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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

ДГИ

дисеминирана гонококова инфекция

ЕТ

елементарни телца

ЛОЗ

липоолигозахарид

ЛПЗ

липополизахарид

МПК

минимална потискаща концентрация

ПМН

полиморфнонуклеарни неутрофилни левкоцити

РСК

реакция за свързване на комплемента

РТ

ретикуларни телца

СПИ

сексуално предавани инфекции

ТВБ

тазово възпалителна болест

УГХИ

урогенитална хламидийна инфекция

bp

базови двойки

DFA

директна имунофлуоресценция

dNTPs

дезоксинуклеотиди

EIA

имуноензимен анализ

EtBr

етидиев бромид

HRMA

анализ на топенето на кривите с висока резолюция

LCR

лигазна верижна реакция

LGV

лимфогранулома венереум

MOMP

основен протеин на външната мембрана

MSM

мъже, които правят секс с мъже

NAAT

тестове, основани на амплификация на нуклеинови киселини

NASBA

секвенционно-базирана амплификация на нуклеинови киселини
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NG-MAST

Neisseria gonorrhoeae-мултиантигенно секвенционно типизиране

NGS

секвениране от следващо поколение

ORF

отворенa рамкa за четене

VD

вариабилен домейн

PBP2

пеницилин-свърващ протеин 2

PCR

полимеразно верижна реакция

PPNG

пеницилиназа продуциращи N. gonorrhoeae

RFLP

рестрикционен анализ на полиморфизми в дължината на
рестрикционните фрагменти

SDA

амплификация чрез изместване на веригата

TMA

транскрипционно-медиирана амплификация

QRNG

резистентни към хинолони N. gonorrhoeae

XDR-NG

Neisseria gonorrhoeae с екстензивна резистентност
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ВЪВЕДЕНИЕ И АКТУАЛНОСТ НА ПРОБЛЕМА
Въведение
Бактериалните сексуално предавани инфекции (СПИ) остават един от основните
проблеми на общественото здраве в световен мащаб. Световната здравна организация
(СЗО) изчислява 357 млн. нови случаи глобално на четирите лечими невирусни СПИ:
трихомониаза (Trichomonas vaginalis), урогенитална хламидийна инфекция (Chlamydia
trachomatis), гонорея (Neisseria gonorrhoeae) и сифилис (Treponema palludum subspecies
pallidum) сред младите възрастни (15-49 години) през 2012 г. Трихомониазата е найчесто срещата инфекция (143 млн. случая), следвана от три бактериални инфекции:
хламидия (131 млн. случая), гонорея (78 млн. случая) и сифилис (5,6 млн. случая).
Ако тези инфекции не се открият и/или не се лекуват адекватно, могат да
доведат до тежки усложнения и последствия, като например третичен или вроден
сифилис, инфертилитет, ектопична бременност, аборт през първия триместър,
преждевременно

раждане,

мъртвораждане,

неонатална

смърт

и

неонатален

конюнктивит водещ до слепота. Тези инфекции увеличават трансмисията и
заболeваемостта с HIV. Съобразно с това тези инфекции могат да имат за резултат
значителна заболеваемост, смъртност и социално-икономически последствия по цял
свят. Тъй като няма ваксини за нито една от тези инфекции, за целите на контрола на
общественото здраве се изискват ефективно, достъпно и нескъпоструващо лечение,
което да се подпомага от адекватна превенция, диагностика, проследяване на
контактните лица, скринингово изследване (най-вече за урогениталната хламидийна
инфекция) и епидемиологичен надзор. Антибиотичното лечение трябва да лекува
индивидуалните случаи на инфекция както за ограничаване на риска от усложнения,
така и за прекъсване трансмисията на инфекцията, което е наложително за намаляване
заболеваемостта на населението.
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Появата на антибиотична резистентност при етиологичните агенти на някои от
тези бактериални СПИ е свързано с голямо безпокойство, тъй като значително
нарушава ефективността на лечението и съответно контрола на тези инфекции.
Накратко, N. gonorrhoeae вече са развили резистентност към всички
антибиотици, които са били използвани за лечение на гонорея и понастоящем
единственият антибиотик за емпирична монотерапия е цефалоспоринът от трета
генерация цефтриаксон (парентерален). Поради появата на резистентност към
цефтриаксон понастоящем се препоръчва комбинирана антибиотична терапия (в
повечето случаи единична доза цефтриаксон 250-500 мг мускулно плюс единична доза
азитромицин 1-2 г per os).
Положението относно резистентността при Mycoplasma genitalium, който се
счита за един от основните причинители на негоноков уретрит (заедно с Chlamydia
trachomatis), е също толкова тревожно. Въпреки че тетрациклините (в т.ч.
доксициклин) показват добра in vitro чувствителност, те на практика са клинично
неефективни. Ефикасността на широко използваните за лечение макролиди и
флуорохинолони

намалява

през

последното

десетилетие

поради

появата

на

резистентност към тези антибиотици. По този начин инфекциите с N. gonorrhoeae и M.
genitalium биха могли да се превърнат в нелечими.
От друга страна C. trachomatis остават чувствителни към много антибиотици
като например тетрациклини, макролиди и флуорохинолони. Въпреки че индуцирането
на антибиотична резистетност при C. trachomatis е осъществено в лабораторни условия,
досега не е потвърдена стабилна хомотипична (генетична и фенотипна) резистентност
към нито един антибиотик при клинични изолати. Описаните случаи на неуспешно
излекуване при пациенти с C. trachomatis (особено при ректални инфекции, лекувани с
единична доза азитромицин 1 г) най-вероятно се дължат на реинфекция, субоптимална
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продължителнност на експозицията и абсорбцията или на факта, че контролното
изследване е извършено прекалено рано, откривайки нуклеинови киселини от
нежизненоспособни C. trachomatis

