) възлиза на 6.000-10.000$ (Djuretic et al., 1996).  

C. difficile често се асоциира с трудно овладяеми вътреболнични взривове. В световен мащаб 

много от регистрираните вътреболнични взривове са причинени от CD пулсотип 1 (NAP1), 

PCR риботип 027 или токсинитип III. Първите епидемии  от  027 са регистрирани в САЩ и 

Канада през 2002г., а по-късно, и в Европа (van den Berg et al., 2005; Kuijper et al., 2006). 

Риботип 027 е бил открит в повече от 130 здравни заведения в Англия през 2007г.-2010г. и е 
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съставлявал 22%-50% от изследваните случаи на CDI. В Англия до 1990г. превалентен е бил 

риботип 001.  

C. difficile риботип 017 е свързван с вътреболнични взривове предимно в Европа. Значително 

се увеличава и честота на разпространение на риботип 078 (Fawley and Wilcox, 2011). 

Докладвани са редица молекулярно-генетични методи за идентификация, доказване на 

факторите на патогенност и методи за типиране на клинични изолати C. difficile, асоциирани с 

проучване на вътреболнични взривове (Indra et al., 2008).  

През последните години се забелязва нарастване в честота на разпространение на C. difficile 

инфекциите (CDI) и в българските болници, което поражда необходимостта от разработване 

на надеждни, и ефективни генетични методи за доказване на ентеропатогена, и неговите 

токсини, което ще е от голямо значение за диагностиката на CDI, и за предотвратяване 

възникването на вътреболнични взривове. До момента, в България липсват задълбочени 

проучвания върху генотипното разнообразие на C. difficile. 
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II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

 
Целта на настоящия дисертационен труд е апробиране, оптимизиране и прилагане на 

молекулярно-биологични методи за характеризиране на клинични изолати C. difficile в 

България.  

 

За постигане на поставената цел  си поставихме следните задачи. 

 

1.  Събиране на клинични материали от пациенти, съмнителни за CDI или суспектни за 

носителство. 

 

2. Доказване продукцията на токсини във фецес чрез имуноензимен анализ (ИЕА). 

 
 

3. Изолиране на CD чрез културелни методи и идентификация на щамовете чрез латекс 

аглутинационен метод. 

 

4. Разработване, оптимизиране и прилагане на duplex EvaGreen Real-time PCR метод за 

едновременна идентификация на CD и доказване на токсин B. 

 
 

5. Разработване, оптимизиране и прилагане на PCR методи за доказване на токсин 

кодиращите гени (tcdA , cdtA и cdtB). 

 

6. Молекулярно типизиране на клинични изолати CD чрез PCR-риботипиране.  

 
 

7. Молекулярно типизиране на клинични изолати CD, посредством MLVA7 метод. 
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III. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

 
1. Материали 

 

В периода ноември 2008г.-ноември 2012г., са изследвани 120 фецеса за C. difficile от 108 

пациентa с леки до тежки ентероколити, диариен синдром и с предхождаща антибиотична 

терапия. Случаите са регистрирани от 9 болници на страната, означени с кодове от А до H  

(табл. 6).  

 

Критерии за подбор на пациентите  

 

За подбора на пациентите са използвани критериите на ESCMID, включени в  наръчника за 

лечение на CDI: 

1. Пациенти от различни възрастови групи, с най-висок риск  >2г. или ≥ 65г. 

2. Наличие на антибиотик-асоциирана диария (AAD), след лечение с ципрофлоксацин, 

клиндамицин, амоксицили, цефалоспорини и др. 

3. Диария, след третия ден от болничния престой.  

4. Пациенти, приети в болница с диария. 

5. С хистопатология на колона, характерна за CDI. 

6. С негативни лабораторни резултати за: Salmonella, Shigella, Campylobacter, 

Enteropathogenic Escherichia coli. 

7. С усложнения като: токсичен мегаколон, псевдомембранозен колит, илиус, 

перитонити.   

 

За контролни щамове CD в анализите, бяха използвани колекция от 25 референтни щама 

риботип от 001 до131, предоставена по програма на ECDC.  

 

 

Доказване синтеза на токсини и културелната диагностика на CD се извърши от клиничен 

материал (фецес).  

За анализите се  изисква проба фецес в обем 10-20ml, в случаите на водниста диария или 

минимум  5ml или 5gr   (Stevens et al., 2011).  
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Клиничните материали се транспортират до НРЛ по „Чревни инфекции“, отдел 

Микробиология на НЦЗПБ в пластмасови стерилни контейнери, придружени със 

съпроводително писмо. Фецесите бяха обработвани до 2 часа след приема им.  

Материалите бяха предоставени от четири Университетски Многопрофилни Болници за 

Aктивно лечение (УМБАЛ) с 440-1258 легла, означени с код: B, H, E, I; три Специализирани 

Болници за Активно лечение (СБАЛ) с 170-265 легла: А, C, D;  две други болници- ознaчени с 

кодове: К, G и един изолат беше извънболничен - F  (табл. 6).   
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Таблица 6. Данни за пациентите и клиничните материали, използвани в дисертацията 

Щам № Възраст  Пол Клинична диагноза Болница (Код) 
36 66 Ж неврологична операция, ентероколит A 

181 75 Ж остър бронхит, ПМК с перитонит A 

1795- 9 66 Ж чернодробен карцином, брохопневмония B 
1797-15 3 M ентероколит B 

217 76 M емпием, хемодиализа C 
223 19 M ортопедична операция H 
225 25 Ж хроничен ентероколит E 
228 60 Ж диариен синдром E 
237 75 Ж туберкулоза C 
238 61 Ж туберкулоза C 
239 77 Ж остър бронхит, ентероколит E 
240 56 Ж ентероколит E 
250 44 M туберкулоза C 
253 27 M ентероколит, ПМК B 
256 28 M ентероколит E 
257 31 M туберкулоза C 
262 83 Ж ортопедична операция, ентероколит H 
265 54 Ж диариен синдром А 
266 57 Ж диариен синдром К 
267 65 М диариен синдром H 
301 48 Ж диариен синдром H 
302 69 Ж диариен синдром H 
304 39 Ж псевдомембранозен колит I 

313-1 69 Ж диариен синдром H 
314 67 М ентероколит C 
315 78 Ж карцином D 
321 50 M ортопедия, флегмон H 
322 89 Ж фрактура на десен крак H 
325 71 Ж диариен синдром H 
333 53 Ж ентероколит F 
352 27 М тромбоза В 
355 28 M диариен синдром E 
367 26 Ж диариен синдром A 
386 71 Ж диариен синдром A 

59/07 неизв. неизв. диариен синдром G 
443 64 Ж улцерозен колит E 
446 60 Ж диариен синдром A 
462 неизв. M диариен синдром E 

458-1  60 ж диариен синдром A 
410 59 Ж диариен синдром C 
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2. Методи 

 

     2. 1. Имуноензимен метод за доказване на токсините на CD във фецес (ИЕА) 

 

Доказването на токсин А и токсин В на CD се извърши с имуноензимен тест  Immuno Card 

Toxins A&B (ICTAB, Meridian, Bioscince, USA) във фецес.  

ИEА се проведе с реагенти и по указания, препоръчани от производителя.  

Бяха смесени 200μl Specimen Diluent, 3 капки Enzyme Conjugate и 25μl от изследвания фецес. 

Суспензията бе хомогенизирана за 10сек. и инкубирана за 5мин. на стайна температура. 150μl 

от нея бяха накапани в 2-те долни лунки на тест-картата. След  5мин. бяха добавени 3 капки 

Wash Reagent към 2-те горни лунки на тест-картата. След пълната абсорбция на Wash Reagent 

бяха поставени 3 капки Substrate в горните лунки. 

 

2. 2. Култивиране на CD 

 

Културелната изолация на CD се извърши по стандартна микробиологична техника. 

Материалите се обработваха с еквиваленти количества 95% алкохол (1ml фецес : 1ml алкохол  

или съответно 0,5ml фецес: 0,5ml алкохол).  

Пробите бяха внимателно хомогенизирани с пипета и инкубирани на стайна температура 

(22ºC-25ºC) в продължение на 1 час.  

От пробата с „етанолов шок”, 100μl -150μl бяха инокулирани на неселективана хранителна 

среда- Бруцела агар с 10% овнешка кръв.  

Едно малко йозе фецес (или 100μl -150μl)  бяха инокулирани директно (без етанолов шок) на 

селективна среда- Бруцела агар с 10% овнешка кръв, цефокситин, циклосерин и амфотерицин 

Б.  

Култивирането се извърши в анаеробни условия на 37ºC в продължение на 2-5 дни. 

Субкултивиране беше извършено на BHI агар (Brain Hard Innfusion agar) след 48-мия час.  

След внимателен оглед се подбират 5-6 колонии  за изолиране на хромозомна ДНК от CD. 
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 2. 3. Идентификация на CD 

 

Идентификацията на CD беше извършена чрез оцветяване по Грам и чрез латекс-

аглутинационен тест. 

 

Латекс аглутинационен тест 

За идентификацията на CD беше приложен CulturetteTM CDTTM Test Kit (Becton Dickinson, 

USA). Тестът е базиран на доказване на ензима глутамат дехидрогеназа (glutamate 

dehydrogenase, GDH), който е общ антиген за C. difficile. 

 Латекс частиците са покрити със заешки IgG антитела, специфични за антигените от 

клетъчната стена на CD. При смесване на латекс частиците със суспензия от колонии на CD, 

бързо агрегират с тях.  

 

2. 4. Изолация на ДНК от CD 

 

ДНК от CD беше изолирана чрез QiaAmpRMiniKit (QIAGEN, Germany).  

Приложен бе протокола за изолиране на ДНК от тъкани („tissue protocol: QIAamp DNA Mini 

Kit only”) като се следват препоръките на производителя.   

 

1. Няколко колонии от чиста култура CD (на BHI агар) бяха ресуспендирани в 200μl ATL- 

буфер. 

2. 200μl циркониеви перли с големина на частиците 0,7mm (zirconia beads, BioSpec Products, 

Inc., USA)  бяха добавени към пробите.  

3.  Епруветките бяха поставени в апарат за механична хомогенизация Mini bead-beater 

(Biоspec Products, USA) за 3мин. при 4800об./мин. След хомогенизацията, епруветките 

бяха центрофугирани внимателно на центрофуга (FVL-2400N, Combi spin) на ниски 

обороти, за да се събере образувалата се пяна на дъното на епруветката.  

1. Бяха добавени 100μl ATL-буфер, 30μl лизозим (100mg/ml) и 20μl протеиназа K (20mg/ml). 

Протеиназата се поставя към разтвора, след ATL-буфера, за да се избегне дезактивацията 

й. 

2. Пробата се инкубира на термоблок (cooling-heating thermostat, CH-100, LKB) на 56ºC за 

30мин.  
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3. Добавят се 200μl  24 хлороформ: 1 изоамилов алкохол за екстракция на ДНК. Вортексират 

се за 1мин., след което се центрофугират на 13 000об./мин. в продължение на 3мин. 

Внимателно се взима супернатантата (надутаячната течност, SN).  

4. Към SN се добавят 200μl AL-буфер. Пробата се хомогенизира (вортексира) съвсем леко. 

Инкубира се на термоблок  за 10мин. на 72ºC.   

5. Към нея се добавя 200μl  95% етанол. Пробата се вортексира отново за 15сек. Внимателно, 

с помощта на пипета, цялото количество се прехвърля в колонка за изолиране на ДНК (от 

диагностичния набор). 

6. По-нататък изолацията на клостридиалната ДНК продължава, съобразно инструкциите на 

производителя (с прибавяне на 500μl AW1 и съответно на 500μl АW2- буфери в две 

последователни стъпки от протокола). Пробите се центрофугират на 6000об./мин. (за 

AW1) и съответно на 13 000об./мин. (за AW2- буфера). ДНК остава закрепена на 

мембранния филтър на колонката. 

7. ДНК се отделя (елуира) от мембраната, посредством 100μl AE-буфер от реагентите на 

диагностичния набор. Пробите се центрофугират на 6000об./мин. за 1 мин.  

8.  Изолираната ДНК  се съхранява на  -20ºC за дълъг период от време (месеци, години). Ако 

се разтвори в  дест. H2O, периода на съхранение значително се скъсява.  

     С дест. H2O могат да се подготвят работните разреждания при провеждането на   генетични 

анализи. 

9.  Концентрацията на ДНК се измерва в [ng/μl] при λ=260nm на спектрофотометър 

GeneQuant pro (GE Health Care, USA).  

