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ОСНОВНИ ОЗНАЧЕНИЯ И СЪКРАЩЕНИЯ
LAMP - примко-медиирана изотермична амплификация
БМ

- бактериални менингити

СЗО - Световна Здравна Организация
CDC - център за профилактика и контрол
ECDC - Европейският център за профилактика и контрол
Ig – имуноглобулин
PRP - полирибозил-рибитол-фосфат
FITC - флуоресцеин изотиоцианат
PCR - Полимеразна Верижна Реакция
bp - базови двойки
TЕ-буфер:Tris-хидроксиметил-аминометан-хидрохлорид
EDTA- етилендиаминтетрацетат
dNTP - дезоскинуклеотидтрифосфат
O.D.- Оптичната плътност
TBE - Трис, Борна киселина, ЕДТА
NTHi – нетипабилни H.influenzae
LOS - Липоолигозахариди
IgA1 - човешки имуноглобулин А1
PsaA- пневмококовия повърхностен адхезин А
Psp - Повърхностни белтъци с адхезивни функции
PspC - Пневмококов повърхностен протеин С
FRET - флуоресцентен резонансен енергиен трансфер
HNB – хидрокси нафтол блу
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I.

Въведение

Менингитът представлява възпаление на обвивките на мозъка от различен
произход, което се изразява с менингеален синдром и плеоцитоза в ликвора. Той е
най-честата

проява

на

инфекция

на

централната

нервна

система.

Острият менингит се дефинира като синдром с остро начало, който се развива в
порядъка на часове до дни. Главоболието е водещият ранен симптом, последван от
различно проявени промени в съзнанието. Обективното изследване установява
белези на менинго-радикулерно дразнене и понякога огнищни неврологични
промени.
Бактериалният менингит е инфекциозно заболяване на централната нервна
система, което се характеризира с възпаление на обвивките на главния и
гръбначния мозък.
Острият, развиващ се в рамките на 24 ч., менингит се причинява обикновено
от пиогенни бактерии. Етиологията зависи от това дали е вследствие на
вътреболнична инфекция или е придобит в обществото, като възрастта и общото
състояние на пациента са от особено значение. Множество бактерии причиняват
менингити. От тях Neisseria meningitides, Streptococcus pneumoniae и Haemophilus
influenzae предизвикват около 80% от случаите.
Заразяването с причинителя става по въздушно-капков път от болни или
здрави носители на бактериите и при черепни травми.
Класическите симптоми на острия бактериален менингит включват повишена
температура, главоболие, обща хиперестезия (светобоязън, непоносимост към
силни звуци и допир), менингизъм и нарушения в съзнанието. Менингеалните
симптоми се дължат на дразнене на мозъчните обвивки, вследствие на повишеното
вътречерепно налягане, което е причинено от мозъчния оток и нарушенията в
оттичането на цереброспиналната течност.
Не всички пациенти демонстрират класическата триада от треска, вратна
ригидност и промяна в менталния статус, но почти всички имат поне един от тези
симптоми. При възрастни, отсъствието на тези три признака отхвърля в 99% от
случаите диагнозата бактериален менингит.
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При новородени, пациенти в напреднала възраст и такива с черепни травми
могат да не се наблюдават класическите клинични симптоми. Обривът не е
типичен признак при бактериален менингит, но присъствието му може да означава
менингококова инфекция. Той може да бъде еритематозен и макуларен в началото,
но бързо да премине в петехиален. Често развитието на клиничната картина на
менингит се предхожда от симптоми на горна респираторна инфекция.
Бактериалните менингити са най-опасни в детска възраст, особено за
новородени и кърмачета.
Най-честите причинители на бактериален менингит са - N.meningitidis, S.
pneumoniae и H. influenzae серотип В.
Известно е че, доста от здравите хора са носители на някои от тези бактерии.
Повечето от носителите не боледуват или преминават с по-лека симптоматика на
болести на горните дихателни пътища. Още не е установена причината, поради
която при някои деца менингококът предизвиква свръхостър (фулминантен)
менингококов сепсис. Като най-вероятна причина се сочи неукрепналата имунна
система.
Много са защитните фактори, които предпазват централната нервна система
от бактериални инфекции. Тесните връзки между клетките на церебралните съдове
са естествена бариера за патогените, проникнали в кръвта. Независимо от това,
понякога бактериите преодоляват тези бариери, причинявайки инфекции на ЦНС.
Най-разпространен, като етиология при възрастните, причинител е S.
pneumoniae, като много често е налична бактериемия. Пациенти със спленектомия,
или намалена функция на далака, могат да развият тежък сепсис, често включващ
менингит.
В резултат на ваксинационната политика, острият бактериален менингит при
деца, причинен от H. influenzae серотип b е много рядко срещан и може да се
наблюдава при възрастните в страните, където се прилага ваксина. Пациенти с
дефицит на комплемента са податливи най-често на ифекции причинени от N.
meningitidis, докато при тези с травма на главата и нарушена дура матер,
менингитът се дължи най-вече на S. pneumoniae. Грам-отрицателните бактерии са
най-чест причинител при неутропения или черепномозъчна хирургия. При
новородени,

имунокомпрометирани

или

в

напреднала

менингитът често се причинява от L. monocytogenes.
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възраст

пациенти,

Обикновено бактериите достигат менингите чрез бактериемия с начало от
мукозни области. Случайно могат да проникнат и директно чрез травма,
хирургична намеса, или инвазивна медицинска процедура като лумбална пункция.
Редица фактори благоприятстват развитието на бактериални менингити.
Възрастта е от основно значение. Крайните възрастови групи са най-засегнати.
Сред новородените честотата е 1/200-500 живородени деца. Други съществени
фактори са: хирургична интервенция, травма или гнойна инфекция в областта на
главата (E. coli, Klebsiella spp, P. aeruginosa, Acinetobacter spp., стафилококи и
стрептококи, различни от S. pneumoniae и др.), различни форми на имуносупресия
и генетична предразположеност.
Най-честите причинители на остър бактериален менингит според факторите
на предиспозиция са както следва:


до 1 месец- Streptococcus agalactiae, Escherichia coli, Listeria
monocytogenes, Klebsiella species

от 1 до 23 месеца- S. agalactiae,
influenzae,Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis


E.

coli,

Haemophilus

от 2 до 50 години - S. pneumoniae, N. meningitidis


повече от 50 години- S.pneumoniae, N. meningitidis, L. monocytogenes,
аеробни Грам-отрицателни бактерии.