преди тяхната елиминация. Повечето от

урогениталните хламидийни инфекции се лекуват с азитромицин и това оказва
селективен натиск, който увеличава разпространението на макролидната резистентност
при N. gonorrhoeae, M. genitalium и други бактерии, които не причиняват СПИ. Това
представлява причината наблягането на употребата на доксициклин в европейските
ръководства от 2015 и ясните препоръки за използването на доксициклина като
средство на избор в европейското ръководство за негонококов уретрит от 2016.
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Изводи
От направения литературен обзор става ясно, че бактериалните СПИ остават
един от основните проблеми на общественото здраве както в нашата страна, така и в
световен мащаб. Както при всички инфекциозни заболявания и при тях най-точната
диагноза е етиологичната. За съжаление в България в диагностично-лабораторен план
те все още остават сериозно подценяван проблем. По отношение на двете най-широко
разпространени бактериални СПИ (гонорея и хламидийна инфекция) диагностиката е
базирана предимно на класически микробиологични и серологични методи и според
редица специалисти се нуждае от усъвършенстване. В много от случаите насочена
диагностика на инфекциите с M. genitalium не се извършва в рутинната практика.
Липсата на адекватна лабораторна диагноза компрометира не само репродуктивното
здраве на отделния индивид, но и сериозно нарушава процеса на регистрация и надзор
на тези инфекции и пречи на вземането на правилни управленски решения.
Към настоящия момент най-широко препоръчвани за диагностика на гонорея и
хламидийна и микоплазмени инфекции продължават да бъдат молекулярнобиологичните методи, тъй като те превъзхождат всички останали техники с тяхната
висока чувствителност и специфичност, бързина и невзискателност по отношение на
вземането, транспорта и съхранението на клиничните материали.
Силно препоръчван остава и културелният метод за диагностика на гонорея,
защото е единственият, които позволява тестване на антибиотичната резистентност.
Изпитването на антибиотичната чувствителност на изолираните гонококови щамове е
от изключителна важност, тъй като появата и разпространението на антибиотична
резистентност към всички използвани за лечение антибиотични средства е свързано с
голямо безпокойство в световен мащаб и поради тази причина N. gonorrhoeae бе
поставен в списъка на СЗО за приоритетни резистентни патогени, които представляват
най-голяма заплаха за човешкото здраве.
Проучвания върху възможностите за диагностика и типизиране..
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Методи за типизирането на C. trachomatis и N. gonorrhoeae все още не са били
въвеждани в нашата страна, а те биха могли да се използват за различни цели: да се
разбере филогенезата (еволюцията) и бактериалната популационна генетика; да се
проучи разпространението на специфични щамове; да се идентифицират времеви и
географски промени в щамовете, както и появата и предаването на конкретни щамове
(напр. полирезистентни); за да се потвърди/опровергае щамовата идентичност при
проследяване на контактните лица; за да се потвърди/опровергае терапевтичен неуспех;
за решаване на съдебно-медицински въпроси напр. при сексуално насилие; както за
потвърждаване на предполагаеми епидемиологични връзки и за разграничаване на
изолати от предполагаеми клъстери и епидемиологични огнища. Типизирането на
щамове във връзка с антибиотичната резистентност може да подпомогне по-доброто
разбиране на появата и предаването на резистентните щамове. В крайна сметка, тази
информация може да се приложи за изработването на различни превантивни мерки и
интервенции в сферата на общественото здравеопазване.
Съобразно изложените проблеми и особености бе формулирана целта на
дисертационния труд, а именно чрез апробиране и въвеждане на молекулярнобиологични методи за диагностика и типизиране на бактериални СПИ да се повишат
диагностичния потенциал, да се оптимизират препоръките за терапия и мерките за
контрол в страната.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Цел настоящата работа е: апробиране и въвеждане на молекулярнобиологични методи за диагностика и типизиране на причинителите на гонорея и
урогенитална хламидийна инфекция: Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis и
Mycoplasma genitalium.
За постигане на тази цел бяха поставени следните задачи:
1.

Разработване, изпитване и въвеждане на ДНК амплификационни

методи за откриване на N. gonorrhoeae, C. trachomatis и M. genitalum в клиничен
материал за целите на рутинната диагностика;
2.

Установяване разпространението на различните геногрупи C.

trachomatis чрез ДНК секвениране на ompA гена в клиничен материал от
пациенти от гр. София;
3.

Сравнение на конвенционално ДНК секвениране на генa ompA и

HRMA като методи за типизиране на C. trachomatis;
4.

Фенотипно и генетично характеризирне на изолати N. gonorrhoeae

от Швеция за периода 2002 – 2016 за оценка на разпространението на N.
gonorrhoeae с намалена чувствителност и резистентност към цефалоспорини от
трета генерация.

Проучвания върху възможностите за диагностика и типизиране..
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МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
Пациенти и клинични материали
София е най-големият областен град в България с население около 1 307 376
души, които представляват 17,5% от популацията на страната. Изследванията за C.
trachomatis бяха извършени изцяло в националната референтна лаборатория
„Микология и сексуално предавани инфекции“ в НЦЗПБ, като пациентите бяха
насочвани за изследване от различни места, включително от лични лекари, кабинети за
диагностика на полово предавани болести, клиники по дерматология и венерология,
акушерство и гинекология и инфекциозни заболявания. Бяха събирани урини първа
струя и урогенитални секрети на тампони от всички пациенти, посетили лабораторията
за периода 1 януари 2014 – 31 декември 2016. Средната възраст на пациентите от
женски (n=435) и мъжки пол (n=689) беше съответно 32 (диапоазон 15-67) и 36
(диапазон 15-70). Пробите от първа струя сутрешна урина (20-40 ml) бяха събирани в
стерилни пластмасови контейнери с винтова капачка. Уретралните и ендоцервикалните
клинични материали бяха взимани с помощта на стерилни дакронови тампони. Всички
клинични материали бяха директно транспортирани в лабораторията и обработвани в
рамките на един час след взимането. Диагностичната детекция на C. trachomatis беше
извършвана чрез използването на AmpliSens Chlamydia trachomatis-FRT PCR kit
(Federal Budget Institute of Science “Central Research Institute for Epidemiology”, Москва,
Русия) в съответствие с инструкциите на производителя. За периода 1 януари – 30 юни
2017 за изследване за M. genitalium беше взет клиничен материал (първа струя урина и
ендоцервикален секрети на тампони) от 204 пациенти, посетили лабораторията за
рутинно изследване на СПИ. Общо бяха изследвани 80 жени и 124 мъже, включени в
настоящото проучване. Средната възраст на пациентите от женски и мъжки пол беше
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съответно 35 (диапазон 17-61) и 37 (диапазон 20-60). Получените клнинчни материли
бяха обработвани съгласно стандартните процедури в лабораторията и беше
извършвана диагностична детекция на M. genitalium чрез използването на AmpliSens
Mycoplasma genitalium-FRT PCR kit (Federal Budget Institute of Science “Central Research
Institute for Epidemiology”, Москва, Русия) в съответствие с инструкциите на
производителя.
Като симптоматични пациенти се считат тези с дизурия, позиви за уриниране и /
или наличие на секрет. Микроскопският уретрит се диагностицира, ако се наблюдават
повече от 10 полиморфонуклеарни левкоцити (PMNLs) при голямо увеличение на
микроскопа (х 1000) (осреднено в пет полета) в препарат оцветен по Грам, приготвен от
центофугирана утайка на първата сутрешна урина. Микроскопският цервицит се
диагностицира, ако се наблюдават повече от 30 PMNLs на три полета на голямо
увеличение в препарат оцветен по Грам, взет от ендоцервикса с помощта на памучен
тампон.