 

2.5. Real-time PCR методи 

 

2.5.1. Duplex EvaGreen Real time PCR метод за доказване на гените gluD и tcdB 

 

Генът gluD кодира синтеза на ензима глутамат дехидрогеназа (GDH). Антигенът GDH е общ 

за всички щамове CD (Paltansing et al., 2007).  

За амплификацията на gluD гена бяха използвани следните праймери (табл. 7). 

GluD-s 5’-GTCTTGGATGGTTGATGAGTAC-3’           

GluD-as 5’-TTCCTAATTTAGCAGCAGCTTC-3’, амплифицират фрагмент с големина 

158 bp       (Paltansing et al., 2007)  

Синтезата на Токсин B (цитотоксин) при CD се кодира от гена tcdB, който е разположен на 

острова на патогенността (PaLoc). 
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За амплификацията на tcdB  приложихме праймерите: 

NK104    5’- GTGTAGCAATGAAAGTCCAAGTTTACGC- 3’          

NK105 5’-CACTTAGCTCTTTGATTGCTGCACCT-3’, които амплифицират 204bp фрагмент 

(Kato et al., 1998)  (табл. 7) 

PCR-реакцията протича в краен обем от 25μl при посочените параметри и условия (табл. 7). 

ДНК е 1,5μl (~45ng/μl). Обемът до 25μl се довежда с ddH2O (GIBCO, Invivtrogen). 

 
Табл. 7.  Параметри на duplex EvaGreen Real time PCR метода за доказване на гените  

gluD и tcdB  

Реагент Сток 
концентрация 

на изходен разтвор

Крайна 
концентрация в 

реакцията 

Обем в μl за една 
реакция 

PCR buffer  
 (30mM Mg2Cl,   
4 mg/ml BSA) [x] 

10 1 2,5 

dNTP [mM] 2,5 0,2 2 
Platinum Taq Pol 
[U/μl] 

5 0,03 0,15 

EVAGreen [x] 20 0,8 1 
Праймери GluD-s/ 
GluD-as (за gluD) 

10 0,4 1 

Праймери NK104/ 
NK105 (за tcdB) 

10 0,4 1 

 

EvaGreen Real time PCR методът протича в апарат “IQ5 TM Real Time PCR System “(Bio-Rad) 

при следните условия: първоначална денатурация: 95ºС-2мин; последвана от 37 цикъла на: 

денатурация (95ºС-25сек.), хибридизация (58ºС-25сек) и елонгация (72ºС- 30сек). Условията и 

параметрите бяха разработени и оптимизирани, така че амплификацията на gluD и tcdB гените 

да се осъществява в една PCR-реакция (duplex). 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 8. Механизъм на свързване на флуоресцентното багрило EvaGreen® към двойновережна 

ДНК 
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Багрилото EvaGreen (EG) се прилага при количествен PCR за отчитане на флуоресценцията в 

реално време. То е изградено от две мономерни единици, които са свързани помежду си чрез 

подвижна връзка. Когато в реакцията няма достатъчно количество ДНК, мономерните едници 

са разположени близко една до друга, в така наречената неактивна форма като образуват 

„бримка”. Когато мономерните единици са разположени далече една от друга, багрилото 

преминава, в така наречената активна форма или разгъната форма.  

Багрилото EG се вмъква между веригите на двойноверижната ДНК. То позволява анализ на 

кривите на топене на различните ампликони в multiplex реакция, т.к. няма способността да 

преминава от един ампликон в друг. 

Багрилото е стабилно, не е мутагенно и цитотоксично, не предизвиква странични реакции при 

персонал и околна среда. Дори високи концентрации от багрилото не инхибират 

амплификацията, не водят до насищане (натрупване) в реакцията. Флуоресценцията при EG е 

по-ярка, в сравнение с други багрила (пример SYBRGreen I).  

При EvaGreen Real time PCR метода за доказване на gluD и tcdB гените, флуоресценцията се 

отчита при 77ºC, след стъпката на елонгация на всеки цикъл.  

Кривите на топене се построяват в диапазона от 72ºC до 91,5ºC чрез постепенно повишаване 

на температурата с 0,3ºC/сек.  

Platinum Taq полимеразата предстявлява hot start полимераза, чиято ефективност се инхибира 

при температура  по-ниска от 80ºC.  

 
2.5.2. Проучване на чувствителността и специфичността на duplex EvaGreen Real time 

PCR метода за доказване на гените gluD и tcdB 

 

Анализът за проучване на чувствителността на duplex EvaGreen Real time PCR метода за 

доказване на гените gluD и tcdB се проведе с 5μl ДНК от CD. 

Бяха подготвени десетократни серийни разреждания на ДНК с АЕ-buffer от изходна 

концентрация [220 ng/μl] в следния ред: [22 ng/μl], [2,2 ng/μl],  [220 pg/μl], [22 pg/μl], [2 pg/μl], 

[220 fg/μl],  [22 fg/μl],  [2,2 fg/μl], [0,22 fg/μl] и [0,022 fg/μl]. 

Специфичността на duplex EG Real time PCR метода беше определена с ДНК от референтен 

щам CD риботип 027 (от колекцията по програма на ECDC) и ДНК от хетероложни шамове: 

E. coli, Shigella spp., Yersinia enterocolitica, Campylobacter spp,  Staphylococcus aureus, Listeria 

monocytogenes изолирани с QiaAmpRMini Kit (QIAGEN, Germany). 
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2.5.3. EvaGreen Real time PCR метод за доказване на tcdA гена 

 

Продукцията на токсин А (ентеротоксин) при CD се кодира от tcdA ген, разположен също на 

PaLoc. За амплификацията на tcdA гена бяха приложени праймери от ECDC, амплифициращи 

фрагмент с големина 331bp (табл. 8): 

 

Tox-A-s- 5’-TGTTGGAATAGGTGCTGAAG-3’            

Tox-A-as- 5’-AGATGGAGATGAGAAAAAGTGA-3’ 

    

Табл. 8.  Параметри на EG Real time PCR метода за доказване на tcdA гена 

Реагент Сток 
концентрация 

на изходен разтвор

Крайна 
концентрация в 

реакцията 

Обем в μl за една 
реакция 

PCR buffer 
(30mM Mg2Cl;  
4mg/ml BSA) [x] 

10 1 2,5 

dNTP [mM] 2,5 0,2 2 
Platinum Taq Pol 
[U/μl] 

5 0,03 0,15 

EVAGreen [x] 20 0,8 1 
Праймери Tox-A-
s/Tox-A-as (за tcdA) 

10 0,4 1 

 

Обемът на реакцията се довежда до 25μl с ddH2O (GIBCO, Invivtrogen). 

Условия на реакцията: 

Първоначална денатурация 95ºС-2мин, последвана от 40 цикъла: 93ºС-25сек; 53ºС-30сек.; 

72ºС-30сек. Кривите на топене се построяват чрез постепенно повишаване на температурата с 

0,4ºC/сек от 72ºC до 92,8ºC. Флуоресценцията се измерва при 72ºC.  

 

2.6. Конвенционални PCR- методи 

 

2.6.1. PCR- метод за доказване делецията в tcdA гена 

За извършване на анализа, бяха подбрани праймерите (табл. 9): 

 

     NKV 011- 5’-TTTTGATCCTATAGAATCTAACTTAGTAAC-3’     

     NK 9- 5’-CCACCAGCTGCAGCCATA-3’(Kato et al., 1999) 
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които амплифицират два фрагмента (2535bp и 714bp), в зависимост от наличието или 

отсъствието на делеция в tcdA гена. Когато се амплифицира целия ген се получава фрагмент с 

големина 2535bp и изолатите  се обозначават като токсин А-позитивни (ToxA+). При наличие 

на делеция в размер на 1,821bp в tcdA се получава ампликон от 714bp и щамовете се означават 

като токсин А-негативни (ToxA-) . 

 

Табл. 9.  Параметри на PCR метода за докаване на делеция в tcdA гена 

 

Реагент Сток 
концентрация 

на изходен разтвор

Крайна 
концентрация в 

реакцията 

Обем в μl за една 
реакция 

PCR buffer  
(вкл.30mM Mg2Cl;  
4mg/ml BSA) [x] 

10 1 2,5 

dNTP [mM] 2,5 0,2 2 
Platinum Taq Pol 
[U/μl] 

5 0,03 0,15 

Праймери NKV 011/ 
NK 9 

10 0,4 1 

Бетаин, [М] 5 1 5 
  

Обемът на реакцията се довежда до 25μl с ddH2O (GIBCO, Invivtrogen). 

Анализът се провежда в конвенционален PCR апарат (LKB) с 2μl ДНК (~50-60ng).  

 

Условия на реакцията: 

94ºС-3 мин.; 35 цикъла: 93ºС-30 сек; 60ºС-35 сек; 65ºС-3 мин; 70ºC-5 мин.  

 

2.6.2. PCR-метод за доказване на cdtA и cdtB гените при CD 
 
 
Гените cdtA и cdtB кодират субединица А и съответно субединица В на бинарния токсин на 

CD (CDTA/B). 

В анализа бяха използвани следните праймери: 

 

За  cdt A     cdtA- fw  5’-TGAACCTGGAAAAGGTGATG-3’                   

                   cdtA-rev 5’-AGGATTATTTACTGGACCATTTG-3’, които амплифицират 376bp 

фрагмент.        
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 За cdt B    cdtB-fw    5’-CTTAATGCAAGTAAATACTGAG-3’                

                  ctdB-rev 5’-AACGGATCTCTTGCTTCAGTC-3’,  

амплифицират фрагмент с големина 510 bp  (табл. 10)  (Goncalves et al., 2004)    

 
 
Табл. 10: Параметри на PCR-реакцията за доказване на гените, кодиращи синтеза  

на CDTA/CDTB 

 

Реагент Сток 
концентрация 

на изходен разтвор

Крайна 
концентрация в 

реакцията 

Обем в μl за една 
реакция 

PCR buffer 
(вкл.30mM Mg2Cl;  
4mg/ml BSA; 0,15 
Sorbitol) [x] 

10 1 2,5 

dNTP[mM] 2,5 0,2 2 
Platinum Taq Pol 
[U/μl] 

5 0,03 0,15 

Праймери cdtA- fw/ 
cdtA-rev (за cdtA) 

10 0,2 0,5 

Праймери cdtB-fw/ 
ctdB-rev (за cdtB) 

10 0,3 0,75 

 

Обемът на реакцията се довежда до 25μl с ddH2O (GIBCO, Invivtrogen). 

Анализът се провежда в конвенционален PCR апарат (LKB) с 2μl ДНК (~50-60ng).  

 

Условия на реакцията: 

94ºС-5 мин.; 35 цикъла: 95ºС-25 сек.; 54ºС- 30сек.; 72ºС-30сек.; 72ºC-5 мин. 

 

В обобщена таблица са поместени условията и параметрите на изложените PCR-методи  

(табл. 11). 
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       Табл. 11. Обобщени условия и параметри на PCR-методите за идентификация и доказване на 

токсин-кодиращите гени при клинични изолати CD 

                                         

Г ен Праймери/Секвенции  [μM] Ta/време  

[ºC] 

Тex/ време  

[ºC] 

Размер 

(bp) 

gluD GluD-s   

5’-GTCTTGGATGGTTGATGAGTAC-3 

GluD-as  

5’-TTCCTAATTTAGCAGCAGCTTC-3’  

(Paltansing et al., 2007) 

0,4 58ºC –25сек. 72ºC -30сек. 158 

tcdA Tox-A-s  

5’-TGTTGGAATAGGTGCTGAAG-3’ 

Tox-A-as  

5’-AGATGGAGATGAGAAAAAGTGA-3’ 

 (праймери от ECDC) 

0,4 53ºС-30сек. 72ºС-30сек. 331 

tcdA NKV 011 

5’-TTTTGATCCTATAGAATCTAACTTAGTAAC-3’ 

NK 9   5’-CCACCAGCTGCAGCCATA-3’ 

(Kato et al., 1999) 

0,4 60ºС–35сек. 65ºС-3мин. 2535 

 

714 

tcdB NK104  

5’- GTGTAGCAATGAAAGTCCAAGTTTACGC-3’      

NK105  

 5’-CACTTAGCTCTTTGATTGCTGCACCT-3’  

(Kato et al., 1998) 

0,4 58ºС-25сек. 72ºС-30сек. 204 

 

cdtA 

 

 

cdtB 

 

cdtA- fw  5’-TGAACCTGGAAAAGGTGATG-3’       

cdtA- rev 5’- AGGATTATTTACTGGACCATTTG- 3’ 

 

cdtB-fw  5’- CTTATTGCAAGTAAATACTGAG- 3’       

 ctdB-rev5’-ACCGGATCTCTTGCTTCAGTC-3’ 

  (Goncalves et al., 2004) 

 

0,15 

 

 

0,5 

 

 

54ºC–30сек. 