Типичните ликворни промени при бактериалния менингит са добре известни
– ликворна плеоцитоза (2000-3000 и повече клетки/mm3), увеличен белтък и
понижено съдържание на глюкоза.
Етиологичната диагноза се поставя чрез микробиологично изследване.
Изолирането на патогена от ликвор, кръв и/или кожна биопсия от петехиални лезии
и полимеразната верижна реакция се приемат за „златен” стандарт в диагностиката,
като културата е по-ниско чувствителна от PCR.
Хемокултурите, които са позитивни при 50-60% от случаите с менингит,
винаги са показателни. Препаратът по Грам е положителен при 60-90% от
пациентите и показва количество на бактериите над 105 клетки/ml. При по-малко
количество на бактериите чувствителността на препарата по Грам спада на около
25%. При негативни култури и препарат по Грам, латекс-аглутинационните тестове
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за бактериални патогени са високо специфични, но чувстнителността им е
сравнително ниска - между 50% и 80%.
Генетичните методи за детекция на бактериална ДНК като PCR се отличават с
висока специфичност и чувствителност при диагностиката на бактериалните
менингити, особено в случаите на вече започнала антибиотича терапия.
Острият бактериален менингит е състояние, което изисква бързи и адекватни
мерки и бързата диагноза е от решаващо значение за терапията на пациента, както
и за мерките за профилактика на контактните. Приблизително, резултатите от
оценка на препарат от Грам могат да бъдат готови за 15-20 мин, от детекцията на
антиген с латекс-аглутинационен кит – за 30 минути, от PCR-за 2,5 – 5 часа и от
посявката – от 16 часа до няколко дни. Разбира се, следва да се отчита и времето за
транспорт на материала до лабораторията, изпълняваща съответното изследване.
Бързината и високата чувствителност са основни предимства на генетичните
методи. Предимство също е, че чрез PCR етиологичната диагноза може да се
постави и след започване на антибиотичната терапия, която в повечето случаи е
вече налице при вземането на материала за микробиологично изследване.

За

постигането на максимална информативност при диагностициране на заболяването
се налага комплексно прилагане на различни методи. Поради възможност за
фалшиво позитивни и неспецифични резултати, данните от тях трябва да се
интерпретират винаги в корелация с другите параклинични и клинични находки.
Разработването, изпитването и внедряването на нови молекулярни методи за
диагностика и типизиране на микроорганизмите, причинители на заболявания, е
приоритетно направление в съвременната микробиология. Главна насока, в която
работят специалистите в сферата на лабораторната диагностика, е създаването на
високо чувствителни, специфични и бързи методи за идентификация на патогените,
които бяха въведени от Националната Референтна лаборатория по „Молекулярна
микробиология” при НЦЗПБ.
Молекулярно генетичните методи за диагностика и типизиране се считат за
значително

по-информативни

в

сравнение

с

класическите

фенотипни

и

серологични методи. Благодарение на тях, съвременната микробиология доби нов
облик и значимост при изследване разпространението на инфекциите, за по-точно
изясняване на отделни звена от епидемичния процес, източникът на инфекция,
механизмите, пътищата и факторите на предаване и проследяване на клоналната
връзка между отделните изолати.
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Ние насочихме вниманието си към разработване, апробиране, въвеждане и
прилагане на молекулярно- генетични методи за диагностика и типизиране на
етиологичния агент на най-честите бактериални менингити в България. До
настоящия момент в нашата страна липсват цялостни проучвания в тази насока.
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II. Цел и задачи

Цел на настоящата работа е да се разработят, апробират, валидират и въведат
в лабораторната практика молекулярно-генетични методи за диагностика и
типизиране на причинителите на най-честите бактериални менингити,

с оглед

подобряване контрола на тези заболявания в България.
За изпълнение на тази цел си поставихме следните основни задачи:
1.

Разработване и изпитване на молекулярно-генетични методи за

идентификация на видовете N.meningitidis, S. pneumoniae и H.influenzae на базата
на полимеразно верижна реакция в реално време.
2.

Разработване и апробиране на генетични методи за типизиране и

определяне серогрупите на N.meningitidis и H.influenzae, на базата на полимеразно
верижна реакция в реално време.
3.
определяне

Разработване и апробиране на генетични методи за типизиране и
серогрупите

и

серотиповете

на

S.pneumoniae,

на

базата

на

серогрупови

и

серотипови

мултиплексна полимеразно верижна реакция.
4.

Проучване

на

превалиращите

принадлежности на клинични изолати N.meningitidis, S.pneumoniae и H.influenzae
при различните

възрастови групи от населението и разпространението на

бактериалните менингити от трите вида на територията на страната, както и
анализа им в контекста на ваксинационната политика в страната.
5.

Разработване на лесен и достъпен метод за бърза генетична

идентификация на бактерии от вида N.meningitidis, не изискващ специална
апаратура и известен с името „Примко-медиирана изотермична амплификация”.
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IV. Материали и методи
1. Клинични материали
Клиничните материали, използвани в това проучване, бяха изпратени от
болници от цялата страна за откриване на етиологичния причинител или за
потвърждаването му, като част от референтната лабораторна дейност в НЦЗПБ.
Изследваните проби от ликвор бяха от пациенти с менингит. Изпратени бяха
за изследване 165 материала от януари 2013г. до септември 2016г. Пробите се
разделяха на две. Едната се култивираше, а от другата се изолираше ДНК, което се
изследваше чрез Real-Time PCR за N.meningitidis, S.pneumoniae и H.influenzae.
Критерий за изпращане на проби за изследване от пациентите, бяха да
отговарят на определението за гноен менингит - левкоцитоза ( > 100 клетки / mm3),
повишен протеин ( > 100 mg / dl ) или намалена глюкоза ( < 40 mg/ dl).
Пробите, които бяха културелно-негативни и позитивни с Real-Time PCR в
реално време са от болни с предварително приет антибиотик, или са били
транспортирани по неправилно.
Клиничните проби, които бяха изследвани от януари 2013г. до октомври 2016
г. са 165 за откриване или потвърждаване на бактериален менингит като етиология
(Таблица1).
Таблица 1. Брой изследвани материали от пациенти, разпределени по
години.

Години

2013

2014

2015

2016

Брой
изследвани

39

41

55

30

материали

Материалите бяха получавани от територията на цялата страна, разпределени
по градове както следва (Таблица 2):
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Таблица 2.

Разпределение на получените материали по градове от

страната.

Град

Брой получени материали

София

70

гр. Исперих

1

Плевен

24

Перник

1

Ловеч

2

Пазарджик

1

Враца

6

Дупница

1

Благоевград

1

Пазарджик

2

Пловдив

22

Стара Загора

7

Видин

1

Ямбол

4

Бургас

5

Русе

3

Хасково

2

Шумен

3

Търговище

1

Варна

5

Сливен

3

Общо:

165
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2.

Изолиране на ДНК от ликвор и прясна бактериална култура чрез

Cheelex 100.
Cheelex 100 е йонообменна смола, която се състои от стирен дивинилбензен
ко-полимери, съдържащи сдвоени имино диацетатни йони. Те действат като
хелатиращи

групи,

свързващи

поливалентни

метални

йони, такива

като

магнезиевия йон (Mg2+).
С премахването на Mg2+ от реакцията се инактивират всички нуклеази и ДНК
остава защитена.
Изолирането на ДНК бе извършвано по следната методика.