Проучвания върху възможностите за диагностика и типизиране..
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Използвани молекулярно-генетични методи
Полимеразно верижна реакция
При полимеразно верижната реакция, два праймера (състоящи се от 15-30
нуклеотида) се конструират да бъдат комплементарни на два консервативни и
специфични региона от таргетната ДНК, която представлява интерес (т. нар. матрична
ДНК или матрица). Матричната ДНК се миксира с термостабилна ДНК Taqполимераза, деоксинуклеотиди и двата праймера в Tris-буфер, съдържащ MgCl2.
Впоследствие се извършва PCR чрез повторение на три реакционни стъпки на различни
температури (Фиг. 7). Първо, двойноверижната таргетна ДНК се денатурира до две
едноверижни вериги чрез загряване до 95° C. При температури от около 50° C
праймерите се свързват към техните респективни региони на всяка от едноверижните
таргетни ДНК вериги. В присъствието на четирите нуклеотида (dATP, dTTP, dCTP, и
dGTP) се генерира нова ДНК във всеки край (в посока 5´ 3´) откъм праймера чрез
термостабилната ДНК Taq-полимераза (при 72° C), генерирайки по този начин две
двойноверижни ДНК вериги. При втория цикъл тези реакции се повтарят и се
генерират четири ДНК вериги. Чрез повторение на това от около 30-50 пъти, една
таргетна ДНК ще се амплифицира до милиони копия. Приготовлението на пробата,
което прави ДНК достъпно и премахва веществата, които инхибират активността на
Taq-полимеразата, също е много важно по отношение на резултата от PCR. ДНК е
стабилна (при отсъствието на ДНК разграждащи ензими) и ако микроорганизмите са
загубили своята инфекциозност по време на транспортирането и съхранението, те все
още могат да бъдат открити чрез PCR, който следователно има по-висока
чувствителност отколкото културелните методи. Ако свърването на праймерите е
уникално само към C. trachomatis, то ДНК амплификацията ще има висока
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Фигура 7. PCR. Всеки PCR цикъл се състои от три стъпки: 1) Матричната ДНК се
денатурирана до едноверижна ДНК; 2) Праймерите (15-30 bp олигонуклеотиди) се
свързват със специфичните за тях места от матричната ДНК; 3) Термостабилен ензим
(ДНК полимераза) копира фрагментите чрез вмъкване на допълнителни нуклеотиди
(dATP, dTTP, dCTP и dGTP). След 30-40 цикъла се получават милиони копия на
матричната ДНК.
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специфичност, въпреки че високата чувствителност повишава риска от контаминация с
нативна или амплифицирана ДНК.
Конвенционалният метод за детекция на продукта от PCR е гел-електрофореза
(Фиг. 8) Амплифицираните продукти се визуализират след електрофореза в агарозен
гел, съдържащ етидиев бромид (EtBr), флуоресцентно багрило, което интеркалира
между базовите двойки в двойноверижната ДНК. EtBr емитира флуоресценция, когато
се възбуди чрез ултравиолетова светлина. Молекулен маркер, който съдържа ДНК
фрагменти с позната големина се включва във всяко пускане на гел електрофорезата.

Фигура 8. Гел-електрофореза. Амплифицираните ДНК-фрагменти (1-5) могат да бъдат
визуализирани чрез гел електрофореза. ДНК-пробите се зареждат в ямките и
отрицателно заредената ДНК мигрира към положителния анод. Чрез използване на
флуоресцентно багрило (напр. етидиев бромид (EtBr)), което интеркалира между
базовите двойки в ДНК, ДНК ивиците могат да бъдат визуализирани чрез
ултравиолетова светлина и впоследствие фотографирани. По-големите фрагменти и
молекули се забавят от агарозните частици и мигрират по-бавно в агарозния гел,
отколкото по-малките фрагменти и компактни молекули. За установяване размера на
фрагментите паралелно с тях се пуска молекулен маркер, който съдържа фрагменти с
познати размери.
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Полимеразно верижната реакция в реално време

Полимеразно верижната реакция в реално време е разработена в началото на
1990-те и дава възможност за проследяване на PCR амплификацията веднага, щом тя се
получи. Детекцията на продукта от PCR се извършва чрез използването на специфични
и неспецифични флуорохроми. В настоящия дисетрационен труд за детекция на PCR
амплификацията в реално време са използвани специфични двойнобелязани
хибридизационни сонди. Хибридизационните сонди представляват олигонуклеотиди,
които в единия край са маркирани с флуоресцентно багрило, а в противополжния край
– с гасител на флуоресценцията. Близостта на гасителя до флуоресцентната молекула
възпрепяства излъчването на флуоресценция; разграждането на сондата от 5 ' 3'
екзонуклеазна активност на ДНК полимеразата нарушава тази близост и по този начин
позволява излъчването на флуоресценция. Следователно увеличение в таргетния
продукт (комплементарен на хибридизационната сонда) при всеки PCR цикъл води до
пропорционално увеличение на флуоресценцията поради разграждането на сондата и
освобождаването на флуорохрома (Фиг. 9).

Хибридазационните сонди могат да откриват единствено ДНК, която съдържа
комплементарна

на

самата

сонда

секвенция.

Следователно

използването

на

хибридазионни сонди значително увеличава специфичността на реакцията и дава
възможност за осъществяване на техниката дори в присъствието на други двДНК.

Използването на хибридизационни сонди, белязани с различни флуоресцентни
багрила, позволява провеждането на мултиплексeн PCR за откриване на няколко
таргетни последователности в една и съща проба
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Фигура. 9 Real Time PCR. 1) Хибридазационната сонда притежава две флуоресцентни
молекули, разположени в непосредствена близост: флуоресцентно багрило и гасител на
флуоресценцията. 3'-края на сондата е фосфорилиран, което възпрепяства понататъчното удължаване на веригата; 2) Във фазата на свързване на праймерите при
PCR хибридазионната сонда се свързва със специфични последоветелности от
матричната ДНК; 3) Във фазата на удължаване на веригите ДНК полимеразата
разгражда хибридизационната сондата благодарение на 5'-нуклеазната си активност,
замества фрагментите на сондата с нови нуклеотиди и продължава по-нататъчното
изграждане на новия ампликон; 4) След разграждане на хибридизационната сонда
флуоресцентното багрило престава да бъде в непосредствена близост до гасителя и
следователно може да излъчва флуорсцентна светлина. По този начин увеличаването на
флуоресценцията от флуоресцентното багрило на сондата директо корелира с
акумулирането на свободни флуоресцентни молекули и индиректно с количеството на
PCR продукта.
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В заключение PCR в реално време представлява бърза, високочувствителна
технология, която включва по-малко стъпки, тъй като амплификацията и детекцията на
специфичните ампликони се извършва едновременно. Следователно, PCR в реално
време отнема по-малко време и рискът от контаминация е по-малък в сравнение с
конвенционалния PCR. В допълнение, количеството на амликоните може да бъде
определено чрез използването на ДНК стандарти (ДНК проби с позната концентрация).
Недостатъците

включват

необходимостта

от

скъпоструваща

апаратура,

чувствителността към инхибиращи PCR вещества в клиничните материали и нуждата
от включване на подходящи вътрешни, положителни и негативни контроли при всяко
пускане.