 

 

72ºС-30сек. 

 

376 

 

 

510 

 
TaºC- температура на хибридизация на праймерите (annealing) 

TexºC-температура на екстензия, удължаване на праймерите (extension) 

3.7. Електрофоретично разделяне на ампликоните 

Електрофоретичното разделяне на получените ампликони се осъществявя на eGene-апарат за 

капилярна гел електрофореза (QIAxcel DNA High Resolution Kit and QIAxcel DNA Screening 
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Kit). С тази ситема се осъществява бързо разделяне на нуклеиновите киселини, взависимост 

от тяхната големина (в базови двойки, bp).  

В сравнение със стандартната агарозна електрофореза, при капилярната, разделянето се 

осъществява с помощта на касета, състояща се от 12 капилярки, изпълнени с гел  (фиг. 9).  

При капилярната електрофореза едновременно могат да се анализират 12 проби. Анализът е 

автоматизиран и протича при определена сила на тока (V).  

Негативно заредените ДНК молекули мигрират през капилярката до позитивно заредения 

край (катод). Както при обикновенната агарозна гел електрофореза, нискомолекулните 

молекули (по-леките) мигрират по-бързо, в сравнение с високомолекулните (по-тежките).  

По време на преминаването си през капилярката, молекулите минават през детектор, който 

отчита флуоресцентния сигнал. Фотоконвекторът в апарата превръща флуоресцентния сигнал 

в електричен сигнал. Данните се записват в „BioCalculator software” на компютъра за 

обработка на получените резултати. Данните се представят във вид на електрофореграма или 

снимка- гел.  

Капилярната електрофоретична система има много предимства, в сравнение с класическия 

тип агарозна гел-електрофореза. Отличава се с висока чувствителност, анализите се 

извършват с малък обем от пробата, което позволява провеждане на много анализи (малки 

загуби), бърз анализ, позволяващ едновременно анализиране на 96 проби (9 run х 12 проби=1 

плака с 96 гнезда) и не на последно място автоматизацията на процеса, която значително 

улеснява дейността. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Фиг. 9:  Разделяне на ДНК-пробите чрез QIAxcel system (QIAxcel DNA Handbook, QIAGEN, 

Sample and Assay Technologies, 2008) 
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По принцип, преди провеждане на електрофоретичния анализ в капилярната система не е 

необходимо разреждане на амликоните. В случаите, когато изходната ДНК е с висока 

концентрация,  например над 100 ng/μl, е необходимо разреждане в съотношение 1:2 или 

повече, за да се избегне получаването на не анализируеми електрофоретични сигнали. 

За оптимално разделяне на ДНК фрагментите се използват два маркера: aligment маркер (за 

подравняването им) и size маркер (за определяне на големината им). Aligment маркерът е с две 

ивици, напр.: 50bp-750bp, 50bp-1000bp, 50bp-3000bp или други размери. Прилага се подходящ 

aligment маркер, взависимост от размера на очакваните ампликони. Големината на size 

маркерът е 50bp или 100bp (DNA Ledder Marker, Fermentas).  

 

2.8. Методи за типиране на CD изолатите  

 

2.8.1. PCR- риботипиране 
 
При метода PCR-риботипиране се прилагат специфични праймери, които амплифицират 

междугенните участъци (spacer regions, SRs) между 16S и 23S гените в рибозомния оперон. 

(фиг. 10).  

 

          
                  
 

Фиг. 10. Структура на рибозомен оперон при CD 
 
 
PCR-риботипирането се извършва с праймери: 

 16S   5’-GTGCGGCTGGATCACCTCCT-3’ и 

 23S  5’-CCCTG CACCCTTAATAACTTGACC-3’  (Bidet et al., 2000).  (табл. 12) 

 

Табл. 12.  Параметри на метода PCR-риботипиране 

Реагент Сток 
концентрация 

на изходен разтвор

Крайна 
концентрация в 

реакцията 

Обем за една 
реакция [μl] 

QuantiTect multiplex 
PCR No Rox kit [x] 

2 1 10 

Праймери 16S/23S 10 0,35 0,7 
 

16S rRNA ген 
 

Inter-spacer 
regions /SR/ 

23S rRNA ген 
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PCR-риботипиране се осъществява с QuantiTect Multiplex PCR No Rox kit (QIAGEN).  

Диагностичният набор позволява: провеждане на мултиплексни анализи (>5 прицелни 

мишени, таргета), без необходимостта от провеждане на трудоемки първоначални 

оптимизации; чувствителен и надежден анализ (10 геномни копия, г.к.).  

Успешната амплификация на прицелните мишени се извършва с участие на hot start 

полимераза. Ефективността на амплификацията е еднаква, както за по-късите, така и за по-

дългите фрагменти. 

Осъществихме PCR-риботипирането с 1 μl ДНК от CD.  

Крайният обем на реакцията се  довежда до 20μl с ddH2O (GIBCO, Invivtrogen) (табл. 12).  

Условията на амплификация при PCR-риботипирането са: 95ºC-15 мин.; 38 цикъла: 94ºC-

45 сек.; 60ºC-35 сек.; 72ºC-90 сек; 72ºC-5 мин.  

Получените PCR продукти се раделят на “HDA-GT12” капилярна гел електрофорезна система 

(Qiagen Corp.) за  по-малко от 10мин.  като за всеки отделен изолат CD се получават различен 

брой фрагменти. 

 

 

2.8.2. MLVA. MLVA7 метод. 

 

Мултилокусен Анализ на Тандемно Повторени последователности  (MLVA) 

 

Тандемните повтори могат да бъдат обединени в групи (clustered) или разпръснати (dispersed) 

в генома на CD  като се различават  по размер.  

Методът MLVA при CD е разработен на базата на 7 локуса с къси тандемни повтори от 2bp до 

9bp, откъдето идва и името на анализа MLVA7.  

Праймерите, параметрите и условията на MLVA-7 метода са обобщени в табл. 13. 
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Табл. 13.  Параметри и условия на MLVA7 метода при CD 

 

Маркер Повтарящ 

елемент 

Праймери/Секвенции  

[μM]

Ta/време 

[ºC] 

Тex/ време 

[ºC] 

A6Cd 

 

 

H9Cd 

  AAGAGG 

 

 

TCTTCTTCC 

 5’-TTAATTGAGGGAGAATCTTAAA-3’ 

 5’-AAATACTTTTCCCACTTTCATAA-3’ 

 

 5’-GTTTTGAGGAAACAAACCTATC-3’ 

 5’-GATGAGGAAATAGAAGAGTTCAA-3’  

(Van Den Berg et al., 2006) 

1,5 

 

 

 

0,25 

 

 

51ºC-30сек. 

 

 

71ºC-75сек. 

B7Cd 

 

 

F3Cd 

ATCTTCT 

 

 

TTA 

 5’-CTTAATACTAAACTAACTCTAACCAGTAA-3’

 5’-TTATATTTTATGGGCATGTTAAA-3’ 

 

 5’-TTTTTGAAACTGAACCAACATA-3’ 

 5’-ACAAAAGACTGTGCAAATATACTAA-3’  

(Van Den Berg et al., 2006) 

1,5 

 

 

 

0,7 

 

 

 

50ºС-35сек. 

 

 

 

71ºС-45сек. 

C6Cd 

 

 

E7Cd 

TATTGC 

 

 

ATAGATT 

 5’-GTTTAGAATCTACAGCATTATTTGA-3’ 

 5’-ATTGGAATTGAATGTAACAAAA -3’ 

 

 5’- TGGAGCTATGGAAATTGATAA -3’ 

 5’- CAAATACATCTTGCATTAATTCTT -3’  

(Van Den Berg et al., 2006) 

1,5 

 

 

 

0,35 

 

 

50ºС-35сек. 

 

 

71ºС-75сек. 

G8Cd TAAAAGAG  5’-TGTATGAAGCAAGCTTTTTATT- 3‘ 

 5’-AATCCAGCAATCTAATAATCCA-3’  

(Van Den Berg et al., 2006) 

1 50°С -35сек. 71ºС-90сек. 

 

2.9. Софтуерна обработка и анализ на резултатите 
 
 
Софтуерната обработка и анализ на резултатите се извършва с програма Bionumerics v.4.5.  

С тази програма могат да се анализират различни електрофоретични профили (гелове), 

секвенции, антибиограми и др.  

Първоначално всички данни на гела трябва да бъдат внимателно разгледани и обработени 

(нормализирани) по отношение на интензитета на ивиците, артефактни изкривявания в 

случаи, че се наблюдават такива.  

С помощта на маркери (стандарти) се изготвя референтна система, чрез която се 

структурират, оразмеряват и съпоставят различните ивични профили.  
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Вторият етап на работа с Bionumerics е свързан със статистическия анализ на 

полимирфизмите или с така наречения клъстърен анализ (cluster analysis). При този анализ се 

сравняват получените профили и се построява дендограма (филогенетично дърво) на базата 

на сходство помежду им. Дендограмата  отразява генетичното сходство (подобие)  между 

изследваните изолати на базата на откритите полиморфизми. Тя дава възможност да се 

прецени клоналната обвързаност между щамовете и се прилага при провеждане на 

епидемиологични, и филогенетични проучвания  (Иванов, 2010).  
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IV. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ 

 
1. Обсъждане на критериите за подбор на пациенти, съмнителни за CDI и клинични 

материали 

 

В настоящия дисертационен труд за периода ноември 2008г.-ноември 2012г. бяха изследвани 

за C. difficile, 120 фецеса от 108 пациентa на възраст от 3г. до 89г. Средна възраст на 

пациентите е 51,9г.,  като  преобладаваща е групата на пациентите над 60г. 

Пациентите бяха хоспитализирани в девет болници на страната, означени с кодове: A, B, C, D, 

E, G, H, K, I (табл. 6, в гл. “Материали и методи”) като един от тях беше извънболничен (F).   

Клиничната картина при всички пациенти бе съпроводена с диариен синдром. Някои от 

пациентите бяха с предшестващо заболяване (остър бронхит, брохопневмония, туберкулоза, 

карцином), хирургична интервенция (неврологична, ортопедична операция, различни 

фрактури), с хистопатологични изменения на колона, характерни за CDI (псевдомембранозен 

колит) (табл. 6).   

Подборът на пациентите беше извършен по критерии на ESCMID: възраст, антибиотично 

лечение, диариeн синдром, характерна хистопатология на колона за CDI, негативни 

лабораторни резултати за други ентеропатогени като: Salmonella, Shigella, Campylobacter, 

Enteropathogenic Escherichia coli. 

Водещият критерий за CDI е наличието на нозокомиална диария (три водни, загубили форма 

изпражнения на ден, в продължение на поне два дни) (Riley et al., 1994; Lozniewski et al., 2001; 

Poutanen and Simor, 2004).  

Все още няма единен наръчник, обобщаващ точните критерии за събиране на клиничен 

материал фецес при изследване на CDI (van den Berg, 2007).  

През последните години са проведени редица проучвания, свързани с CDI, всяко едно, от 

които се базира на индивидуални критерии като: вид на изпражненията, брой 

изпражнения/ден, количество левкоцити, поява на диария, история на заболяването, 

разпространение на инфекцията по отделения (гастроентерология, онкология, хематология, 

отделения за интензивни грижи, травматология) и др. (Barbut et al., 2003; van den Berg, 2007). 

Американската асоциация по микробиология (American Society for Microbiology, АСМ) 

препоръчва да се изследват всички фецеси от пациенти, при които е възникнала диария >3 ден 

на хоспитализация, както и фецеси на пациенти, хоспитализирани ≥72 часа, които рутинно не 



 27

се изследват за Salmonella, Campylobacter, Shigella или Yersinia (Fan et al., 1993; Borek et al., 

2005). 

По литературни данни, при 5% от възрастни пациенти в болничните заведения липсва диария, 

но са позитивни за CD (Fekety and Shah, 1993).   

Едни от основните рискови фактори за възникване на CDI е възраст над 65г. и предхождаща 

антибиотична терапия (Delmee, 2001).  

Изследваните фецеси бяха с течна консистенция и заемаха формата на пластмасовия 

контейнер.  

Доказаване продукцията на токсини на CD и посявката на фецесите се извършваше до 2 часа, 

след получаване на материалите в НРЛ по ”Чревни инфекции”, отдел Микробиология на 

НЦЗПБ. 

 По литературни данни фецесите не трябва да престояват дълго време на стайна температура, 

защото количеството на токсини в тях  се редуцира (до 1.7 log/ за няколко дни)  (Bowman and 

Riley, 1986).  

Фецесите могат да се съхраняват на 4ºC за не повече от три дни (Stevens et al., 2011). 