2.1.

Изолиране на ДНК от ликвор

Геномната ДНК, използвана в различните етапи на анализа, бе изолирана с
5% Cheelex 100 и протеиназа К в концентрация 20mg/ml по следната методика:


От материал ликвор се вземаха по 200µl и се поставяха в 1,5cc

епруветка тип епендорф с предварително сложени в нея 150 µl 5% Chellex 100 и
6µl протеиназа К.


Епруветката се поставяше в термоблок на 560С, за 15минути.



След изтичане на времето се поставяше в термоблок на 1000С за 15

минути.


Охлаждаше се за 5 минути на стайна температура.



След това се центрофугираше за 5 минути на 14000 оборота.



Вземаше се супернатантата, в която е ДНК, а утайката се изхвърляше.



Всички изолирани ДНК-и се съхраняваха при -20 ° С.
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Изолиране на ДНК от прясна бактериална култура.

2.2.

Вземаше се със йозе от от три до пет колонии от свежа култура и се
ресуспендираха в 400µl 5% Chellex 100, с добавена към него 6µl протеиназа К в
микроцентрофужна епруветка тип епендорф от 1.5ml. След тази процедура,
стъпките бяха следните:


Епруветката се поставяше в термоблок на 560С, за 120 минути.



След изтичане на времето се поставяше в термоблок на 1000С за 15
минути.



Охлаждаше се за 5 минути на стайна температура.



След това се центрофугираше за 5 минути на 14000 оборота.



Внимателно се вземаше супернатантата, в която е ДНК, а утайката се

изхвърляше.


3.

3.1.

Всички изолирани ДНК-и се съхраняваха при -20 ° С.

Оценка на качеството и концентрацията на изолираната ДНК
Измерване на концентрацията и определяне на качеството на

изолираната ДНК/РНК чрез спектрофотометричен метод.

Концентрацията на изолираната ДНК беше измерена спектрофотометрично
с помощта на Eppendorf Bio Spectrometer. Методът се основава на специфичното
поглъщане на светлина с дължина на вълната λ= 260 nm от пуриновите и
пиримидиновите бази на ДНК и РНК. Абсорбцията при λ= 280 nm дава
концентрацията на белтъците.
1 Оптичната плътност (O.D.) при 260 nm за двойноверижна ДНК = 50 ng/μl
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1 O.D. при 260 nm за едноверижна ДНК = 20-33 ng/μl
1 O.D. при 260 nm за РНК молекули = 40 ng/μl

Отношението на абсорбциите, измерени съответно при λ260 и λ280, показва
чистотата на ДНК/РНК.
Чистите ДНК проби дават А260/280 съотношение приблизително 1.8.
Стойности под 1.6 показват наличие на примеси от белтъци. Стойности над 2
показва наличие на примеси от РНК.
При РНК проби, които са чисти, дават съотношение А260/280 от около 2. В
случай на стойности под 1.8, показва примеси от белтъци.
Киселинността на пробите също оказва влияние върху съотношението
А260/280.
Отношението А260/А230 дава представа за съдържанието на други
контаминиращи вещества, които абсорбират при λ230 или λ260.
Чистите проби имат съотношение на А260/А230 в обхвата 2 - 2.2. Вещества,
които поглъщат при λ230 са EDTA, въглехидрати и TRIzol (разтвор, който се
използва за изолиране на РНК), Guanidine HCL (разтвор, който се използва за
изолиране на ДНК). При контаминация с тези вещества съотношението А260/А230
е понижено. Вещество, което поглъща при λ260 е гуанидин изотиоцианат, който се
използва за изолиране на РНК. При контаминиране с него А260/А230
съотношението има високи стойности.

А) Микро кювета
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Б) От 1 μl до 3 μl от ДНК проба се поставяше с помощта на типче върху долната
оптична повърхност;

С) След нанасянето на пробата, горното рамо се сваляше и горната оптична
повърхност се докосва до пробата, формирайки течна колона, с дължина на пътя на
лъча определен от разстоянието между двете оптични повърхности.

Фиг. 1. Оценка на качеството и количеството на изолираните ДНК с помощта
на Eppendorf BioSpectrometer.

Разтворената във вода или елиуращ буфер ДНК проба се измерваше, като се
отчиташе абсорбцията при 280/260 nm. Апаратът автоматично изчислява
концентрацията на ДНК въз основа на закона на Беер - Ламберт (Beer-Lambert)
като се използва следната формула:

c - концентрация на ДНК (μg/μl)
E260 - екстинкция при 260 nm
R – разреждане,
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ɭ - ширина на кюветата
ε - десетичен моларен екстинкционен коефициент (за ДНК ε=26)

4.

Съхранение на ДНК.

Изолираната ДНК се съхраняваше в течение на седмица при температура 2-80С.,
след което се съхраняваше на –минус 800С. Не се допускаше многократно
отмразяване и замразяване на ДНК.

5. Полимеразно верижна реакция в реално време - използвани праймери и
условия на амплификация.

За видова идентификация на N.meningitidis, H. influenzae и S. pneumoniae и за
определяне на серотиповете на N.meningitidis и H. influenzae беше използван един
от съвременните методи на молекулярната микробиология, а именно полимеразно
верижна реакция в реално време.
В настоящето изследване са използвани двойно белязани хидролизни
сонди за качествено определяне на нуклеотидни последователности.
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Източник: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:TaqMan_GX_cartoon.jpg
Фиг. 2. Етапи на полимеразната верижна реакция с използване на двойно
белязани хидролизни сонди

За контрол на изолираната ДНК и наличие на инхибитори използвахме
праймери и флуоресцентно белязана

сонда, разработени за идентификация на

човешка РНКаза P.
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За определяне на серогрупа /серотипа, S.pneumoniae е използван метода за
мултиплексна полимеразно верижна реакция .
Тази полимеразно верижната реакция позволява едновременно откриване на
няколко серотипа S.pneumoniae .
При анализите беше използван апарат за PCR-амплификация Veriti 96-well.
В таблица3 са представени гените, кодиращи считащите се за най - често
срещани у нас серотипове/серогрупи на S.pneumoniae и използвани от нас за
серотипизиране.

Таблица 3. Гени, кодиращи серотипове/серогрупи на S.pneumoniae.

wzy

galU

wzy

wzy

wciP

160bp

280bp

371bp

430bp

362bp

250bp

826bp

wzy

wzy

wzy

816bp

189bp

19A

19F

20

23F

10A

wzy

wzy

wzy

wciL

wzy

wcrG

wzy

wzy

573bp

478bp

304bp

514bp

384bp

628bp

434bp

722bp

Алгоритъм за провеждане на мултиплекс за серотипизиране.

5.1.