ДНК секвениране

Процедурата за ДНК секвениране включва екстракция на нуклеиновите
киселини, PCR-медиирана амплификация, определяне на секвенцията и компютърен
анализ. Директното секвениране на ампликоните осигурява метод с висока резолюция
за изучаване на микроорганизмовата вариация и молекулярната епидемиология.
Секвенирането с този подход би могло да се извършва с инструменти и търговски
китове, предлагани от няколко различни производителя. В този дисертационен труд за
ДНК секвениране на гена ompA е използвана системата за генетичен анализ
GenomeLab™ GeXP, която ще бъде описана по-подробно.
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Фигура 10. ДНК секвениране. Всеки от четирите дидезоксинуклеотиди (терминатори
на удължаването на веригата) е маркиран с различно флуоресцентно багрило.
Следователно във фазата на удължаване на веригите нарастването завършва при
присъединяване на произволен дидезоксинуклеотид. Този цикъл се повтаря 25 пъти за
получаване на откриваеми количества от всеки един фрагмент. След това получените
фрагменти се разделят чрез капилярна електрофореза (електрофореза с разделителна
способност 1 bp) и всеки фрагмент се регистрира чрез флуоресценцията на
присъединения дидезоксинуклеотид. Чрез използването на специализиран софтуер
редът на базите в матричната ДНК може да се прочете и анализира.
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Амплифицираната ДНК чрез МОМР-PCR се миксира с един от двата праймера в
отделни реакции заедно с готовия реагент The GenomeLab DTCS - Quick Start Master
Mix. Реагентът съдържа ДНК полимераза, дезоксинуклеотиди (дАТФ, дГТФ, дТТФ и
дЦТФ), флуоресцентно белязани дидезоксинуклеотиди като верижни терминатори и
съставки на реакционен буфер (GenomeLab™ Dye Terminator Cycle Sequencing (DTCS)
Kits, SCIEX). Секвениращият PCR се провежда в съответствие с инструкциите на
производителя.

Продуктът от секвениращата реакция се пречиства и се прехвърля в плаки,
подходящи за зареждане в машината за генетичен анализ GeXP, където всяка проба
автоматично ще попадне в капиляра, изпълнена с полимер чрез електро-кинетично
инжектиране, като за разделяне на нуклеотидите се прилага електрически ток
(електрофореза). Разделянето на различните нуклеотиди се анализира чрез лазер, който
възбужда флуоресцентно белязаните дидезоксинуклеотиди и резултатът се обработва
чрез специализиран софтуер (Фиг. 11.)
Всяка индивидуална консенсусна секвенция се изпраща в база данни на
националния център за биотехнологична информация (http://www.ncbi.nlm.nih.gov) за
установяване на генотипа C. trachomatis, който съответства на изследвания изолат.
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Фигура 11. Хроматограма. Системата за генетичен анализ GeXP генерира четирицветна
хроматограма, показваща резултатите от ДНК секвенирането, като компютърната
програма предлага тълкуване на тези данни - текстов файл с данни за ДНК секвенцията.
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Изолиране на бактериална ДНК от клиничен материал

Геномна ДНК от първа струя урина беше изолирана с помощта на Quick-DNA
Universal/Miniprep Plus Kit в съответствие с упътванията на производителя. За
концентриране на клетъчната и свободна ДНК урината се подлага на центрифугиране
за 15 минути на 2000 х g преди екстракцията. Супернатантата се изхвърля и
преципитатът/утайката се промива допълнително с TE буфер.

1. От така приготвения материал се взимат 200 l и поставят с стерилна
микроцентифюжна епруветка и към нея се прибавят 200 l BioFluid & Cell
Buffer и 20 l протеиназа К.

2. Сместта миксира старателно или се вортексира 10-15 секунди и след това се
инкубира за 10 минути на водна баня 550С.

3. Добавят се Genomic Binding Buffer в съотношение 1 към 1 с обема на така
разградената проба. Сместта миксира старателно или се вортексира 10-15
секунди.

4. Микстурата се прехвърля в Zymo-Spin IIC-XL Column в събирателна
епруветка. Центрифугира се на  12000 x g за 1 минута. Елуатът заедно със
събирателната епруветка се изхвърлят и колонката се поставя в нова
събирателна епруветка.
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5. Добавят се 400 l DNA Pre-Wash Buffer и се центрифугира на  12000 x g за 1
минута. Елуатът от събирателната колонка се изхвърля.

6. Добавят се 700 l g-DNA Wash Buffer и се центрифугира на  12000 x g за 1
минута. Елуатът от събирателната колонка се изхвърля.

7. Добавят се 200 l g-DNA Wash Buffer и се центрифугира на  12000 x g за 1
минута. Елуатът заедно със събирателната колонка се изхвърля и колонката се
поставя в стерилна микроцентрифюжна епруветка.

8. Добавят се 100 l DNA Elution Buffer директно върху матрицата на колонката.
Инкубира се 5 минути на стайна температура, след което се центрифугира на
максимална скорорст за 1 минута за елуиране на ДНК.

Така елуираната ДНК се съхранява на -790С до извършването на анализа.
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Диагностична детекция на C. TRACHOMATIS и M. GENITALIUM
Подготовка на PCR реакцията.
Общият обем на PCR реакцията беше 25 l, като обемът на добавяната ДНК
проба представляваше 10 l.

1. Епруветката с надпис PCR-mix-2-FRT се размразява. Епруветките PCR-mix-1-FL
Chlamydia trachomatis/PCR-mix-1-FL Mycoplasma genitalium, PCR-mix-2-FRT и
полимераза (TaqF) се вортексират и след това се центрофугират за кратко.