Съхранение в продължение на 52 дни на 4ºC води  до загуба на  токсин A и неспособност за 

доказването му чрез имуноензимен анализ  (Borriello et al., 1992).  

Замразяването на клиничните материали на -70ºC понижава цитотоксичната активност на CD  

(Manabe et al., 1998), а също така  намалява многократно броя на вегетативните клетки на 

ентеропатогена, докато спорите се запазват продължително време.  

Културелно CD може да се изолира от фецес, съхраняван на 4ºC за не повече от два дни. Не се 

препоръчва  изследване на тампони с фецес, поради малкото количество материал, което би 

било недостатъчно за доказване продукцията на токсини и култивиране на ентеропатогена. 

Wilcox и сътр. написват наръчник за диагностика на CDAD, в който препоръчват да се 

изследват само пресни фецеси или такива, които са съхранявани на 4ºC. При обследване на 

взривове, фецесите могат да се съхраняват за по-продължително време при 4ºC или да се 

замразят на -20ºC, за да могат да бъдат проведени по-голям набор от изследвания и 

повторения на съмнителните анализи (Wilcox et al., 1998).  

 

2. Резултати от имуноензимен, културелен и латекс аглутинационен метод при CD 

 

Диагностицирането на CDI се извърши чрез доказване синтеза на токсини на CD във фецес 

чрез имуноензимен метод и чрез културелна диагностика на ентеропатогена в НРЛ по 

„Чревни инфекции”, отдел Микробиология, НЦЗПБ. 



 28

За доказване на токсин А и токсин B във фецес, използвахме комбиниран имуноензимен 

анализ (ICTAB, ImmunoCard Toxins A&B, Meridian, Bioscince,USA). Методът е лесен за 

изпълнение, следвайки препоръките на производителя. Резулатът се получава в рамките на 

минута и се отчитат, в зависимост от промяната на цвета: положителен резултат- син цвят 

(контрола+тест) и негативен резултат- син цвят само за контролата. 

Чрез ICTAB в настоящата дисертация доказваме продукция на токсини в 27,5% (33/120) от 

изследваните фецеси или в 82,5% (33/40) от изследваните култури CD.  

Чувствителността на теста по литературни данни е 75%, в сравнение с цитотоксичния анализ  

(Bartlett, 2006).   

Националната група по CD в Англия препоръчва да се прилагат комбинирани имуноензимни 

тестове, чрез които се доказват и двата токсина А и В, т.к. през последните години значително 

се е увеличил броя на щамовете CD, които са токсин А-негативни и токсин-В-позитивни (А-

В+) (Campylobacter, 2007). 

Alcala L. и сътр. в своите проучвания съобщават за 66,7% чувствителност и 95,1% 

специфичност на ICTAB теста (Alcala et al., 2008). В случаите, когато имуноензимния анализ е 

негативен, при пациенти с клинични симптоми за CDAD се препоръчва изследване на 

допълнителна проба фецес. При проучване на вътреболничен взрив, Alcala e установил, че 

при 9% (4/47) от пациенти се доказва синтез на токсини с EIA едва във втора или трета проба 

фецес  в продължение на 7 дни  (Bliss et al., 1998).  

Културелната изолация на CD е трудоемък процес, поради едновременно наличие на 

вегетативни и спорови форми на микрооргнизма в клиничните материали. 

В НРЛ “Чревни инфекции” фецесите бяха култивирани паралелно на неселективна 

хранителна среда (Бруцела агар с 10% овнешка кръв) след етанолов шок и селективна 

харанителна среда (Бруцела агар с 10% овнешка кръв, цефокситин, циклосерин и 

амфотерицин Б). C. difficile беше културелно доказан в 33,3% (40/120) от изследваните 

фецеси. Бяха наблюдавани сиво-бели на цвят колонии с неравна периферия, без хемолиза и 

характерен мирис. 

C. difficile може да бъде изолиран от фецес на асимптоматични пациенти, поради което 

културелната изолация не е показателна за поставяне на диагноза CDI. В такива случаи 

антибиотик-асоциираното заболяване може да е причинено от друг патогенен вид. Затова 

културелната диагностика на CD обикновено се комбинира с методи за доказване 

продукцията на токсини.  

За идентификация на културелно позитивните проби CD, приложихме оцветяване по Грам и 

латекс аглутинационен тест (ЛА). С латекс аглутинационния тест  Culturette TM CDTTM Test Kit, 
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Becton Dickinson, USA доказваме общия за CD антиген-глутамат дехидрогеназа. Наличието на 

аглутинация до 2 мин. се приема за позитивен резултат за ензима глутамат дехидрогеназа и 

респективно за CD.  

ЛА тест даде позитивен резултат в 95% (38/40) от изследваните култури CD (фиг. 11, табл. 

14). Доказването на ензима GDH сам по себе си не е показателен за CDI, т.к. тестът не дава 

информация относно токсинния профил на изследваните щамове.  

По литературни данни, ЛА тест се прилага за доказване на антигена GDH, както в клинични 

материали, така и в култури. При него се получават, както фалшиво положителни, така и 

фалшиво отрицателни резултати. При изследване на фецеси, които са GDH позитивни и 

токсин негативни се препоръчва рутинно култивиране, а  изолираните щамове се изследват за 

продукция на токсини. Щамовете, които останат GDH позитивни и токсин негативни най-

вероятно са атоксигенни и съответно апатогенни изолати (Stevens et al., 2011). 

Lyerly и сътр., в резултат на получените резултати, след проведени анализи с “Culturette” са 

доказали, че латекс аглутинационния тест и култивирането имат 100% чувствителност, но 

специфичността респективно била 23% и 77%. Те са предложили латекс аглутинационния 

тест да се прилага само, в случаите на широко разпространение на CDAD (10%-20%) (Lyerly 

et al., 1988). 

 

 

 

 

                                                 

                                               

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Фиг. 11 . Латекс аглутинационен тест за доказване 

на ензима глутамат дехидрогеназа при CD 
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Табл. 14. Резултати за CD от имуноензимен, културелен, латекс аглутинационен  и PCR метод 

за доказване на gluD гена 

Щам  
№ 

Болница 
 (Код) ИЕА КИ ЛА 

PCR  
 gluD 

36 A  +  +  +  + 
181 A  +  +  +  + 

1795- 9 B  +  +  +  + 
1797-15 B  +  +  +  + 

217 C  +  +  +  + 
223 H  +  +  +  + 
225 E  +  +  +  + 
228 E  +  +  +  + 
237 C  +  +  +  + 
238 C  +  +  +  + 
239 E  +  +  +  + 
240 E  +  +  +  + 
250 C  +  +  +  + 
253 B  +  +  +  + 
256 E  +  +  +  + 
257 C   -   +  +  + 
262 H  +  +  +  + 
265 А  +  +  +  - 
266 К  -   +  +  - 
267 H  +  +  +  - 
301 H  +  +  +  + 
302 H   -  +  +  + 
304 I  +  +  +  + 

313-1 H   -  + +  - 
314 C  +  +  +  - 
315 D  +  +  +  - 
321 H  +  +  +  - 
322 H  +  +  +  + 
325 H  +  +  +  + 
333 F  -  +  +  + 
352 В  +  +  -  - 
355 E  +  +  +  + 
367 A   +  +  +  + 
386 A   +  +  +  + 

59/07 G   неизв. + неизв.  + 
443 E  +  +  +  + 
446 A  +  +  +  + 
462 E  +  +  +  + 

458-1 A  -  +  +  + 
410 C  +  +  +  + 

 

 ИЕА-  Имуно Ензимен Анализ 

 КИ- Културелна Изолация 

 ЛА- Латекс Аглутинация 
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3. Резултати от EvaGreen Real time PCR методите и конвенционалните PCR методи за 

идентификация и доказване на токсин кодиращите гени 

 

Чрез разработване и прилагане на молекулярно-биологични методи за идентификация и 

доказване на токсин кодиращи гени, времето за диагностициране на CDI се съкращава 

значително.  

Всички генетични анализи, свързани с идентификацията на CD, доказване на токсин 

кодиращите гени, както и методите за типиране са извършени в НРЛ “Контрол и 

мониториране на антибиотичната резистентност”, сектор Вътреболнични инфекции, отдел 

Микробиология, НЦЗПБ (табл. 15). 

ДНК от CD беше изолирана от 5-6 колонии (или 1 малко йозе) чиста култура CD, 

субкултивирана на BHI хранителна среда по протокола на QiaAmpRMiniKit (QIAGEN, 

Germany) за изолиране на ДНК от тъкани („tissue protocol: QIAamp DNA Mini Kit only”), 

следвайки инструкциите на производителя. 

 При оптимизирането на протокола беше добавена допълнителна стъпка на екстракция на 

ДНК с 24хлороформ:1изоамилов алкохол. Чрез хлороформната екстракция се измества 

водния слой около циркониевите перли. Във  водния слой се съдържа ДНК на CD, която 

бихме загубили в противен случай. 

Концентрацията на ДНК беше спектрофотометрично измерена на GeneQuant pro(GE Health 

Care, USA) при λ=260nm. Получените стойности за концентрацията варираха от 20 ng/μl до 

300ng/μl  и чистота 1.5-1.9.   

В случаите, когато е изолирана ДНК с висока концентрация се прибягва до изготвяне на 

десетократни разреждания с ddH2O или АЕ-buffer, т.к. високата концентрация би могла да 

инхибира протичането на PCR-реакциите.  

Работните разреждания на ДНК се съхраняват с месеци на 4°С, а сток разтворите (изходните, 

концентрираните) на -20°С с години.  

За всяка една PCR- реакция  са необходими 1,5μl-2μl (30 ng/μl -60 ng/μl).  

В настоящия дисертационен труд бяха разработени два вида PCR методи: EvaGreen Real time 

PCR методи и конвенционални PCR методи.  

Duplex EvaGreen Real time PCR метод беше разработен, оптимизиран и приложен за 

едновременна идентификация на клиничните изолати CD, както и за доказване синтезата на 

токсин В. Идентификацията на изолатите се осъщесвява чрез амплификация на gluD гена, 

който кодира синтеза на общия за CD антиген глутамат дехидрогеназа (GDH). Продукцията 

на токсин В (цитотоксин) се доказва чрез амплификация на tcdB гена. 
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Чрез EvaGreen Real time PCR метод за gluD и tcdB гените потвърдихме идентификацията на 

32 от изследваните клинични изолати CD (фиг. 12, табл. 15). Получихме позитивен PCR 

резултат за gluD при 80% (32/40) от изолатите, докато чрез латекс аглутинационен метод 

доказваме GDH при 95% (38/40) от тях. При шест от изследваните изолата не се потвърди 

наличието на gluD ген.  Вероятно в тези случаи, става въпрос за клостридии, различни от  

C. difficile или за фалшиво позитивен резултат, получен с латекс аглутинационния метод. 

Полученият ампликон за gluD е с големина 158bp, а за tcdB- 204bp (фиг. 14).  

Двата ампликона се различават по температурата си на топене за gluD е 81°C, а за tcdB e 79°C, 

разликата от два градуса е достатъчна, за да може да бъде разграничена амплификацията на 

двата гена в общ duplex  PCR  (фиг. 13).  

Duplex EvaGreen Real time PCR методът приложихме като потвърдителен метод за 

идентификацията на CD. Всички останали молекулярни анализи в настоящия дисертационен 

труд, проведохме само с  gluD  PCR- позитивни клиничните изолати.  

Един от изследваните клинични изолати с лаб. № 321 и 5 изолата от коне, които бяха обект в 

друго наше проучване, изпратихме на Проф. Мая Рупник, Институт по Обществено здраве 

Марибор, Словения за идентификация и потвърждение. Тя и сътр. и потвърдиха получените 

от нас негативни резултати от EvaGreen Real time PCR метода, че изолатите нямат ген за gluD  

и следователно са различни от CD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 12.  Duplex EvaGreen Real time PCR амплификация на gluD и tcdB гените при CD 
x- клинични щамове; ■- позитивна контрола риботип 002 (ECDC); ▲- негативна контрола, ddH20 

 
 

gluD, tcdB 
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Фиг. 13. Анализ на кривите на топене за gluD и tcdB гените след EvaGreen Real time PCR 

амплификация 
x- клинични щамове; ■- позитивна контрола риботип 002 (ECDC); ▲- негативна контрола, ddH20 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Фиг. 14.  Определяне на чувствителността на duplex PCR метода за доказване на tcdB и gluD 

гените с референтен щам CD риботип 027 
1- 24.10 4 г.к./р; 2- 24.10 3 г.к./р; 3- 24. 10 2 г.к./р; 4- 24.10 1 г.к./р; 5- 24 г.к./р; 

6- 2,4 г.к./р; 7- 2, 4. 10 -1 г.к./р; 8- 2, 4. 10 -2 г.к./р; 9- негативна контрола, dd H2O; 
10- ДНК молекулен маркер, 50-500 bp; г.к.-геномни копия; р-реакция 

 
 

Определихме, че чувствителността на duplex EvaGreen Real time PCR метода за tcdB е  

2,4 г.к./р, а за gluD  е  24 г.к./р  при  референтен щам CD риботип 027 (фиг. 14). 