Анализът беше провеждан с двойки праймери за 15 серогрупи/серотипа,
заедно с една двойка праймери универсална за всички пневмококи за гена cpsA.
Праймерите бяха разпределени за удобство в 6 мултиплексни реакции,
като към всяка група мултиплекси бяха включени и праймерите универсални за
всички пневмококи за гена cpsA, който играе роля и на вътрешна контрола.
Групирането на серогрупите/серотиповете е представено в таблица 4 .
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15A/F

Wzg

14

18A/B/C/F

5

9V/A

4

7F/A

3

6A/B/C

ген

cpsA (всички
серотипове)

Серотип
/серогрупа

1

23A

Таблица 4. Групиране на праймерите за серогрупите/серотиповете в 6
мултиплексни реакции

1- (cpsA;23F;6A/B/C;19A)
2- (cpsA;19F;23A)
3- ( cpsA;3;9A/V;1)
4- (cpsA;7F/A;14;4)
5- (cpsA;15A/F;18A/B/C/F)
6- (cpsA;5;10A;20)

Серотипизирането беше провеждано на няколко етапа, които се редуваха
един след друг, до получаването на положителен резултат.
В първите два етапа бяха съсредоточени реакции с праймери, обхващащи
най – често срещащите се серотипове/серогрупи. Схемата за реда на провеждане
на мултиплексните е представена на Фиг. 3.
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Положителен за litA
ген

мултиплекс 1

Положителен cps ген и един
от серотиповете: 23F,
6A/B/C, 19A

мултиплекс 2

Положителен е само cps гена

Положителен cps ген и един
от серотиповете: 19F, 23A

мултиплекс 3

Положителен е само cps гена

Положителен cps ген и един
от серотиповете: 3, 9A/V, 1

мултиплекс 4

Положителен е само cps гена

Положителен cps ген и един
от серотиповете: 7F/A, 14, 4

мултиплекс 5

Положителен е само cps гена

Положителен cps ген и един
от серотиповете: 15A/F, 18

мултиплекс 6

Положителен е само cps гена

Положителен cps ген и един
от серотиповете: 5, 10A, 20

Фиг. 3. Схематично представяне на реда на провеждане на мултиплексните
реакции.
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6.

Хоризонтална агарозна гел електрофореза за визуализиране на

получените продукти от амплификацията на мултиплексната реакция.
В един или два от стартовете на гела се нанасяше молекулен маркер.
Дължината на продуктите от PCR реакцията се идентифицира с помощта на
молекулни маркери. В настоящата работа беше използван молекулен маркер с
дължина 50–1000 базови двойки.
Електрофорезата беше провеждана в продължение на 40-50 минути при
напрежение 100 V/см. След това гелът беше поставян на трансилюминатор с UV
лъчение от 312nm, като по този начин резултатът беше визуализиран и отчетен.

7.

7.1.

Примко медиирана изотермична амплификация .
Използвани праймери за LAMP реакция за диагностика на

N.meningitidis

Комплектът от праймери за LAMP, за диагностика на N.meningitidis се
състоеше от прав (ctrA_FIP) и обратен (ctrA_BIP) праймери. Вътрешни праймери,
прав (ctrA_F3) и обратен (ctrA_B3). Външни праймери - прав (ctrA_FL1) и обратен
(CtrA_BL1). Праймерът FIP се състоеше от F2 и F1C (Допълнение към F1)
последователности, а праймерът BIP се състоеше от В2 и В1С (комплементарна на
В1) последователности.
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8.

Използвани статистически методи за анализ

8.1.

Доверителен интервал (ДИ).
За оценка на относителните дялове на отделните най-чести причинители на

гнойни бактериални менингити са изчислени 95% доверителни интервали (ДИ)
като максималната грешка на оценката е изчислена по формулата:

Δр = t
ДИ = (р ± Δр)
където t е гаранционен табличен множител
р - е относителният дял
n – обемът на извадката

-трансформация на Фишер.

8.2.

При малки извадки или ниски стойности на относителния дял е използвана
-трансформацията на Фишер, където  е преобразуваната в радиани стойност
на получения в изследването процент р:
 = 2 arcsin

Максималната грешка на оценката е изчислена по формулата:

Δр =
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където t е гаранционен табличен множител
n – обемът на извадката



ДИ =    



Доверителният интервал показва в какъв интервал с избраната доверителна
вероятност се намира действителният относителен дял на положителните
резултати.
-трансформацията на t-критерия на Стюдънт.

8.3.

При сравняване на получените относителни дялове е използвана трансформацията на t – критерия на Стюдънт за сравняване на извадки с малък
брой, която има универсален характер.
-трансформацията на t-критерия на Стюдънт се използва при малък обем на
извадките поради факта, че случаите не са нормалното разпределени и получените
резултати от теста са до голяма степен неточни. Това налага сравняваните
относителни дялове (р) да се трансформират в спомагателната величина . Тестът
се използва при сравняване на два относителни дяла за определяне дали те
статистически значимо се различават.
Първоначално се формулира нулева хипотеза, която обикновено гласи, че
няма разлика между наблюдаваните относителни дялове на двете сравнявани групи
и всяка разлика се дължи на чисто случайни фактори.
Формулата за изчисляване на емпиричната стойност на t - характеристиката е
следната:

teм =

1   2

n

 n2 
n1  n2
1

където 1 и 2 са преобразуваните в радиани относителни дялове р1 и р2 в двете
сравнявани извадки, съгласно формулите:
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1 = 2 arcsin

р1

2 = 2 arcsin

р2

n1 и n2 е обемът на двете сравнявани извадки
За определяне на статистическата значимост на наблюдаваните разлики
между относителните дялове е прието критично ниво на значимост р = 0,05.
При р  0,05 – наблюдаваната разлика между относителните дялове е
статистически значима, т.е. тя се дължи на закономерно действащи причини, а не
само на случайни фактори.
При р  0,05 – наблюдаваната разлика между относителните дялове не е
статистически значима, т.е. тя се дължи или само на действието на случайни
фактори, или при даденото проучване не може да се докаже действието на
закономерни такива.
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V. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ

1.

Разработване и изпитване на молекулярно-генетични методи за

диагностика на N.meningitidis, S.pneumoniae, H.influenzae, на базата на RealTime PCR и конвенционален PCR.
1.1. Идентификация и генотипизиране на причинителите на бактериални
менингити в ликвор

Бяха проведени изследвания на 163 пациенти на възраст от 2 месеца до 83
години с индикации за бактериален менингит. Материалите постъпваха за
изследване

в

националната

референтна

лаборатория

по

„Молекулярна

микробиология” при отдел „Микробиология” в Национален Център по Заразни и
Паразитни Болести.
Идентификацията на причинителите при получаване на ликвор се извършваше в
последователност, представена на Фиг. 4.

Фиг.4. Молекулярно-диагностичен алгоритъм за доказване и типизиране на
бактериален менингит.
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В хода на изследването с видовоспецифичните праймери и сонди, чрез RealTime PCR са изследвани 165 материала, от които позитивни бяха 91.