Предварително

се

подготвят

необходимият

брой

епруветки

за

амплификацията на ДНК от клиничен материал и необходимите контроли.

2. За N реакции (вкл. 2 контролни реакции) се смесват в нова епруветка:



10 Х (N+1) l от PCR-mix-1-FL Chlamydia trachomatis/PCR-mix-1-FL
Mycoplasma genitalium



5 Х (N+1) l от PCR-mix-2-FRT



0,5 Х (N+1) l от полимеразата (TaqF)



Епруветката се вортексира, след което се центрофугира за кратко. От така
приготвеният реакционен микс се прехвърлят по 15 l във всяка подготвена
за ДНК амплификация епруветка.
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3. Чрез използването на типчета с филтър се добавят по 10 l от ДНК пробите,
получени при изолирането на бактериална ДНК от клиничните материали.

4. Извършване на контролните реакции на амплификацията:



Положителна контрола – добавят се 10 l от Positive Control complex (C+)
към епруветка, отбелязана като положителна контрола на амплификацията



Отрицателна контрола - добавят се 10 l от DNA-buffer към епруветка,
отбелязана като отрицателна контрола на амплификацията



Отрицателна контрола – добавят се 10 l от проба, изолирана от Negative
Control (C-) към епруветка, отбелязана като отрицателна контрола на
екстракцията.

Амплификация
Амплификацията и едновременната детекция на получавания флуоресцентен
сигнал беше извършвана на инструмент LightCycler 480 Instrument II, Roche,
Switzerland с предварително създаден температурен режим (табл. 3.)

1. Приготвените проби се поставяха в инструмента.
2. Предварително

зададената

програма

флуоресцентния сигнал се пускаше.
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за

амплификация

и

детекция

на

Таблица 3. Температурен режим за провеждане на PCR в реално време
Температура, СО

Време

Цикли

95

15 мин

1

95

5 сек

5

60

20 сек

72

15 сек

95

5 сек

60

30 сек

40

*детекция
на флуоресцентния сигнал
15 сек

72

3. Анализът

на

резултатите

се

извършваше

след

приключването

на

амплификационната програма.

Анализ на резултатите

Анализът на резултатите се извършваше от софтуера на инструмента за PCR в
реално време чрез измерване акумулацията на флуоресцентен сигнал във формат за
отчитане на два канала:



Сигналът от ДНК амплификацията на C. trachomatis/M. genitalium се отчиташе
на канал за FAM (465-510 nm)

Проучвания върху възможностите за диагностика и типизиране..
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Сигналът от амплификацията на вътрешната контрола се отчиташе на канал за
JOE (533-580 nm)

Резултатите се интерпретираха според това дали акумулирният флуоресцентен
сигнал на дадена проба се издига или не над фоновата флуоресценция. Цикълът, при
който това става се нарича “`crossing point” или Ср нa пробата. Принципът на
интерпретацията бе следният:



Нуклеинови киселини, специфични за C. trachomatis/M. genitalium – oткрити
при наличие на Ср стойност в канал FAM



Нуклеинови киселини, специфични за C. trachomatis/M. genitalium – неоткрити
при отсъствие на Ср стойност в канал FAM и същевременно наличие на Ср
стойност в канал JOE за вътрешен контрол



Невалиден резултат – при отсъствие на Ср стойност в двата канала (FAM и
JOE). В подобни случаи PCR анализът се повтаряше при разреждане 1:10 и 1:100
за клиничната проба или се изсикваше повторното вземане на клиничен
материал.

Резултатите от анализът се считаха за надеждни само и единствено, ако
резултатите от положителната и отрицателната контрола на амплификацията, както и
отрицателната контрола на ДНК екстракцията бяха коректни.
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OmpA PCR и ДНК секвениране

Амплификацията на фрагмент с големина около 1100 bp от гена ompA беше
извършена чрез OmpA PCR както е описано от други автори. Амплифицираните
продукти бяха визуализирани след електрофореза на 1,5 % агарозен гел, съдържащ
GelRed. При всяко пускане на електрофорезата беше пускан и молекулен маркер.
Полученият ompA фрагмент беше пречистван по описания от Rosenthal и сътр. начин.
Адекватни количества пречистена ДНК (15-30 ng/l) се миксираха с 1 l от 10 М от
всеки един от праймерите:

CT1: 5′-TGA ACC GAG CCT TAT GAT CGA CGG A-3′;

CT2: 5′-CGG AAT TGT GAA TTT ACG TGA G-3′;

CT3: 5′-ACT TTG AAA TCG ACC GTG TTT TG-3′

CT4: 5′-GAT TGA GCG TAT TGG TTT GAA GC-3′

в отделни епруветки и се секвенираха с помощта на GenomeLab DTCS Quick Start Kit
(Sciex, USA). Всеки фрагмент беше секвениран два пъти в двете посоки, за да се даде
възможност за припокриване и получаване на консенсусна секвенция на целия ген
ompA. За премахване на остатъчните флуоресцентно белязани дидезоксинуклеотиди от
секвенираните продукти беше използван усъвършенстван пречистващ метод с
алкохолна преципитация както е описано от Fregel и сътр.. Реакционните смеси се
зареждаха на системата за генетичен анализ GenomeLabGeXP (Sciex, USA).

Проучвания върху възможностите за диагностика и типизиране..
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BLAST анализ и групиране (alignments)

Консенсусните секвенции бяха сравнявани с познати щамове C. trachomatis чрез
използване на инструмента за търсене
биотехнологична

информация

BLAST на националния център за

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/).

Секвенциите

бяха

групирани чрез използването на референтните генотипове от D до K и Chlamydia
muridarum MoPn като извънгрупово взаимоотношение.

Филогенетичен анализ

Остатъци, кореспондиращи с заграждащите праймери бяха изключени от
анализа. Секвенциите бяха ръчно подредени и регулирани спрямо референтни
секвенции (A/Sa1, B/IU-1226, B/TW-5, C/W3, D/B-120, D/IC-Cal8, E/Bour, F/IC-Cal3,
G/UW57, H/UW4, I/UW-12, Ia/IU-4168, J/UW36, Ja-IU-A795, K/UW31, L1/440, L2/434
and L3/404; accession numbers DQ064279, AF063208, FM872308, CP016426, CP002054,
X62920, CP015302, CP010569, KM369939, CP006678, DQ116398, HE601809, AF202457,
JN795450, AF063204, DQ231368, DQ231369 and DQ231370) според описанието на други
автори. Филогенетичният анализ беше направен на Geneious 7.1.9 чрез използване на
метода neighbor-joining, модел Jukes-Cantor, 100 буутстрапа.