  1       2      3     4      5      6     7     8       9     10 

tcdB, 
204 bp 

gluD, 
158 bp 

tcdB 

gluD 
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Специфичността на duplex EvaGreen Real time PCR метода беше определена, посредством 

ДНК, изолирана от хетероложни бактериални щамове, предизвикващи диариен синдром:  

E. coli,  Shigella spp., Yersinia enterocolitica, Campylobacter spp,  Staphylococcus aureus, Listeria 

monocytogenes чрез QiaAmpRMini Kit. Наблюдавахме амплификация на гените gluD и tcdB 

само при CD риботип 027 (фиг. 15). 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

              Фиг. 15.  Определяне на специфичността на duplex PCR метода за докаване на tcdB и 
gluD гените с референтен щам CD риботип 027 чрез ДНК, изолирана от хетероложни шамове: 

1- E. coli; 2- Shigella spp.; 3- Yersinia enterocolitica; 4- Campylobacter spp;  5- Staphylococcus 
aureus; 6- Listeria monocytogenes; 7- Clostridium difficile RS 027; 8- ДНК молекулен маркер, 50-

500bp 
 

Първият Real time PCR метод за доказване на токсин кодиращите гени е разработен от 

Belanger и сътр.(Belanger et al., 2003). Аналитичната чувствителност на метода е 10 геномни 

копия, г.к..  

През последните години технологията се налага като по-бърз и по-ефективен метод, в 

сравнение с конвенционалния PCR. Времето за анализ при Real-time PCR метода се съкращава 

значително, т.к. не е необходимо предвиждане на допълнително време за провеждане на 

електрофореза за визуализация на ампликоните.  

Едно от предимствата на Real-time PCR методът е, че се провежда в затворена система, което 

значително намалява риска от получаване на фалшиво положителни резултати, в следствие на 

ДНК замърсяване. Технологията има и редица недостатъци като: по-висока цена на анализите 

и за поддръжка на апаратите, ограничени възможности за изследване само на няколко мишени 

   

1 2 3 4 5 6 7 8

tcdB 

gluD 
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(не повече от 3-4/реакция, т.е. в multiplex реакция), подбора на праймерите за амплификация и 

оптимизиране на реакционните условия  представлява дълъг и трудоемък процес.  

В литературата се посочват различни примери зи multiplex PCR методи за доказване на гени, 

характерни за CD. Lemee и сътр. са разработили multiplex  PCR метод за три гена: tpi 

(кодиращ ензима триозофосфат изомераза), tcdA (кодиращ TcdA) и tcdB (кодиращ TcdB). За 

осъществяването на анализите са използвали ДНК, изолирана от чиста култура на токсигенен 

щам CD, а не от клиничен материал (фецес), за да избегнат влиянието на инхибиторите върху 

PCR-реакцията (Lemee et al., 2004). 

Fenner и сътр. са разработили бърз и надежден диагностичен алгоритъм за доказване на CD 

във фецес (Fenner et al., 2008). Първоначално всички изследвани фецеси (n=1,468) изследват с 

имуноензимен анализ (C.DIFF CHEK-60) за доказване на ензима глутамат дехидрогеназа. 

Фецесите, които са негативни за антигена (87.3%) са били интерпретирани като негативни за 

CD.  При тях не се провеждат допълнителни анализи, касаещи CD. Обаче фецесите, при които 

се доказва наличие на глутамат дехидрогеназа (12.1%) се изследват с имуноензимен анализ 

(TOX A/B QUIK CHEK) за доказване на токсини А и токсин В. Една част от фецесите (4.7%) 

са позитивни за GDH и за TcdA и/или TcdB и съответно тези изолатите CD се интерпретират 

като токсин-продуциращи. Изолатите CD, които са позитивни за GDH, но негативни за TcdA 

и/или TcdВ се интерпретират като не-токсин продуциращи (1.7%), токсин продуциращи, но 

токсинът е различен от A и/или В (3.3%) или са с фалшиво положителен резултат за GDH 

(Fenner et al., 2008).  

Разработеният от нас EvaGreen Real time PCR метод е приложим за доказване на gluD и tcdB 

гените, както при ДНК, изолирана от чиста култура CD, така и директно в клиничен материал. 

Чрез EvaGreen Real time PCR методa доказахме в 90,6% (29/32) от изследваните изолати 

наличие на tcdB ген. 

Разработихме и приложихме два single EvaGreen Real time PCR метода за доказване на tcdA 

гена при клиничните изолати CD с праймери Tox-A-s/Tox-A-as и NKV 011/NK 9. 

С праймери Tox-A-s/Tox-A-as, доказaхме наличие или отсъствие на tcdA ген. С тази 

праймерна двойка 90,6% (29/32) от изследваните CD са позитивни за tcdA. Полученият 

ампликон за tcdA е с големина 331bp (фиг. 16, фиг. 18). Температурата на топене на 

ампликона за tcdA е 79°С ( фиг. 17). 
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Фиг. 16.  EvaGreen Real-time PCR амплификация на tcdA гена 
 с праймери Tox-A-s / Tox-A-as  

x- клинични щамове; ■- позитивна контрола риботип 002; 
▲- негативна контрола, ddH20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 17. Aнализ на кривите на топене на tcdA гена 
 с праймери Tox-A-s / Tox-A-as  

x- клинични щамове; ■- позитивна контрола риботип 002; 
▲- негативна контрола, ddH20 

 
 
 

 
 

tcdA 

tcdA 
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Фиг. 18.  Визуализиране на tcdA гена с праймери  Tox-A-s / Tox-A-as  
чрез капилярна гел електрофореза 

1- 446; 2- 181; 3- 1795-9; 4-1797-15; 5- 217; 6- 462; 7- 458-1; 8- 253; 
9- негативна контрола, ddH20; 10- риботип 002 (ECDC) позитивна за toxA контрола; 

11- ДНК молекулен маркер, 50-1000bp 
 
 

С втората праймерна двойка NKV 011/NK 9 (Kato et al., 1999) доказахме наличие или 

отсъствие на делеция в tcdA гена (фиг. 19, фиг. 20). Делецията е с размер от 1821bp. При 

щамовете CD, които са без делеция, се получава ампликон за tcdA с големина 2535bp,  а при 

тези с делеция-  ампликон с размер 714 bp (фиг. 21). CD щамовете, които имат делеция в tcdA 

гена се интерпретират като токсин А- негативни. 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Фиг. 19.  EvaGreen Real-time PCR амплификация на tcdA гена 
 с праймери  NKV 011/NK 9  при CD. 

x- клинични щамове; ■- позитивна контрола риботип 002; 
▲- негативна контрола, ddH20 

 

                1     2     3   4    5     6    7     8    9   10   11 
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Фиг. 20.  Анализ на температурата на топене на tcdA гена 
 с праймери  NKV 011/NK 9    

x- клинични щамове; ■- позитивна контрола риботип 002; 
▲- негативна контрола, ddH20 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Фиг. 21.  Визуализация на делецията в tcdA гена с праймери NKV 011/NK 9   чрез капилярна 
гел електрофореза:  1- 1795-5; 2- 225; 3- 240; 4- 36; 5- 181; 6- 217; 7- 223; 8- 257; 9- 256; 10- 
237; 11- 238; 12- негативна контрола, dd H2O; 13- риботип 001 (без делеция, 2535bp); 14- 

риботип 017 (с делеция); 15- ДНК молекулен маркер, 50bp-5000bp 
 
 

При 62,5% (20/32) от изолатите се доказва целият ген tcdA (2535bp) и те са токсин А-

позитивни. При 28% (9/32) от изолатите се установи делеция и се получиха ампликони от 

714bp- те се интерпретират като токсин-А-негативни   (фиг. 21).  

           1    2    3   4  5   6    7    8   9  10 11 12 13 14 15
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В следствие на проведените анализи обобщихме, че за доказване на делецията в tcdA гена при 

CD не е удачно да се прилага EvaGreen Real time PCR, поради това, че се получават големи 

ампликони >2000bp (2535bp при токсин А-позитивните CD) и ампликони с близки 

температури на топене. Пиковете, които се виждат на графиката от melting curve анализа не 

могат да бъдат разграничени един от друг, поради близката им температура на топене (79,5ºC-

80ºC),  което затруднява интерпретацията на резултати за наличие или отсъствие на делеция 

(фиг. 20).  

 Затова за доказване на делеция в tcdA гена, препоръчваме прилагане на конвенционален PCR 

с последващ електрофоретичен анализ на получените ампликони. 

С помощта на праймерите NKV011/NK9 се доказва 714bp фрагмент при всички токсин А-

негативни,  токсин В позитивни щамове (А-B+) (Kato et al., 1999). Следователно всички 

щамове CD, които са  токсин А- и токсин В+ имат делеция във вътрешната част на tcdA гена. 

Посредством този PCR могат да бъдат разграничими токсин A-B+, A+B+ и A-B- щамовете CD 

(Kato et al., 1999).  

При CDI се експесират tcdA и tcdB гените на CD и се натрупва голямо количество токсини. В 

случаите, когато PCR-резултата за доказване на токсин кодиращите гени остане негативен се 

изключва наличие на CDI. Трябва да се има в предвид, че част от негативните резултати, 

могат да се дължат на вариации в гените, които кодират синтеза на токсини и съответно да не 

могат да се амплифицират със съответните праймери. Поради тази причина не се препоръчва 

прилагане на генетични тестове, базирани само на един ген от PaLoc, например tcdB, поради 

възможни изменения в неговата структура. 

Подборът на специфични гени, характерни за CD като: rrs-ген, важен за синтеза на 16S 

рибозомната субединица или gluD- кодиращ синтеза на ензима GDH за прицелни мишени 

(таргети) е сериозна предпоставка за надежден PCR анализ. Ако изследваните проби са PCR 

позитивни за един от тези гени, но негативни за гените, кодиращи токсини, вероятно се касае 

за нетоксигенни изолати CD. В литературата се посочва, че именно такива нетоксигенни 

щамове CD предпазват организма на човека от колонизация с токсигенни щамове (Fedorko et 

al., 1999).  

За ненадеждна се смята диагностиката на CDI, базирана на PCR-анализ, доказващ само един 

ген на CD, т.к. получения негативен резултат може да е в резултат на започната антибиотична 

терапия.   

Някои от изолатите CD продуцират и трети хромозомно кодиран токсин CDTA/B, наречен 

бинарен токсин. С PCR, доказваме, че  9,4% (3/32) от клиничните изолати имат гените cdtA и 
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cdtB, които кодират синтеза на субединица А и респективно субединица В на бинарния 

токсин (фиг. 22, фиг. 23). Ампликонът за cdtA е с големина 376bp, а за cdtB 510bp (фиг. 24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фиг. 22. Real time PCR амплификация на cdtA/cdtB гените с праймери cdtA-fw/cdtA-rev и cdtB-
fw/ctdB-rev: 

 x- клинични щамове; ■- позитивна контрола  риботип 027(ECDC); ▲- негативна контрола, ddH20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фиг. 23. Aнализ на кривите на топене на cdtA/cdtB гените с праймери cdtA-fw/cdtA-rev и cdtB-

fw/ctdB-rev: x- клинични щамове; ■- позитивна контрола  риботип 027(ECDC); ▲- негативна 
контрола, ddH20; 

 
Установихме, че EvaGreen Real time PCR амплификацията не е удачен метод за доказване на 

гените cdtA и cdtB, т.к. се получават ампликони с много близки температури на топене. 

Температурата на топене за cdtA e 78ºC, a за cdtB е 77,47ºС и двата ампликона не могат да се 

отдиференцират на графиката един от друг (фиг. 23). Затова и тук, както и при доказване на 

делецията в tcdA гена, препоръчваме прилагане на конвенционален PCR метод.  

cdtA/cdtB 

cdtA/cdtB 
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Фиг. 24.  Визуализация на гените cdtA/cdtB с праймери cdtA-fw/cdtA-rev и cdtB-fw/ctdB-rev 
чрез капилярна гел електрофореза: 

1- RS риботип 003; 2- риботип 015; 3- риботип 056; 4- риботип 027; 5- риботип 023; 6- 36; 7- 
181; 8- 1795-9; 9-DNA marker, 100-5000bp 

RS- референтен щам 
Гените cdtA и cdtB, кодиращи бинарния токсин са локализирани извън острова на 

патогенността (PaLoc), за разлика от гените, които кодират синтеза на токсин А и токсин В.  