Фиг.5 Отчитане на Real-Time PCR за идентификация на N.meningitidis,
S.pneumoniae и H.influenzae

Определени като N.meningitidis бяха 40 броя, S.pneumoniae бяха 45 броя
(49,45%) и 6 броя (6,59%) - H.influenzae (таблица 5).
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Таблица 5. Разпределение на най-честите причинители на бактериални
менингити през 2013-2016г. (януари-октомври)

Причинители
N. meningitidis
S. pneumoniae
H. influenzae
Общо

Относителен дял

Положителни
материали
(брой)

[143]

Доверителен
интервал [143]

40

43,96

33,76 – 54,16

45

49,45

39,18 – 59,72

6

6,59

2,48 – 12,60

91

100,00

Действителният относителен дял на отделните причинители на гнойни
менингити се намира с 95% вероятност в изчисления доверителен интервал.
Няма

статистически

значима

разлика

между

относителните

дялове

на

положителните за N.meningitidis и S pneumoniae причинители (р  0,05).
Относителният дял на H.influenzae се различава от другите два основни
причинителя (р < 0,05).
На Фиг. 6 е показано процентното разпределение между трите основни
причинителя на гнойни бактериални менингити - N.meningitidis, S pneumoniae и
H.influenzae.
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50
40
30

N. meningitidis
S.pneumoniae

43,96% 49,45%

H.influenzae

20
10

6,59%

0

Фиг. 6. Относителен дял на най - честите причинители на гнойни бактериални
менингити в България.

При тези изследвания беше установено, че доминиращия патоген при
гнойните бактериални менингити в България, идентифициран в цереброспинална
течност е S.pneumoniae. Втори по честота беше N.meningitidis и доста по-рядко
H.influenzae.
За по-нататъшно определяне на серотиповете на положителните проби се
използваха метода на PCR в реално време за N.meningitidis и Н.influenzae, и метода
на мултиплексен PCR за S.pneumoniae.
Серогрупите на N.meningitidis бяха определени чрез PCR в реално време.
Положителните N.meningitidis бяха 40 на брой и бяха отнесени към следните групи:
26 броя

- N.meningitidis В; 12 броя

- N.meningitidis C; 1брой - N. meningitidis

W135; 1брой - N.meningitidis Y, които са представени в таблица 6.

- 26 -

Таблица 6. Разпределение на положителните за N. meningitidis материали по
серотипове през 2013-2016 (януари-октомври)

Серотип
N. meningitidis В
N. meningitidis C
N. meningitidis
W135
N. meningitidis Y
Общо

Положителни
материали
(брой)

Относителен дял
[143]

Доверителен
интервал [143]

26

65,00

49,78 – 80,23

12

30,00

15,36 – 44,64

1

2,5

0 – 9,80

1

2,5

0 – 9,80

40

100,00

При направения статистически анализ се установи, че има статистически
значима разлика между серотипове N.meningitidis група В и N.meningitidis група C
(р < 0,05), които се различават съществено от N. meningitidis W135 и N. meningitidis
Y (Фиг. 7).
Серогрупа В продължава да предизвика по-голямата част от случаите на
инвазивен менингококов менингит, като предимно засяга младите възрастови
групи.
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30
25
20
15

N. meningitidis В
N. meningitidis C

65%

N. meningitidis W135

10

N. meningitidis Y
30%

5
2,5%
0

2,5%

Фиг. 7. Относителен дял на серогрупите N.meningitidis.

Установено беше, че доминиращата серогрупа беше N.meningitidis B - 65%.
На второ място е N.meningitidis С - 30% следвана от N.meningitidis W135-2,5% и
N.meningitidis Y – 2,5%.
Картината на разпространение на серогрупа В и С съответства на картината
на разпространение на серогрупите в Европа .
От серогрупа W135, която е характерна за Африка, азиатския регион и
страните от Близкия Изток има 1 случай и от серогрупа Y беше установен също
един случай, която е характерна предимно за САЩ и Канада. Появяването на
серогрупите W135 и Y може да се обясни с повишената миграция на хора от тези
региони към Европа и в частност към България.
За определянето на серотиповете/серогрупите на S.pneumoniae - 45 броя,
беше използван метода мултиплексен PCR. При този метод

следвахме

последователността, представена на фиг.3.
На фигури 8 и 9 са представени електрофорези на проби от пациенти
серотипизирани с мултиплексен PCR.
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1

2

3

4

А

5
6
серотип 3
371bp

7

8

9

10

11

12 13

Б
160bp (cpsA генвсички са положителни
за S.pneumoniae )

1. сет 1 с пациент А
7. маркер 50 бази
2. сет 2 с пациент А
8. сет 1 с пациент Б
3. сет 3 с пациент А – положителен за 9. сет 2 с пациент Б
серотип 3(371bp)
10. сет 3 с пациент Б
4. сет 4 с пациент А
11. сет 4 с пациент Б
5. сет 5 с пациент А
12. сет 5 с пациент Б
6. сет 6 с пациент А
13. сет 6 с пациент Б

Фиг. 8. Електрофореза за 12 проби от пациенти изследвани с праймерите за
серогрупи/серотипове със сет 3 на мултиплексен PCR, отчетени спрямо
маркер 100bp и 25bp.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12

Серогр.6ABC
250bp

1. маркер 100бази
2. S.pneumoniae+
3. S.pneumoniae+
4. S.pneumoniae+
5. S.pneumoniae+
6. S.pneumoniae+

7. маркер 25 бази
8. S.pneumoniae+ 9. S.pneumoniae+
10. S.pneumoniae+
11. S.pneumoniae+ и +за серогрупа 6ABC
12. S.pneumoniae+

Фиг. 9. Електрофореза за 10 проби от пациенти изследвани с праймерите за
серогрупи/серотипове със сет 1 на мултиплексен PCR, отчетени спрямо
маркер 100bp и 25bp.
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В хода на изследването, бяха идентифицирани следните серотипове и
серогрупи пневмококи:
 серогрупа 6 (6A/B/C) – 2бр. (4,44%);
 серотип 3 – 7 бр. (15,56%);
 серотип 19F - 2 (4,44%);
 серотип 19А - 1;
 серотип 14 - 1;
Нетипабилни с нашите праймери са 31броя (68,90%) виж таблица 7 и Фиг. 10.

Таблица 7. Разпределение на положителните за S. pneumoniae материали по
серотипове и серогрупи през 2014-2016 (януари-октомври)

Положителни
материали
(брой)

Относителен дял
[143]

6 A/B/C

2

4,44

Серотип 3

7

15,56

Серотип 14

1

2,22

Серогрупа 19F

2

4,44

Серогрупа 19A

2

4,44

Нетипабилни

31

68,90

Общо

45

100,00

Серотип/ серогрупа

Има статистически значима разлика между честотата на доказване на
нетипабилните серогрупи и всички останали (р < 0,05). Честотата на серотип 3 се
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различава съществено от тази на серотип 14 (р < 0,05), но не се различава от тази на
останалите серотипове.
Високият процент нетипизируеми пневмококи е свързан с факта, че част от
пневмококовите серотипове не се определят с помощта на приложените праймери,
които са за 15 серогрупи/серотипа, а в момента те са над 90 серогрупи/серотипа.
Нашите праймери бяха избрани, за да се проследят серогрупите/серотиповете
влизащи в състава на ваксините.