High-Resolution Melting Curve Analysis (HRMA)
За определяне на температурите на топене (Tm) и процентa GC на свързаните с
полово предавани генотипове C. trachomatis, осем различни ДНК проби с
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предварително установен генотип бяха подложени на HRMA. ДНК пробите бяха
подбрани от положителни за хламидия случаи в националната референтна лаборатория
за СПИ в София, България и представляват осем от най-често разпространените
урогенитални генотипове (включително генотипове D-K).
Допълнително за валидиране на метода бяха изследвани осем проби от клинични
материали с неизвестен генотип от София, България за 2016, които предварително са
били идентифицирани като C. trachomatis-положителни чрез AmpliSens Chlamydia
trachomatis-FRT PCR kit (Federal Budget Institute of Science “Central Research Institute for
Epidemiology”, Москва, Русия). За потвърждение специфичността на HRMA, беше
използван ДНК панел от различни микроорганизми, които често се изолират от
материали от гастроинтестиналния тракт: Gardnerella vaginalis, Lactobacillus ssp.,
Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Candida albicans,
Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma genitalium, Neisseria flava,
Neisseria sicca, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Toxoplasma gondii, HSV
type 1 и 2, CMV и HPV. За определяне на аналитичната чувствителност на HRMA бяха
изпитани десетократни разреждания на референтен щам C. trachomatis серотип D. За
сравнение на лимита на детекция на HRMA и рутинния диагностичен метод същите
разреждания бяха пуснати паралелно с AmpliSens Chlamydia trachomatis-FRT PCR kit.
Геномната ДНК от клиничен материал (урина първа струя, ендоцервикален,
уретрален и вагинален секрет) бяха изолирани с Quick-DNA Universal/Miniprep Plus
Kit според упътването на производителя. За нормализиране на количеството на
матричната ДНК за HRMA всички ДНК проби бяха елуирани с един и същи буфер,
тяхната концентрация беше определена спектрофотометрично и нагласена до една и
съща концентрация с помощта на разреждане с използвания за елуиране буфер.

Проучвания върху възможностите за диагностика и типизиране..
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За да бъдат получавани надеждни резултати, HRMA беше провеждан с помощта
на:

1) специфично ДНК-свързващо багрило, което действа при високи, сатуриращи
концентрации с минимално инхибиране на PCR и хомоложно оцветявне на
двДНК (EvaGreen, Biotium);

2) инструмент с подходящи дължини на вълната за емисия и възбуждане, високи
темпове за отчитане на данни и изключителна температурна хомогенност на
термоблока (LightCycler 480 Instrument II, Roche, Switzerland);

3) софтуерен алгоритъм, който да е способен да анализира формата на кривите на
топене и да групира заедно тези, които си приличат (Light cycler 480 Software
release 1.5.1.62 SP2).
Методът HRMA включваше оптимизиран нестед PCR, последван от мелтинг
програма, при която се отчита флуоресценцията от специфичното багрило. Външната
двойка праймери беше подбрана така, че да амплифицират два от вариабилните домени
(VS1 и VS2) от гена ompA както е описано от Zheng и сътр. [31]. Вътрешнте праймери
са комплементарни на участъци от консервативни региони, ограждащи VS2 и
произвеждащи ампликон с размер 168 bp. Първият PCR беше изпълняван както е
описано преди от Zheng и сътр. Вторият PCR за амплификация на VS2 и HRMA беше
провеждан на LightCycler 480 II, instrument (Roche, Switzerland). Половин микролитър
от първичния PCR продукт се добавя към 20 l реакционна смес, която съдържа “inhouse” приготвен реакционен микс (с 2,5 mmol/L MgCl2), 0,3 mmol/L от всеки
дезоксинуклеозит трифосфат, 1,5 U ДНК полимераза, 1,5 Х EvaGreen и 750 nmol/l от
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всеки праймер. Бяха извършвани 25 амплификационни цикъла, като всеки от тях се
състоеше от 950С за 30 секунди, 470С за 40 секунди и 720С за 35 секунди със скорост на
качване/сваляне на температурата 4,40С/s. Топенето на кривите с висока резолюция
беше постигнато чрез разтопяване на амплифицирания фрагмент при температура от
720С до 950С със скорост на увеличавне на температурата 0,020С/s и 25 отчитания на
всеки градус (0С). Получените в експеримента данни бяха анализирани чрез Light cycler
480

Software

release

1.5.1.62

SP2.

Амплифицираните

ДНК

продукти

бяха

потвърждавани чрез капилярна електрофореза (Qiaxcel, Qiagen). За потвърждаването на
чувствителността и специфичността бяха проведени съответните анализи.
За потвърждаване на генотипа на валидационния панел, определен чрез HRMA,
генът ompA на C. trachomatis беше секвениран по описания по-горе начин.
Амплификационните продукти от осемте положителни за хламидия проби бяха
пречистени и секвенирани в двете посоки с помощта на GenomeLab DTCS Quick Start
Kit и системата за генетичен анализ GenomeLabGeXP (Sciex, USA) според
инструкциите на призводителя. Получените секвенции бяха анализирани с помощта на
Geneious 7.1.9.

Проучвания върху възможностите за диагностика и типизиране..
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NEISSERIA GONORRHOEAE
Общо бяха изследвани три хиляди осемстотин осемдесет изолата (n=3884),
които са изолирани в Швеция за периода 2002 – 2016 година. Изолатите бяха
предоставени от Националната референтна лаборатория за патогенни найсерии на
университетската болница в Йоребру, Швеция, които са получавани от повечето
админастративни области в Швеция с някои изключения като област Стокхолм и
област Сконе. Гоноковите изолати са получени от различни клинични материали,
включително уретра (n=1882, 48,5%), цервикс (n=460, 11,8%), фаринкс (n=414, 10,7%),
ректум (n=274, 7,1%), вагина (n=21, 0,5%), урина (n=3, 0,12%), клинични материали от
други места (вкл. урина, кръв, ставна течност, очни секрети, ексудати, материал от
абсцеси и фистули) (n=149, 3,8%) и бактериални щамове с неопределен произход
(n=684, 17,6%). Потвърждаването на видовата принадлежност беше правено с
култивиране на селективни хранителни среди (модифицирана хранителна среда ThayerMartin), оксидазен тест, грамов препарат и тестове за удостоверяване на вида, като
тестове за усвояване на захари, коаглутинационен тест PhadeBact Monoclonal GC test
(MKL Diagnostics AB, Sollentuna, Sweden) и/или MALDI-TOF масспектрометрия.
Последващ анализ беше направен чрез тестване на антибиотичната чувствителност и
молекулярна характеризиране както е описано по-долу. Всички щамове са съхранявани
на -700С в Националната референтна лаборатория за патогенни найсерии на
университетската болница в Йоребру, Швеция. За осигуряване на качествен контрол
при всички използвани фенотипни и молекулярни методи бяха използвани референтни
щамове на СЗО.
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Фенотипно тестване на антибиотичната чувствителност
Чрез използване на Etest метод (bioMérieux, Ab, Solna, Sweden) бяха определени
минималните потискащи концентрации (МПК) към шест антибиотика (cefixime,
ceftriaxone, penicillin, ciprofloxacin, spectinomycin и azithromycin) според инструкциите
на производителя. Получените МПК стойности бяха интерпретирани в съответствие с
граничните стойности от EUCAST v.7.0. Допълнително в настоящето проучване беше
използвано понятието in vitro намалена чувствителност към цефиксим и цефтриаксон
(МПК >0.064 – 0.125 mg/L), тъй като гонококови изолати с тези МПК към
цефалоспорини от трета генерация са имали клиничен неуспех от терапия с въпросните
антибиотици. Продукцията на бета-лактамаза беше идентифицирана чрез изпозване на
хроматогенен реагент, нитроцефин (Oxoid, Basingstoke, UK) според инструкциите на
производителя.