По литературни данни честота на разпространение на cdtA и cdtB гените варира между 6-

15,5% в токсигенните и нетоксигенни щамове CD. В американско проучване е установено, че 

честота на разпространение на гените е 15,5% (9/58), като 9% (4/46) от щамовете  са TcdA-

/TcdB-  (Geric et al., 2006).  В друга болница, включена в проучването е установено, че 6% 

(9/153) от щамовете CD, принадлежащи  към различни токсинотипове  носят  cdtA  и cdtB 

гените (Geric et al., 2004). В Франция,  6% (22/369) от TcdA+/TcdB+ CD щамовете имат двата 

гена cdtA и cdtB (Goncalves et al., 2004). Terhes и сътр. доказват, че 3% (2/79) от токсигенните 

шамове носят гени за бинарния токсин (CDTA/B) (Terhes et al., 2004). 

В Полша, разпространението на CD щамовете, които са позитивни за CDTA/B е 12% (5/41) 

като те са предимно TcdA+/TcdB+ и само един от тях е бил TcdA-/TcdB- (Pituch et al., 2005) .  

През последните години Geric и сътр. провеждат експерименти в хамстери с TcdA-TcdB-

CDT+ щамове CD, но те не предизвикват заболяване в тях. Цитотоксичният ефект на 

бинарния токсин е наблюдаван за първи път от Perelle и сътр. (Perelle et al., 1997). Вероятно 

бинарният токсин участва в патогенността на CD и допълва ролята на TcdA и TcdB токсините.  

 

          

1      2       3      4       5       6      7      8       9   

cdtB,
510bp 

cdtA 
376bp 
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Табл. 15. Резултати от проведените генетични методи за gluD позитивните CD 
 
   
Щам  
№ Код    gluD  tcdA del в tcdA tcdB  cdtA cdtB 

Токс. 
Вариант Риботип 

36 A  +  + 714 +  -  - A- B+ CDT- O17 
181 A  +  + 714  +  -  - A- B+ CDT- O17 

1795- 9 B  +  + 2535  +  +  + A+B+ CDT+ O78 
1797-15 B  +  + 2535  +  -  - A+B+ CDT- O46 

217 C  +  + 714  +  -  - A- B+ CDT- O17 
223 H  +  + 2535 +  -  - A+B+CDT- непознат 
225 E  + + 2535 +  -  - A+B+CDT- O12 
228 E  +  + 2535  +  -  - A+B+ CDT- непознат 
237 C  +  + 714  +  -  - A- B+ CDT- O17 
238 C  +  + 714  +  -  - A- B+ CDT- O17 
239 E  +  + 714  +  -  - A- B+ CDT-  O17 
240 E  +  + 2535  +  -  - A+B+CDT- OO2 
250 C  + + 714  +  -  - A- B+ CDT- O17 
253 B  +  + 2535  +  -  - A+B+CDT- O14/O20 
256 E  +  + 2535  +  -  - A+B+CDT- O14/O20 
257 C  +  + 2535 +  -  - A+ B+ CDT- O14/O20 
262 H  + + 2535bp  +  -  - A+B+CDT- OO2 
301 H  +  + 2535  +  -  - A+B+CDT- O14/O20 
302 H  +  + 2535  +  -  - A+B+CDT- OO1 
304 I  +  + 2535  +  +  + A+B+CDT+ непознат 
322 H  +  + 2535  +  -  - A+B+CDT- OO1 
325 H  +  + 2535  +  -  - A+B+CDT- непознат 
333 F  +  + 2535  +  -  - A+B+CDT-  O12 

355 E  +  + 2535  +  -  - A+B+CDT- O14/O20 
367 A  +  + 714  +  -  - A- B+ CDT- O17 
386 A  +  + 2535  +  -  - A+B+CDT- O70 

59/07 G  +  + 2535  +  -  - A+B+CDT- непознат 
443 E  +  + 2535  +  +  + A+B+CDT+ O23 
446 A  +  -  -  -  -  - A- B-CDT- O46 
462 E  +  -  -  -  -  - A- B-CDT- непознат 

458-1  A  +  -  -  -  -  - A- B-CDT- O46 
410 C  +  + 714  +     -   - A-B+CDT- O17 

 
 
 
 
В колона "Риботип", непознат означава, че получения рибопрофил е различен от CD 
щамовата колекция, предоставена по програма на ECDC 
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Табл. 16: Обобщени резултати за клиничните изолати CD, получени чрез методите за 
идентификация и доказване на токсини 
 
 
Прицелен участък 

(таргет) 
% CD изолати с 

 положителен PCR 
 резултат 

Фенотипни методи 

gluD 80% (32/40) 95% (38/40) 
 латекс аглутинация 

tcdA + tcdB 72,5 % (29/40) 82,5% (33/40) 
имуноензимен анализ 

tcdA  
  

с праймери 
NKV 011/NK 9  

интакт. 62,5 % (20/32) 
  

 делеция 28,1% (9/32) 

- 

tcdB 90,6 % (29/32) - 

cdtA+ cdtB 9,4 % (3/32) - 

 
  
 

    Сред изследваните клинични изолати са открити следните токсигенни типа:  

    53,1%  (17/32) А+B+CDT- ;  28,1%  (9/32) A-B+CDT- ; 9,4% (3/32) А+В+CDT+;  9,4% (3/32) A-

B-CDT-.  Най-многобройна е групата на изолатите  CD  от типа  А+B+CDT-. Те продуцират 

токсините А и В, но не продуцират бинарен токсин (табл. 15).  

   Според Rupnik и сътр. през 2005,  болшинството от щамовете CD, които са позитивни за 

бинарен токсин, продуцират токсин A и токсин В (A+B+CDT+) (Rupnik et al., 2005).  Около 

2% от всички щамови CD продуцират само бинарен токсин CDT (A-B-CDT+) (Rupnik et al., 

2005) .  

   Пациенти с нозокомиална диария или псевдомембранозен колит, причинени от CD 

продуцират както TcdA, така и TcdB. Токсин-А-негативните и токсин-В-позитивните щамове  

CD (А-В+) също могат да причинят тежки инфекции и вътреболнични взривове (риботип 

017).  

   Понякога  пациентите с CDAD са токсин-позитивни, но културелно негативни. Този факт, 

вероятно се дължи на проблеми, свързани с взимане и транспортиране на клиничния материал 

или вече на започната антибиотична терапия (Lozniewski et al., 2001).  

По литературни данни проблеми с доказването на CD може да има при 10%-30% от 

хоспитализираните пациенти, които могат да бъдат колонизарани от ентеропатогена, но без 
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клинични симптоми. Те се наричат асимтоматични носители и обикновено превъзхождат по 

брой симптоматичните. Поради тази причина, вероятно значимото ниво на нозокомиалните 

CDAD се обеснява с високото ниво на здрави носители сред хоспитализираните пациенти 

(Johnson and Gerding 1998).  

С разработените от нас PCR методи за доказване на tcdA, tcdB, cdtA и cdtB гените може бързо 

да се разграничават токсигенните от нетоксигенни щамове CD. Клинично значими са 

щамовете, при които се доказва поне един от трите токсина. Пациентите със слаб позитивен 

PCR резултат могат да бъдат асимтоматични носители (Belanger et al., 2003).  

В Еропейските страни броят на токсин-продуциращите щамове CD е 24.3% (за Англия- 7.7% , 

Франция- 6%) и непрекъснато се увеличава, докато за Америка- 12%.  

 

4. Резултати от методите за типиране на клиничните изолати CD 

CD причинява вътреболнични взривове, които са трудни за овладяване (McDonald et al., 2005; 

Warny et al., 2005). За обследването им се прилагат генетични методи, които се 

характеризират с висока възпроизводимост, типабилност и дискриминативна способност 

(Goorhuis et al., 2008; Struelens 2011). 

За характеризиране на генетичната обвързаност на изолатите CD в дисертационния труд са 

приложени два метода за типиране: PCR-риботипиране и MLVA7 метод.   

Модифицираният метод PCR-риботипиране по Bidet и сътр. с 16S/23S праймери беше 

приложен за характеризиране на 57 щама CD, от които 25 референтни (колекция, 

предоставена по програма на ECDC) и 32 клинични щама. Ампликоните се разделят на 

капилярна гел електрофореза (QIAxcel system) като за всеки отделен изолат се получават 

различен брой фрагменти (фиг. 25).  

За определяне  риботипа  на клиничните изолати CD, получените рибопрофили се отнасят и 

сравняват с получените рибопрофили за референтните щамове. За целта първоначално бяха 

PCR-риботипирани колекцията от референтни щамове, и при същите параметри и условия на 

реакцията бяха анализирани и клиничните изолати CD. 

Сред изследваните 32 клинични изолата CD разграничихме следните девет риботипа: 001, 

002, 012, 014/020, 017, 023, 046, 070 и 078. Честота на разпространение на риботиповете е: по 

3,1% (1/32) съответно за 023; 070; 078; по 6,25% (2/32) съответно за 001;  002; 012; 9,4% (3/32) 

046; 15,63% (5/32) 014/020; 28,1% (9/32) 017 и 18,8% (6/32) принадлежат към риботипове, 

различни от колекцията от 25 референтни щама CD (фиг. 25 , табл. 15, табл. 17).  
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 В Обединеното кралство, Stubs и сътр. са докладвали, че чрез PCR-риботипиране са типирали 

2,030 щама CD, от които 1,631 клинични и 133 референтни. Те са доказали, че изследваните 

щамове се отнасят към  >116 различни риботипа (означени от 001 до 0116) (Stubbs et al., 

2006). 

В Франция метода PCR- риботипиране е доразработен и модифициран с прилагане на 16S/23S 

праймери от Bidet и сътр. (Bidet et al., 2000).  

Според Sadeghifard и сътр. размерът на получени фрагменти за междугенните региони 

(intergenic spacer regions) варира от 238bp до 566bp, докато според Indra и сътр.(2008г.) 

размерите са 233bp-680 bp (Indra et al., 2008).  

Нашият опит с PCR-риботипирането показа, че размера на фрагментите, разделени чрез 

капилярна гел електрофореза варира от 230bp до 690bp и е сравним с размера на получените 

фрагменти при Sadeghifard, и Indra  (Sadeghifard et al., 2006).   

Първоначално разделянето на получените ампликони във всички Eвропейски лаборатории се 

е осъществявало чрез агарозна гел електрофореза (agarose gel electrophoresis, AGE) (Kato et al., 

2001; Spigaglia and Mastrantonio 2004).  

За първи път Indra и сътр. са характеризирали изолати CD чрез капилярна гел електрофорезна 

система (capillary gel electrophoresis на Qiagen,Q-CGE) (Indra et al., 2008; Arvand et al., 2009). 

Днес тази система е оценена и сравнена от Xiao и сътр. с разделяне на ампликоните  в  

капилярен секвенатор (sequencer-capillary gel electrophoresis, S-CGE) (Xiao et al., 2012). 

Взависимост от получените резултати и опита си, авторите са доказали няколко недостатъка 

на капилярната система на QIAGEN, а именно: нисък интензитет на ДНК фрагментите с 

големина >500 bp и неспособност за разграничаване на фрагментите с разлика в размера  <3 

bp.  

В хода на нашите анализи, се сблъскахме със същите проблеми, както Xiao и сътр., относно 

чувствителността на по-големите фрагменти (Xiao et al., 2012). Бяха тествани корекции в 

различните PCR-параметри, с цел да се намали преферинциалната амплификация на по-

късите фрагменти. Заключихме, че прилагането на алтернативен PCR микс, специфично 

разработен за приложение в multiplex реакции (Quantitect Multiplex PCR kit, Qiagen) ще 

облекчи реализацията на метода PCR-риботипиране. Капилярната гел електрофорезна система 

(Q-CGE) е значително по-информативна,  в сравнение с агарозната гел електрофореза (AGE), 

в същото време има по-ниска дискриминативна способност, в сравнение с капилярния 

секвенатор (S-CGE) затова я препоръчваме в лаборатории, разполагащи с по-малки ресурси.  

При CD липсва типова колекция за стандартизация при PCR-риботипирането, което е довело 

до създаване на различни номенклатури. Ако рибопрофила на даден щам се е различавал от 
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референтния само по една ивица се е означавал като нов риботип, което е довело до създаване 

на допълнителни затруднения при изготвянето на единна номенклатура. Докладвани са и 

случай на доказани нови риботипове с добавено буквено разширение в тяхното име  (Arvand 

et al., 2009). 

Днес броят на докладваните риботипове е >350 (данни от Международен симпозиум по C. 

difficile  (ISCD),  гр. Блед, Словения, 20-22.09.2012г.) (Xiao et al., 2012). 