35
30
6 A/B/C

25

серотип 3

20

серотип 14

15

серотип 19F

5

серотип 19A

15,45%

10
4,44%

нетипабилни

2,22% 4,44% 4,44% 28,9%

0

Фиг. 10. Относителен дял на серотиповете и серогрупите на S.pneumoniae

Сред

идентифицираните

серотипове

и

серогрупи

пневмококи

има

многообразие, но в по-голям процент се среща серотип 3 – 15,45%.
За четиригодишен период, включен в изследването (2013 – 2016г.), бяха
положителни за трите изследвани микроорганизма 94 броя, от които 6 H.influenzae.
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Определянето на серотиповете, посредством метод PCR в реално време на
H.influenzae, показва, че 2 от положителните за H.influenzae са серотип b (33,33%)
и 4 от тях са нетипабилни (66,67%) представени в таблица 8.

Таблица 8. Разпределение на положителните за H.influenzae по серотипове и
серогрупи през 2013-2016 (януари-октомври)

Серотип/ серогрупа

Положителни
материали
(брой)

Относителен дял
[143]

Серотип a

-

0

Серотип b

2

33,33

Серотип c

-

0

Серотип d

-

0

Серотип e

-

0

Серотип f

-

0

Нетипабилни

4

66,67

Общо

45

100,00
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4
3,5
3
2,5
2

66,67%

33,33%

1,5

Серотип a
Серотип b
Серотип c
Серотип d
Серотип e
Серотип f
нетипабилни

1
0,5

0%

0%

0%

0%

0%

0

Фиг. 11. Относителен дял на серотиповете на H.influenzae

Двата случая от серотип b са при малки деца. Едното е на 7 месечна
възраст, другото е на 1 година. При двата случая не е била поставена ваксина.
Другите 4 случаи са при възрастни пациенти над 40 годишна възраст. Тези 4
H.influenzae са от групата на нетипабилните.

2. Проучване на възрастовите особености на заболяването.

За четиригодишен период, включен в изследването (2013 – 2016г.) бяха
събрани, обработени и изследвани общо 165 клинични материали на пациенти,
суспектни за бактериален менингит. От тях положителни за трите изследвани
микроорганизма са 91 броя разпределени по години както следва (Таблица 9):
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Таблица 9. Разпределение на положителните материали на най-честите
причинители на бактериални менингити по възрастови групи и години през
2013-2016 (януари-октомври)

Възрастови групи (години)
Години

до 1

1-4

5-14

15-24

25-44

45-64

65 +

Общо

N .meningitidis
2013

2

1

2

1

4

-

1

11

2014

2

2

1

-

2

3

1

11

2015

-

1

3

4

-

2

-

10

2016

1

4

1

1

1

-

-

8

5

8

7

6

7

5

2

40

(януари-октомври)

Общо

S. pneumonia
2013

-

1

1

-

3

1

1

7

2014

-

1

-

-

1

5

2

9

2015

1

1

3

1

5

6

3

20

2016

1

-

-

4

2

1

1

9

2

3

4

5

11

13

7

45

(януари-октомври)

Общо

H. influenzae
2013

-

-

-

-

-

-

-

-

2014

1

-

-

-

-

-

-

1

2015

-

1

-

-

2

1

1

5

2016

-

-

-

-

-

-

-

0

1

1

-

-

2

1

1

6

(януари-октомври)

Общо
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От последния доклад за 2014 г. на Европейският център за профилактика и
контрол върху заболяванията – ECDC, по данни на Европейската система за
наблюдение (TESSy), инвазивната менингококова болест е най-честа при младите
възрастови групи. Това се вижда и от нашите изследвания (Фиг. 12).

14
12
10
N.meningitidis

8

S.pneumoniae
6

H.influenzae

4
2
0
>1

1-4

5-14

15-24

25-44

45-64

>65

Фиг. 12. Относителен дял на положителните случаи на най-честите
причинители на бактериални менингити по възрастови групи през 2013-2016
(януари-октомври)

При пневмококовите менингити най-често засегнатата възраст беше 45-64
години, следвана от 25-44 и над 65 години.
Възрастово специфичното разпределение при менингитите причинени от
H.influenzae, беше най-високо при кърмачетата и при тези в напреднала възраст
(Фиг.12).
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Ваксинацията с H.influenzae тип Б ваксина е довело до прогресивно и
устойчиво намаляване на инфекциите, причинени от този серотип. В доклада си от
2014 година ECDC съобщава, че 82% от случаите, са причинени от безкапсулните
нетипабилни H.influenzae. При нас двата случая от H.influenzae тип b бяха на деца
на 1 и под една година, които не са били ваксинирани. Останалите 4 случаи бяха
причинени от безкапсулни нетипабилни H.influenzae, като възрастта на пациентите
беше над 42години.
Променящата се епидемиология на заболяванията, предизвикани от
инвазивни

H.influenzae,

трябва

да

бъдат

внимателно

мониторирани.

Наблюдението на болестта трябва да включва всички възрастови групи, серотипове
и клинични изяви.

20
15
N.meningitidis

10

S.pneumoniae
H.influenzae

5
0
2013

2014

2015

2016

Фиг. 13. Разпределение на установените случаи с най-честите причинители на
бактериални менингити по години 2013-2016 (януари-октомври)
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3.Разпространение на бактериалните менингити по пол

Резултатите от разпространението на бактериалните менингити причинени
от N.meningitidis, S.pneumoniae и H.influenzae по пол са представени на таблица 10.

Таблица 10. Разпределение на положителните материали на най-честите
причинители на бактериални менингити по пол
през 2014-2016 (януари-октомври)

Причинител

Пол
Мъже

Жени

17

23

17

28

1

5

35

56

(38,46%)

(61,54%)

N.meningitidis

S. pneumoniae

H.influenzae
Общо

Относителният дял на жените, с положителни резултати за най-честите
причинители на гнойни бактериални менингити е 61,54%. Той е съществено поголям от относителният дял на мъжете - 38,46%. За сравние в другите западно европейски страни процентът на заболелите от бактериален менингит мъже е поголям от този на жените.
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40
35
30
25

N.meningitidis

20

S.pneumoniae

15

H.influenzae

10
5
0
Мъже 38,46%

Жени 61,54%

Фиг. 14. Относителен дял на бактериалните менингити в зависимост от
пола на пациентите.