Изолиране на геномна ДНК
Всички гонококови изолати с намалена чувствителност и резистетност към
цефтриаксон и/или цефиксим бяха допълнително изследвани чрез метода NG-MAST и
ДНК секвениране на детерминатните за резистентност към цефалоспорини от трета
генерация (penA , mtrR и porB1b).
Геномната ДНК от гонококовите изолати от 2002 – 2013 беше изолирана с
помощта на NorDiag Bullet instrument (NorDiag ASA Company, Oslo, Norway) и Bugs’n
Beads STI-fast kit (NorDiag ASA Company) в съответствие с инструкциите на
производителя.
Геномната ДНК от гонококовите изолати от 2014 – 2016 беше изолирана с
помощта на QIAsymphony и QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi Kit (QIAGEN) в
съответствие с инструкциите на производителя.
Проучвания върху възможностите за диагностика и типизиране..
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Всички проби с геномна ДНК бяха изследвани незабавно след изолирането или
бяха съхранявани на -200C преди последващи анализи.

Молекулярно епидемиологично типизиране
NG-MAST методът беше изпълнен както е описано по-рано. Този метод
произвежда цифров алелен профил на всеки гонококов щам чрез секвениране на
вътрегенни нуклеотидни последователности от два хипервариабилни домена на два
външномембранни гена, porB и tbpB. Използваните за секвениращата PCR реакция
праймери бяха същите както за за първоначалната амплификация на вътрегенните
фрагменти от porB и tbpB:

Por forward 5’ CAA GAA GAC CTC GGC AA 3'

Por reverse 5’ CCG ACA ACC ACT TGG T 3'

TbpB forward 5’ CGT TGT CGG CAG CGC GAA AAC 3’

TbpB reverse 5’ TTC ATC GGT GCG CTC GCC TTG 3’

PCR реакциите бяха провеждани в обеми от 25 ul в 96-ямкови микротитърни
плаки с Qiagen Taq полимераза, като се използваше PTC-200 DNA engine (MJ Research
Inc) с първоначална денатурация при 95°С в продължение на 4 минути, последвано от
25 цикъла от 95 °С за 30 секунди, 58°С за 30 секунди за porB и 69°С за tbpB, 72°С за 1
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минута, последвано от 72°С в продължение на 10 минути и охлаждане до 4°С и
съхранение

в

хладилни

условия.

Амплифицираните

ДНК

фрагменти

бяха

преципитирани чрез използване на 20% PEG 8000, промивани се двукратно с 70%
етанол, изсушавани и ресуспендирани в двойно дестилирана стерилна вода. При
реакцията на секвениране бяха използвани същите праймери за всяка верига на генния
фрагмент както при първоначалната амплификация, както и търговския кит BigDyeTM
(Applied Biosystems). Реакционният продукт за секвениране се пречистваше чрез
преципитация с натриев ацетат и 95% етанол и се промиваше два пъти със 70% етанол.
Секвенирането се провеждаше на секвенатор ABI 3700.
Правата и обратната последователности на двата ДНК фрагмента от всеки щам
се подреждаха, редактираха и подрязваха до определена дължина чрез използването на
специализиран софтуер ChromasPro 1.7.6 и BioEdit v7.2.5.

PorB секвенцията беше подрязвана до дължина 490 bp, като се започваше от
консервативния регион, обхващаща от бримки 3 до 6:

TTGAA

Секвенцията tbpB се подрязваше до дължина 390 bp, започвайки от
консервативния регион:

CGTCTGAA

Алелните типове на ДНК секвенциите от porB и tbpB фрагментите и
секвенционните типове (STs) бяха назначени чрез използване на онлайн база данни

Проучвания върху възможностите за диагностика и типизиране..
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NG-MAST (www.ng-mast.net). Близкородствените секвенционни типове бяха групирани
чрез използване на описана преди дефиниция за геногрупа.

Генотипизиране на детерминантите на резистентност
Накратко,

генотипизирането

на

детерминантите

на

резистетност

беше

извършено чрез ДНК секвениране на целия ген penA, промотъра и кодиращия регион
на гена mtrR и гена porB1b. ДНК секвенирането беше изпълнено по метода на
Сейнджър и включваше секвениране на:

1) гена penA за идентифициране на penA мозайчни алели и промени А501;

2) гена mtrR за идентифициране на полиморфизми в промотъра и кодиращия
регион;

3) гена porB1b за идентифициране на промени в аминокиселинния състав в
позиции G101/A102.

Редактирането и подравнянването на секвенциите бяха извършени чрез
използването на софтуера ChromasPro 1.7.6 и BioEdit v7.2.5.

Секвениране на гена penA
Накратко, цялата дължина на гена penA на гонококовите изолати беше
секвенирана и проверена за наличие на мозайчни penA алели, промяна в А501 и
инсерция D45a. Нуклеотидните последователности от гена PenA впоследствие бяха
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сравнени с описани преди това последователности на penA алели и групирани според
номенклатурата на гонококовите penA алели както е предложено от други автори.

Секвениране на mtrR
Гонококовите изолати бяха изследвани за наличие на специфични мутации в
промотора и кодиращия регион на гена mtrR както е описано по-рано. Бяха търсени и
единични нуклеотидни [A] делеции в 13bp инвертиран повторен регион на промотъра,
както и G45D мутации в кодиращия регион.