Най-разпространените риботипове сред нашите изолати са 017 (A-B+CDTA/B-) следван от 

014/020 (А+В+CDTA/B-) (табл. 17). Ние установихме, че риботип 017 се среща в три болници 

означени с кодове A (3 изолата), C (5 изолата) и E (1 изолат). Четири от пациентите с CDI  

риботип 017 завършват с летален изход, два от които са от една и съща болница, означена с 

код C, а другите двама са от болница А и съответно Е. Единият от пациентите от болница C е 

с емпием, на хемодиализа и е лекуван с ципрофлоксацин, и амоксицилин/клавуланова кисела. 

Другият пациент от болница C, е с туберкулоза и е лекуван с туберкулостатици. Пациентът от 

болница А е с остър бронхит и псевдомембранозни изменения на колона. Лекуван е с 

ампицилин/сулбактам. Пациентът от болница  Е е с остър бронхит и ентероколит. Лекуван  с 

ципрофлоксацин и цефалексин. Средната възраст на пациентите с инфекция от CD риботип 

017 (A-B+CDT-)  е 62,5г. 

В редица европейски страни са докладвани случаи на сериозни CDI, вследствие на 

хипервирулентния риботип 017 (Barbut et al., 2007). Вероятно обяснението за това, е че 

изолатите CD риботип 017 оцеляват много по-лесно в болнична среда, вследствие на високата 

си спорулираща активност и устойчивостта си към дезифектанти (Dawson et al., 2011). PCR-

риботип 017 е често асоцииран с вътреболнични взривове в Европа  (Fawley and Wilcox, 2011). 

През 2009г.-2010г. в Англия е проведено проучване за най-често разпространените 

риботипове сред 4,995 изолата CD и е установено следното разпределение: 027 (22%), 001 

(7%), 106 (7%), 015 (7%), 078 (6%) и 002 (6%) (Fawley and Wilcox, 2011).  

Риботип 014/020 са A+B+CDT- и произхождат от четири болници B, C, H (по един изолат) и 

болница Е (2 изолата, но от един и същи пациент). Пациентът от болница С е с туберкулоза и 

е лекуван с теберкулостатици. Пациентите от болница В и болница Е са лекувани с 

ципрофлоксацин. Интересно е, че сравнително млади пациенти имат CDI, причинена от 

риботип 014/020. Средната възраст на пациентите е 32,4г. 

По литературни данни риботип 014/020 е повсеместно разпространен в околната среда и е 

изолиран от хора, животни, и ралични хранителни източници (Janezic et al., 2012).  

Риботип 014 и риботип 020 се обозначават заедно като 014/20, защото профилите им са много 

близки. В профила на риботип 020 се наблюдава една допълнителна ивица  в областта над 330 
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bp. Въпреки, че  риботип 014 и 020 са много идентични, съвременни данни показват, че те са 

генетично несвързани и не могат да бъдат обединени (Marsden et al., 2010). 

Изолати C. difficile риботип 046 са доказани при 3 пациента, един от болница В (A+B+CDT-) и 

два от болница A (A-B-CDT-).Пациентът от болница В (3г.) е с ентероколит и  предхождаща 

антибиотична терапия с амоксицилин и цефалексин. Средната възраст на пациентите с CDI 

причинена от CD риботип 046 е 41г. 

C. difficile риботип 001 (A+B+CDT-) e доказан при два пациента от болница H. Единият от тях 

е лекуван с цефотаксим (89г). При другия пациент (69г.) са изследвани две проби фецес. От 

първата, означена с лаб. №302 се изолира CD риботип 001 (A+B+CDT-). След време 

разстройството при пациента продължава и се изследва втора проба фецес, означена с лаб. 

№313-1, която е негативна за gluD, както и за токсин кодиращите гени. Вероятно 

продължаващото разстройствто при пациента е вследствие на патоген, различен от CD.   

CD риботип 002 (А+В+CDT-) се изолира от два пациента от болница Е и H.  Пациентът от 

болница Е (56г.) е с ентероколит и предхождащо антибиотично лечение с ципрофлоксацин. 

Пациентът от болница H (83г.) е с ортопедична операция и ентероколит. Лекуван е с 

ципрофлоксацин.  

CD риботип 012 (А+В+CDT-) e доказан при два от изследваните пациенти. Единият (25г.) от 

болница Е с хроничен ентероколит и предхождаща антибиотична терапия с ципрофлоксацин. 

Другият (53г.) е извънболничен с ентероколит и предхождаща антибиотична терапия за 

туберкулоза.  

CD риботип 070 (А+В+CDT-) e доказан при пациент (71г.) от болница А.  

CD риботип 078 (А+В+CDT+) e изолиран от пациент (66г.) от болница В. Клиничната му 

диагноза е чернодробен карцином, бронхопневмония и ентероколит. Лекуван с 

ципрофлксацин и цефтриаксон. Завършва с летален изход.  

За  риботип 078 е характерна делеция в tcdC  регулаторния ген, както при хипервирулентния 

риботип 027. Наличието на бинарен токсин (CDT A/B) и делеция в tcdC гена са основните 

фактори, риботип 078 да причинява сериозни CDI с висока смъртност. През последните 

години се наблюдава значително нарастване в честота на разпространение на риботип 078 в 

Европа (Fawley and Wilcox, 2011).  

CD риботип 023 (А+В+CDT+) е изолиран от пациент (64г.) от болница Е, с клинична диагноза 

улцерозен колит.  

Получените резултати за най-често срещаните риботипове в България са сравними с 

резултати на други научни колективи от Европа и Америка (Fawley and Wilcox, 2011).  
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Van den Berg и сътр. са установили, че най-разпространеният риботип сред изследваните от 

тях изолати CD е риботип 017 (van den Berg et al., 2004). Взривове от щамове тип 017/ VIII са 

описани в Европа и Северна Америка. Първият взрив от CD риботип 017 е бил описан в 

Канада. Той е обхващал 16 случая и продължителността му е била три месеца  (Al-Barrak et 

al., 1999; Alfa et al., 2000).  През 1997г.-1998г. е бил регистриран друг взрив в Холандия, който 

е обхващал 24 пациента с CDI риботип 017. Взривът е овладян чрез прилагане на 

клиндамицин (Van Den Berg et al., 2004). В Япония също се споменава за врзив, обхващаш 10 

пациента  с CDI риботип 017/VIII  (Kato et al., 1998). В болница в Ирландия, 95% от всички 

изолати CD oт 73 пациента принадлежат към  риботип 017/VIII  (Drudy et al., 2007).  

Риботиповете на десет от изследваните клинични щамове CD бяха потвърдени Референтната 

лаборатория по CD  в Leiden University Medical Centre (LUMC), Leiden, the Netherlands. 

Получените резултати корелират с нашите данни от метода PCR-риботипиране.  

Всички доказани робитипа в настоящия дисертационен труд се свърват с тежки  CDI, водещи 

до сериозни последствия и смъртност.  

Риботип 078 (А+В+CDTA/B+) е доминиращ в Белгия, Холандия, Ирландия, Шотландия и 

Гърция (Fawley and Wilcox 2011).  

Случаи на CDI причинени от риботип 046 и риботип 017 са докладвани както в болници, така 

и  в обществото (Goorhuis et al., 2008; Bauer et al., 2010 ). 

Pituch и колектив проучват разпространението на  PCR-риботипове сред изолати CD от 

симптоматични пациенти във Варшава. Установяват, че 45,5% (357/785) от изолатите CD са от 

пациенти с CDAD и принадлежат към риботип 017. Риботип 017 е бил доказан предимно сред 

пациенти с CDAD от вътрешни и хирургични отделения (Sadeghifard et al., 2006). 

Дискутабилен е въпроса за наличие на различни щамове CD (различни риботипове) във всяка 

индивидуална проба фецес. В 15%-20% от пациентите с CDAD е възможен рецидив или 

реинфекция  с нов щам (Vonberg et al., 2007). 

В европейско пручване за CDI са изследвани 395 изолата от 73 болници от 26 страни. 

Определени са 65 различни риботипа, включващи 6 нови риботипа като: 228, 229, 230, 231,  

232 и 234. Най-често срещаният риботип е 014/020 (доказан в 19 страни), 001 (в 13 страни), и 

078 (в 18 страни) и  027 в 6 страни (Bauer et al., 2010). 

Техниката PFGE  е смятана за “златен стандарт” за генотипиране на CD в Америка, докато в 

Европа се прилага предимо PCR-риботипиране. Резултатите от PCR риботипирането могат да 

се сравняват между различни лаборатории, прилагащи този типиращ метод, както и за 

създаване на библиотеки с данни от получените рибопрофили (Vonberg et al., 2007). 
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Разпространението на риботиповете в Европа е изключително разнообразно. То варира от 

една болница до друга и/или една страна до друга.  

С PCR-риботипирането, за първи път в България се определят риботиповете на изолати CD. 

Извършва се оценка на най-често срещаните риботипове в страната и се сравняват  получените 

резултатите с тези от други Европейските страни. Макар, че получените от нас резултати не 

могат да бъдат репрезентативни за цялата страна, поради малкия брой на клиничните изолати 

CD и локализацията им в определени области на страната, те са ценни за оформянето на 

картина на преобладаващите риботипове. 

 

 

 

 
 

Фиг. 25. PCR- риботипиране на клиничните изолати CD: 1- ДНК молекулен маркер 50-750 bp; 

2- RS 001 (колекция ECDC); 3- 302; 4-322; 5- RS 002; 6- 262; 7- 240; 8- RS 012; 9- 225; 10- 333; 

11- RS 014; 12-RS 020; 13- 253; 14- 256; 15- 257/1; 16- 301; 17-355; 18- RS 017; 19- 36/1; 20-

181/1; 21-217; 22-237; 23- 238; 24- 239; 25-250; 26- 367; 27- RS 046; 28- 1797-15; 29- RS 070; 30- 

386; 31- RS 078; 32- 1795-9; 33- 223; 34- 228; 35- 304; 36-325; 37- 59/07; 38- ДНК молекулен 

маркер 50-750 bp 
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Табл. 17 .  Разпространение на риботипивете сред клиничните изолати CD  
 
 

Риботип 
 (n = 32 изолата) 

Процентно 
 разпределение 

Средна възраст 
 на пациентите 

[години] 

001 (2) 6,3 79 

002 (2) 6,3 69,5 

012 (2) 6,3 39 

014/020 (5) 15,6 32,4 

017 (9) 28,1 62,5 

023 (1) 3,1 62,1 

046 (3) 9,4 41 

070 (1) 3,1 71 

078 (1) 3,1 66 

Непознати  (6) 18,8 47,3 
 

        Непознати= различни от щамовата CD колекция, предоставена по програма на ECDC 

 

В световен мащаб съществуват различни генетични проучвания, които представят MLVA 

метода като по-дискриминативен за типиране на изолати CD (Chang et al., 2008; Indra et al., 

2008; Arvand et al., 2009).  

Методът MLVA се базира на сравнение на PCR-амплифицирани локуси, съдържащи 

дискретен брой ДНК повтори, специфични за всеки отделен щам. Ако се комбинират няколко 

локуса, както е при MLVA7- седем на брой, се получават щамово специфични профили, 

даващи възможност за групиране (субтипизиране) на CD изолатите. Следователно MLVA7 

методът се прилага за субтипизиране на изолати CD.  

В настоящия дисертационен труд, 32-та PCR gluD позитивни клинични изолата CD и 

колекцията от референтни щамове са субтипирани,  посредством MLVA7 метод.  

За целта приложихме модифицирана техника на van den Berg и сътр. (Van Den Berg et al., 

2006).  
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Анализът е базиран на седем локуса с различен брой къси тандемни повтори (2bp-9bp): A6Cd, 

B7Cd, C6Cd, E7Cd, F3Cd, G8Cd и H9Cd. За амплификацията им бяха разработени три duplex PCR 

метода:  A6Cd-H9Cd, B7Cd -F3Cd, C6Cd-E7Cd  (фиг. 26) и един single PCR за амплификацията на 

локуса G8Cd  (фиг. 27). Четири от локусите A6Cd, B7Cd,  E7Cd  и G8Cd са идентични с CDR4, 

CDR49, CDR48 и CDR9, които са описани за първи път от Marsh и сътр.  (Marsh et al., 2006). 