4. Проучване

разпространението

на

бактериалните

менингити

на

територията на страната.
Резултатите от разпространението на бактериалните менингити, причинени
от N.meningitidis, S.pneumoniae и H.influenzae в България са представени на фиг. 15
и таблица 11.

Фиг. 15. Разпределение на положителните материали по градове от страната.
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Таблица 11. Разпределение по градове на положителните материали от
пациенти за най-честите причинители на бактериални менингити през 20142016 (януари-октомври)

Град

Получени
материали
(брой)

Положителни
материали
(брой)

N.meningitidis

S.pneumoniae

H.influenzae

София

70

28

11

14

3

Исперих

1

1

1

-

-

Плевен

24

14

10

4

-

Перник

1

-

-

-

-

Ловеч

2

1

1

-

-

Враца

6

2

-

1

1

Дупница

1

1

-

1

--

Благоевград

2

2

1

1

-

Пазарджик

2

2

1

1

-

Пловдив

22

14

7

7

-

7

5

3

2

-

Видин

1

1

-

1

-

Ямбол

4

4

2

2

-

Бургас

5

4

1

2

1

Русе

3

2

-

2

-

Хасково

2

2

-

2

-

Шумен

3

2

2

-

-

Търговище

1

1

-

1

-

Варна

5

3

-

2

1

Сливен

3

2

-

2

-

Общо:

165

91

40

45

6

Стара Загора
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5. Разработване на LAMP техника за специфична амплификация и
диагностика на N.meningitidis

Методът, наречен примко - медиирана изотермична амплификация,
намножава ДНК с голяма бързина, висока специфичност и ефективност при
изотермални условия. Използват се два или три комплекта праймери и полимераза
с висока отместваща активност по направление на веригата.

5.1. Отчитане на LAMP реакцията за идентификация на N.meningitidis.

Реакцията беше отчитана визуално на дневна светлина с просто око. За
критерий използвахме промяната на цвета от розово при отрицателен резултат, в
зелено - при положителен резултат (Фиг. 16. )

Положителна
проба

Отрицателна
проба

Фиг. 16. Отчитане на реакцията LAMP за N.meningitidis.
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5.2. Тестове за чувствителност и специфичност на използваните
праймери за диагностика на N.meningitidis
Изборът

на

подходящи

праймери

е

диагностичните възможности на тестовете,

от

съществено

значение

за

от гледна точка на тяхната

чувствителност и специфичност.

5.2.1. Чувствителност.

За LAMP техниката е характерна висока чувствителност.

Аналитичната

чувствителност на праймерите за диагностика на N.meningitidis, бяха изпитани
чрез серийни разреждания, проведени с ДНК, изолирана от щам N.meningitidis.
От резултатите, показани на Фиг. 17 се наблюдава силен положителен
сигнал на амплификация при концентрация на ДНК съответно от 120fg и по -слаб
при 12fg.

А

М

12ng 1,2ng 120pg 12pg 1200fg 120fg 12fg 1,2fg 0,12fg 0,012fg

Б

Фиг. 17. Чувствителност на LAMP техника за специфична амплификация на
N.meningitidis. А. Визуализация на LAMP чрез калцеин;
Б. Визуализация на LAMP чрез електрофореза.
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5.2.2. Специфичност.
При LAMP се използват 6 праймера (4 в началните и 2 в крайните етапи). Това
осигурява изключително висока специфичност.
Бяха тествани ДНК екстракти от общо 10 различни микроорганизми - 8 от
бактериални щамове, 1 на C. albicans и 1 на Aspergillus fumigates (таблица12).
Анализирахме специфичността на LAMP.
На Фиг. 18 се вижда, че където има ДНК от N.meningitidis – реакцията е
положителна, а където е накапана ДНК на останалите 10 микроорганизма,
реакцията е отрицателна.

Таблица 12. Микроорганизми тествани за специфичност на LAMP.

N.meningitidis
различни серогрупи

Тествани микроорганизми

1. N.meningitidis гр.А+

1. N.gonorrhoeae

2. N.meningitidis гр.B+

2. S.pneumoniae

3. N.meningitidis гр.C+

3. M.pneumoniae

4. N.meningitidis гр.W135+

4. L pneumophila

5. N.meningitidis гр.Y+

5. L.monocytogenes
6. S.pneumoniae
7. B.pertussis
8. C.trachomatis
9. C. albicans
10.Aspergillus fumigates

Реакциите са инкубирани на термоблок Eppendorf при 63°С за 60 минути,
последвано от 85°С в продължение на 5 минути за прекратяване на реакцията.
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Резултатът ясно се вижда на Фиг. 18 - положителните реакции са със зелена
окраска, а отрицателните реакции са с розов цвят, тоест цвета не се променя.

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16

Б

Легенда:
1. маркер 100бази
2. N.meningitidis гр.А+
3. N.meningitidis гр.B+
4. N.meningitidis гр.C+
5. N.meningitidis гр.W135+
6. N.meningitidis гр.Y+
7. N.gonorrhoeae
8. E.coli

9. M.pneumoniae
10. L pneumophila
11. L.monocytogenes
12. S.pneumoniae
13. B.pertussis
14. C.trachomatis
15. C. albicans
16. Aspergillus fumigatus

Фиг. 18. Специфичност на LAMP техника за N.meningitidis.
А. Визуализация на LAMP чрез калцеин; Б. Визуализация на LAMP чрез
електрофореза.
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5.3.Стабилност:
Стабилността е полезна в случаите, когато се използват проби без да са
изолирани ДНК, а направо от клиничните материали. При PCR някои компоненти
от клиничните проби, като следи от кръв, хемин, N-ацетил цистеин, NaCl,
антикоагуланти могат да инхибират Taq- полимеразата и се явяват като инхибитори
на реакцията. Тези компоненти на клиничните проби, обаче не влияят на LAMP.
LAMP е по-стабилна реакция в сравнение с конвенционалния PCR и RealTime PCR. Тази стабилност се постига с температурния диапазон, с pH и с
широките граници на времето за синтез (елонгация).

5.4.Бързина.
LAMP е бърз метод в сравнение с другите амплификационни методи. Може да
се проведе за по-малко от час, особено когато се провежда с 6 праймера.

6.

Сравнение на методите LAMP и PCR

Поради своите изключителни предимства, като висока чувствителност и
специфичност, PCR е безспорно доказан водещ метод в диагностичната практика,
но като всеки метод има и някои недостатъци като:


Необходимост от сложна апаратура за поддържане на различна температура

за различно време. Може да се използва само в лаборатории, екипирани със скъпа
апаратура. Освен това са необходими специални познания и опит за интерпретация
на резултатите.


Необходимост от пост-амплификационен протокол за визуализиране на

резултатите като електрофореза с агарозен гел


Изисква реакционно време от 3-4 часа



Необходимост от предварителна екстракция на ДНК от пробите

Сравнението на методите LAMP и PCR са отразени в Табл.13.
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Таблица 13. Сравнение на методите LAMP и PCR

КРИТЕРИИ

PCR

Екстракция на ДНК Изисква екстракция на ДНК.