Посочените MLVA локуси са разположени в групи (клъстъри) и обхващат около 25% от 

хромозомата на CD. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

    Фиг. 26.  MLVA7 метод. Представяне на резултати от Duplex PCR методите  

за локусите А6-H9, B7-F3, C6-E7 при референтни щамове CD: 1- A6-H9- CD RS 003; 2- A6-

H9 RS 012; 3- A6-H9 RS 017; 4- A6-H9 RS 029; 5- B7-F3 RS 020; 6- B7-F3 RS 023; 7- B7-F3 

RS 027; 8- B7-F3 046; 9- C6-E7 RS 001; 10- C6-E7 RS 002; 11- C6-E7 RS 003; 12- C6-E7 RS 

012; 13- C6-E7 017; 14- ДНК молекулен маркер 20-300bp; 15- ДНК молекулен маркер 50-1000 
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Фиг. 27. MLVA7. Представяне на резултатите за G8 локуса при референтни щамове CD. 

1-RS 027; 2- 015; 3- 023; 4- 029; 5- 046; 6- ДНК молекулен маркер 50-1000bp;  

7- ДНК молекулен маркер 20-300bp 

 

При амплификацията на локусите B7-F3 при някои от клиничните изолатите CD се  

получават ампликони със сходни размери за B7 и съответно за F3, които не могат да бъдат 

разграничени. Подобна ситуация бе наблюдавана и при амплификацията на A6-H9. В тези 

случаи сме провеждали single PCR за отделните локуси, за по-доброто им разграничаване. 

Fawley и сътр. също са разработили три отделни duplex PCR (A6-G8, B7-F3, C6-E7) и един 

single PCR (H9). В самостоятелен PCR са амплифицирали H9 (Fawley and Wilcox , 2011). 

Fawley и сътр. оптимизират условията на PCR амплификацията при референтни щамове 078 

и 017 за локуси A6, B7, C6 и G8, поради несъответствия в местата за свързване на 

праймерите (А6 локусът липсва при 078). Те са дефинирали, че изолати, които се различават 

по 0, 1, 2  тандемни повтори (≤ 2) не могат да бъдат разграничими; изолати, които се 

различават с не повече от 10 тандемни повтора  (≤ 10) се смятат за близко родствени (Marsh 

et al., 2006). 

Сред изследваните клинични изолати CD доказахме общо 25 MLVA7 генотипа (фиг. 28).  

Клиничните изолати от риботип 017 (A-B+CDT-) бяха групирани в три MLVA типа: 18, 19 и 

25. Референтният щам RS 017 принадлежи към MLVA тип 20.  Шест от клиничните изолати 

1 2 3 4 5 6 7
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CD риботип 017 принадлежат към MLVA 18 и формират клъстър. Четири от тях са от 

болница C и два от болница А. Броят  на повторите в локус A6 варират от 2-17, в H9 са 8 и 

постоянен при всички, в B7- 6-12, в F3 са 6-7, в С6- 18-33, Е7- 8-14  и  в G8-  47-65. 

Клиничните изолати  принадлежащи към риботип 014/020 (А+В+CDT-) са групирани в два 

MLVA типа, означени с номера 27 и 32. Към MLVA 27 се отнасят 4 изолата, два, от които са 

от болница Е. Референтния щам RS 014 e означен като MLVA 028, а RS 020 като MLVA 030. 

Броят на повторите в локус A6 e 25-27, в H9 e 8 и е постоянен при всички изолати, в B7 e 21-

25, в F3 броят е 5 и отново постоянен, в C6 e 23-27,  в Е7: 5-7 и в G8: 9-13. Четири от 

изолатите риботип 014/020 образуват клъстър. 

Като генетично свързани в клъстър се определят CD изолати, при които процента на 

генетично  сходство е над 80%, т.е. при тях се наблюдава разлика най-много в два локуса.  

Като цяло MLVA7 метода има много добра корелация с PCR-риботипирането. 

Изолатите от риботип 046 (А+В+CDT-) са групирани в MLVA тип означен като MLVA13. 

Референтният щам RS 046 e означен като MLVA 036.  

Изолатите от риботип 001 (А+В+CDT-) са групирани в два типа MLVA 005 и MLVA 006. 

Референтният щам RS 001 е означен с MLVA 007. Двата  MLVA типа 005 и 006 се срещат в 

Болница H. При пациент с лаб. № 322 от болница H са изолирани два изолата CD, означени с 

номер 322 и 322/2. Двата се отнасят към MLVA тип 005. Броят на повторите локусите A6, H9, 

B7, F3, E7 и G8 е еднакъв, съответно 20, 7, 13, 6, 9 и 11. Различия се наблюдават само в локус 

C6. Броят на повторите в С6 за №322 са 46, а за  №322/2- 47.   

Изолатите от  риботип 002 (A+B+CDT-) се групират в два MLVA  типа, означени като MLVA 

043 и MLVA 016. Референтният щам RS 002 е означен като MLVA 002. Изброените типовете 

се срещат в болница Е и H. 

Сред изследваните изолати от риботип 012 (A+B+CDT-) се разграничават два MLVA типа, 

означени като MLVA 039 и MLVA 041. Референтният щам RS 012  е също MLVA 041 тип.   

Изолатите от риботип 070 (A+B+CDT-) и риботип 078 (A+B+CDT+) се групират в един 

MLVA тип означен с 001 и съответно 021. 

Локусът A6 не се амплифицира при всички клинични щамове. Отсъствие на ампликон за А6 

има при клинични изолати  с лаб. № 1795-9 и №1795-9/1, които принадлежат към риботип 

078, както и за референтен щам RS 078.  Подобно явление се наблюдава от Fawley и сътр., 

които са обобщили, че MLVA метода е с висока дискриминативност за разграничаване на 

изолати CD от отделни взривове, но с различна- по отношение на риботиповете (пример 078) 

(Fawley and Wilcox, 2011). 
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Fawley и сътр. в периода април 2009г.-ноември 2010г. в Англия (Leeds) са изследвали 286 CD 

от 29 институции в страната, които са принадлежали към следните десет риботипа: 001, 005, 

014, 015, 017, 023, 027, 078, 106 и 277. Доминиращи са изолатите от риботипове: 027, 001, 017, 

106 и 078, които са съставлявали 44/53 (83%) от всички изследвани изолати. Най-много 

клъстъри са наблюдавали сред изолатите от риботип 027.  

Fawley и сътр. препоръчват MLVA да се прилага като метод за характеризиране и 

интерпретация на пътищата за разпространение на епидемичните щамове CD в обществото, в 

различните отделения на едно и също болнично заведение, както и между различни здравни 

заведения (Fawley et al., 2008; Fawley and Wilcox, 2011). 

Wei и сътр. са сравнили резултатите, получили при изследване на 142 изолата CD чрез 

различни панели за MLVA (панели: комбинация от различни локуси) и PCR-риботипиране. Те 

са прилагали два метода MLVA10 (10 локуса) и MLVA4 (4 локуса), които са амплифицирали 

в multiplex PCR реакции. Двата MLVA (4 и 10) метода са се характеризирали с еднаква 

дискриминативна способност, независимо от броя на изследваните локуси. По-малкят брой 

изследвани локуси не оказва влияние на дискриминативността на метода  (Wei et al., 2011). 

Wei и сътр. са използвали  секвенирането на генома на щам CD 630 (риботип 012) за 

разработването на редица модификации на метода MLVA (Van Den Berg et al., 2006).  При CD 

630 са открити 1,526 тандемно повторени локуси, които са били проучени чрез VNTRDB 

софтуеър (Chang et al., 2008). Wei и сътр. елинимират от проучването всички локуси, които са 

с ниска типираща способност и/или са с делеции.  

Van den Berg. и сътр са приложили MLVA метода за генотипиране на 59 референтни щама, 

субтипове на риботип: 001 и 027; на 29 токсин А-негативни В-позитивни изолата, 

принадлежащи към риботип 017, изолирани от 8 Европейски страни и 29 изолата CD риботип 

027/PFGE-type NAP1, изолирани при седем вътреболнични взрива регистрирани в Холандия. 

Колективът е доказал, че 29-те изолата  тип 027/PFGE-type NAP1 сформират 13 клъстъра, 

докато токсин А-В+ CD изолатите- 8 специфични клъстъра, характерни за всяка страна  (Van 

Den Berg et al., 2006).  

Стабилността на броя на повторите в различните локуси е била изследвана след 10 и 30 пъти 

субкултивиране на изолати, принадлежащи към риботип 014 и 027. Броят на повторите в 

отделните локуси при изолати риботип 014 са останали стабилни при всички експерименти.  

Броят на повторите в локус А6Cd при 027 се е увеличил с един повтор след 10 

субкултивирания, но след 30тия път се е възстановил първоначалния им брой.  За локус C6Cd на 

риботип 027 е характерна редукция с един повтор след 30 субкултивирания. Van den Berg. и 

сътр. са обобщили, че щамове CD, които имат разлика от един повтор в даден локус не се 
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интерпретират като отделни типове или субтипове (Van Den Berg et al., 2006). Това 

заключение е в пълно съответствие с проучването на  Marsh  и сътр. относно стабилността на 

MLVA локусите (Marsh et al., 2006), които са обобщили, че изолати със сума от разликите в 

тандемните повтори равна на _2 са  генетично свързани.  

Все още не е дефиниран оптимален метод за типиране на щамове C. difficile при изследване на 

вътреболнични вривове (Broukhanski et al., 2011). Mетодите PFGE и PCR-риботипиране се 

прилагат предимно в Северна Америка и Европа, докато токсинотипирането и MLST се 

прилагат с научни цели. Kuijper и сътр. са дефинирали MLVA като най-дискриминативен 

метод при обследване на взривове (Kuijper et al., 2009).  Честота на разпространение на CDAD 

в Европа е сравнително ниска 2.45/10 000 пациенто-дни, в сравнение с 4-25/10 000 приемания 

в Канада (Barbut et al., 2007).  

През последните години са наблюдава тенденция за нарастване на честота на разпространение 

на CDI в България, която е 3/10 000 пациенто-приема (0.6 за 10 000 пациенто-дни) (Bauer et 

al., 2010 ).  
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Фиг. 28. MLVA7 метод при клинични изолати CD. 
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V.  РЕЗЮМЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ (ИЗВОДИ) 

 
1. Апробиран и оптимизиран е EvaGreen Real time PCR метод с висока специфичност 

за бърза идентификация и потвърждаване на щамове CD. 

 

2. Апробирани и оптимизирани са PCR методи за доказване на токсин-кодиращите 

гени при CD, както и за дискриминиране на токсин А-продуцуращите от токсин-А-

негативните щамове, на базата на делеция в tcdA гена. 

 

3. Сред изследваните изолати в България бяха разграничени четири токсигенни 

варианта: А+B+CDT- (53,1%), A-B+CDT- (28,1%), А+В+CDT+(9,4%) и A-B-CDT- 

(9,4%).  

 

4. В България се откриват следните риботипове: 001, 002, 012, 014/020, 017, 023, 046, 

070, 078. Най-висока честота на разпространение имат риботипове  017  и  014/020, 

които са асоциирани с епидемии в Европа. 

 

5. Всички доказани риботипове в настоящия дисертационен труд се свърват с тежки  

CDI, водещи до усложнения и висока  смъртност.  

 

6. Посредством MLVA7 метода сред клиничните изолати CD риботип 017 и 014/020 

бяха доказани два клъстъра, откриващи се в едни и същи болници. Методът може 

успешно да се прилага за субтипизиране на генетично близки и епидемично 

свързани изолати. 
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VI. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОРГИНАЛНОСТ (ПРИНОСИ) 

 
I. Научно теоритични приноси с оргинален характер 

 

1. За първи път е разработен и апробиран, EvaGreen Real time PCR метод за 

едновременна идентификция на C. difficile, както и доказване синтеза на токсин В. 

 

2. За първи път се разграничава и процентно охарактеризира разпространението на 

четирите токсигенни варианта за България: А+B+CDT- е 53,1%, A-B+CDT- е 28,1%, 

А+В+CDT+  и A-B-CDT- съответно по 9,4%.  

 

3. Оргинален принос е доказването на неописвани до сега в България риботипове, като 

001, 002, 012, 014/020, 017, 023, 046, 070, 078 и определяне на доминиращите 

риботипове 017 и 014/020. 

 

II. Научно-теоретични приноси с потвърдителен характер 

 

1. Разработените и апробирани от нас генотипни методи се характеризират с по-висока 

специфичност в сравнение с фенотипните методи. 

 

2. Потвърждаваме доказването на  неактивен токсин А в клинични щамове C. difficile. 

 

 

III. Научно приложни приноси 

 

1. Модифициран и апробиран е MLVA7 метод за бързо доказване на епидемични 

клъстъри с високо противоепидемично значение при контрола на инфекции, асоциирани 

с медицински грижи. 

 

2. Въведеният от нас метод PCR-риботипиране на C. difficile, позволява постигането на 

изискването на европейските стндарти за епидемиологично маркиране на клинично 

значими щамове.  
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