LAMP
Не се изисква екстракция на ДНК.

Непречистена ДНК е възможно да Пробите могат директно да се
инхибира реакцията.

включват в реакцията.

Време на протичане Приблизително от 1,5 до 3 ч., въз
на реакцията

основа на различни параметри

Приблизително около 30- 60 мин.

За залавянето на праймерите е

Денатурация

необходимо разделяне на веригите
чрез денатурация

Не е необходима денатурация.

Денатурация, хибридизация и

Провежда се при постоянна

Хибридизация,

синтез се извършват при различни

температура-60-65°С.

Синтез

температури за различно време

Провежда се на термоблок

(поради това е необходим скъп
PCR апарат)

Пост-

Изисква електрофореза и агарозен

амплификационен

гел за отчитане на резултата при

протокол

конвенционалния PCR

Чувствителност

Може да улови нанограмни ДНК

С помощта на интеркалиращи бои,
индикатори на метални йони.
Резултатът се отчита визуално.
Може да улови до фемтограми
ДНК в проба.
Не изисква скъпа апаратура.

Апаратура
Изисква скъпа апаратура.
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Необходим е само термоблок.

6.1.


Предимства на LAMP
LAMP се провежда при постоянна температура. Не изисква скъпа

апаратура, а само обикновен термоблок или водна баня. Всички реагенти са
относително евтини.


LAMP е чувствителен и специфичен метод за откриване на ДНК,
сравним с PCR. Произвежда голямо количество таргетни секвенции (109-1010
копия) за по-малко от 1 час. Високата чувствителност и специфичност се
постигат чрез използване на 6 различни геномни региона в началните етапи и 4
в по-късните етапи.



Диагнозата с LAMP е бърза, извършва се в рамките на 1 час.



LAMP не се влияе от неспецифични инхибитори, съдържащи се в
изследваната клинична проба. Могат да се използват необработени или
частично обработени проби, както и екстрахирана ДНК.



3а отчитане на резултата не са необходими пост- амплификационни
процедури като гел-електрофореза, с което се опростява реакцията и се пести
време. Резултатът може да се отчете директно чрез прибавяне на магнезиев
сулфат, SYBR green, HNB или Calcein.



6.2.

Лесно изпълнение, не е нужен високо квалифициран персонал.

Недостатъци на LAMP.

Продуктът на LAMP e стабилен и не се деградира лесно, което е
предпоставка за възможна контаминация.
3a отстраняване на този проблем има някои решения:
 Реакционната смес (мастер микс) на LAMP може да бъде преинкубирана с UNG
(Uracil N-Glicosilase), която разгражда урацила и използва UTP, вместо ТТР в
дезоксирибонуклеотидния микс в реакцията и предпазва от контаминацията на
предишно амплифицираните продукти.
 Да не се използва гел електрофорезата за отчитане на резултата, а да се използват
интеркалиращи (ДНК-свързващи) бои или индикатори на метални йони.
Приложението на индикатори на метални йони като HNB и калцеин се оценяват
като най-целесъобразни, защото се включват в началото на реакцията, още по
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време на приготвянето на реакционния микс, т.е. не се налага отваряне на
епруветките след завършване на реакцията .
В заключение може да се каже, че LAMP е сравнително нов метод с голям
потенциал за диагностика на различни микроорганизми. Той е доста почувствителен и по-специфичен от PCR. Подходящ е както за извършване на
диагностиката близо до леглото на болния, така и за лаборатории с ограничени
ресурси за закупуване скъпи лабораторни апаратури.
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VI.

ИЗВОДИ

Разработената дисертация има изследователска и методична насоченост.
Изпитахме, валидирахме и въведохме чувствителни и бързи молекулярногенетични методи на базата на Real-Time PCR и LAMP за идентификация и
типизиране на трите най чести причинителя на бактериален менингит –
N.meningitidis, S.pneumoniae и H.influenzae.
Въз основа на проведените от нас изследвания могат да се направят
следните изводи, които обобщават получените от нас резултати:
1.

Въведените и валидирани от нас молекулярно-генетични методи

успешно могат да се използват за високо специфична и чувствителна лабораторна
диагностика на N.meningitidis, S.pneumoniae и H.influenzae.
2.

Чрез тези молекулярно - генетични диагностични методи беше

доказано, че възрастните над 40 години и децата са най-засегнатите групи от
населението.
3.

Дисертационният труд доказа, че бактериалните менингити в

България сред жени са 61,54% , 38,46% сред мъже, докато това съотношение в
страни от Западна Европа е коренно различно.
4.

При направения анализ на разпространението на бактериалните

менингити на територията на България по региони установихме, че има
повсеместно разпространение на заболяването в нашата страна, но значително по малко като брой случаи на 100 000 население от някои европейски страни.
5.

Апробираната и въведена от нас LAMP методика може успешно да се

използва за идентификация на N.meningitidis. Чрез този анализ доказахме висок
процент на откриваемост на микроорганизма сравним с PCR анализа, но доста полесен за изпълнение и значително по-евтин.
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VII.

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА

ОРИГИНАЛНОСТ.

ПРИНОСИ

НА

ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД:
Научно-теоретични приноси с оригинален характер:

1. Представени са обобщени данни на циркулиращите серотипове на
N.meningitidis, S.pneumoniae и H.influenzae - причинители на бактериален
менингит, изследвани чрез молекулярно- генетични методи за периода 2013
– 2016г.
2. Направен е анализ на разпространението на бактериалните менингити в
България по възраст и по пол.
3. Дисертационният

труд

постави

научно-практическите

основи

на

генетичната идентификация и типизиране на най-честите причинители
(N.meningitidis, S.pneumoniae и H.influenzae) на бактериални менингити в
страната.
4. С апробираните и въведени от нас диагностични молекулярно - генетични
методи доказахме, че разпространението на бактериалните менингити от
най-честите причинители в България е съпоставимо с това в Европа.
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Научноприложни приноси:
5. За първи път в България оптимизирахме, валидирахме и въведохме в
диагностичната практика молекулярно - генетични методи чрез Real-time
PCR за идентификация на трите най чести причинители на бактериални
менингити - N.meningitidis, S.pneumoniae и H.influenzae.
6. За първи път в България въведохме, оптимизирахме и валидирахме в
диагностичната практика молекулярно - генетичния метод LAMP за
идентификация на N.meningitidis.
7. За първи път в България въведохме, оптимизирахме и валидирахме в
диагностичната практика молекулярно - генетични методи за типизиране
чрез Real-time PCR на пет серогрупи N.meningitidis и шест серотипа
H.influenzae.
8. За първи път в България оптимизирахме, валидирахме и въведохме в
диагностичната практика молекулярно - генетични методи за типизиране на
15 серотипа/серогрупи S.pneumoniae чрез мултиплексен конвенционален
PCR.
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