Секвениране на PorB1b
Секвенциите на гена Porb1b бяха изследвани за наличието на мутации в някои от
двете аминокиселини G101 или A102.
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Статистически методи и критерии за оценка на разработените методи

Доверителен интервал (ДИ).
За оценка на разпределението по възраст и пол на урогениталната хламидиална
инфекция и разпределение на генотиповете C. trachomatis са изчислени 95%
доверителни интервали (ДИ) като максималната грешка на оценката е изчислена по
формулата:

Δр = t √

𝑝𝑞
𝑛

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

-трансформация на Фишер.
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√𝑝
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.
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:

1   2

n

 n2 
n1  n2
1

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

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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РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ

CHLAMYDIA TRACHOMATIS
Разпределение на генотиповете C. trachomatis
Общо 66 от изследваните 1124 клинични материала (5,87%) бяха положителни
за наличието на нуклеинови киселини от C. trachomatis чрез рутинния PCR
диагностичен метод за тригодишния период на изследването. Разпределението по
възраст и пол на урогениталната хламидиална инфекция е представено на фигура 12.

Фигура 12. Разпределение по възраст и пол на урогенитална хламидийна инфекция в
София, България, 2014-2016
Около 1015 bp от гена ompA бяха амплифицирани и беше проведен анализ на
получените секвенции при 63 (95%) от 66 положителни за C. trachomatis проби от
изследваната популация. Най-често срещаният генотип е генотип Е (32%), последван от
G (20%), F (12%), D (11%), K (8%), Ia (7%), J, Ja и H (всеки по 4%) (Фиг. 13. и 14.)
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Фигура 13. Разпределение на серотиповете/генотиповете C. trachomatis в доказани
хламидийни инфекции (n = 66 случая) в София, България, 2014-2016.

В това проучване беше използван метода ДНК секвениране на гена ompA за
характеризиране на всички открити случаи на положителни за урогенитална
хламидийна инфекция в София, България за период от три години. При сравняване на
резултатите с предишни проучвания в България, цялостната заболеваемост (за двата
пола и всички възрастови категории) като цяло е по-ниска. Въпреки това е трудно да се
интерпретира дали резулатите са отражение на истинска намаление в заболеваемостта
или по-скоро се дължи на разлики в методите за диагностика. Най-голямата пропорция
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Фигура 14. Филогенетичен анализ, който взиамоотношенията на получените OmpA
последователности на доказаните хламидийни инфекции спрямо референтните
генотипове А-С, D-K и L1-L3. Chlamydia muridarum MoPn е използван като
извънгруповo взаимоотношениe (GenBank accession number M64171).

от положителни случаи се наблюдава във възрастовата група 15 – 24, като това са 37%
от всички положителни случаи. Втората по големина група са случаите от възрастова
група 25 – 29, която представлява 31% от случаите. Следователно младите възрастни на
възраст от 15 до 29 съставляват повече от две трети от всички случаи (69%).
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Съотношението между мъже/ жени беше 2,88, като мъжете показват почти трикратно
по-висока честота на C. trachomatis от тази при жените (4,36 спрямо 1,51%, съответно,
р = 0,044). В това проучване е показано генотиповото разпределние на C. trachomatis в
проучената популация. Положителните проби бяха класифицирани чрез филогенетичен
анализ, демонстрирайки наличието на девет различни генотипа: Е (32%), G (20%), F
(12%), D (11%), K (8%), Ia (7%), J, Ja и H (всеки по 4%). Разпределението на
генотиповете е сходно с това, което намират други изследователи чрез използване на
моноклонални антитела, RLFP и ДНК секвениране. Подобни нива на разпространение
на генотипове Е и G са открити в европейски и американски проучвания. При
азиатската популация обратно преобладава генотип F. Тази непоследователност може
би се дължи на различните лабораторни методи за типизиране, както и на различното
разпределение на генотиповете C. trachomatis в симптоматични и асимптоматични
пациенти. Три (5%) от положителните за C. trachomatis проби не можаха да бъдат
успешно амплифицирани чрез МОМP PCR, което е сравнимо с нивата на неуспех в
други подобни проучвания. В заключение, това е първото проучване, базирано на
анализ на ДНК секвениране на гена ompA, което показва разпределението на
урогенитални C. trachomatis генотипове в клиничен материал от пациенти в София,
България. Относително ниското разпространение на C. trachomatis, основно от
генотипове E, G, F и D, беше най-високо при пациенти под 30 годишна възраст.
Въпреки това истинската заболеваемост от хламидийна инфекция сред българската
популация най-вероятно е доста по-висока поради асимптоматичния характер на
заболяването и непълното покритие на скрининговото изследване. Тези данни
подкрепят нуждата от по-широкомащабно изследване на СПИ, предизвикани от C.
trachomatis, които да дадат възможност за ранно откриване, лечение и превенция.
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HRMA генотипизиране
Осем различни генотипа C. trachomatis (D-K) бяха амплифицирани чрез нестед
PCR в реално време на инструмента LightCycler 480. Амплификационните криви бяха
построени със стойности на Ср по-малки от 25 цикъла и амплифицираната ДНК беше
потвърдена чрез агарозна гел електрофореза. Осем криви на топене бяха получени чрез
метода HRMA. Генотипове D, E, F и G имаха ясно различими мелтинг пикове и можаха
да се диференцират чрез директна визуализация, H, I, J и K имаха сходни мелтинг
пикове, но коректната идентификация можа да бъде постигната чрез Light cycler 480
Software release 1.5.1.62 SP2 (Табл.4.).

Таблица 4. Секвенционен анализ, процентно съдържание на GC и температура на
топене (Tm) на осем генотипа C. trachomatis
Номер

на Клиничен материал

пробата

ДНК

GC съдържание Tm (oC)

секвениране на (%)
гена OmpA

396i

Уретрален секрет

Генотип D

41.21

82.01

269i

Цервикален секрет

Генотип E

41.46

82.25

218i

Урина

Генотип F

45.12

84.47

338i

Урина

Генотип G

46.95

85.34

148i

Вагинален секрет

Генотип H

42.51

82.97

373i

Урина

Генотип I

43.71

82.55

072i

Урина

Генотип J

43.11

84.03

255i

Урина

Генотип K

43.71

83.55
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Всички осем C. trachomatis-положителни проби от валидационния панел, който
бяха генотипизирани чрез нестед PCR в реално време и последващ HRMA, бяха
определени коректно (Фиг.15) в съответствие с генотипизирането чрез ДНК
секвениране на omрA гена. Резултатите от секвенирането и HRMA са представени на
табл. 5.

Фигура 15. Осем криви на топене, получени чрез метода HRMA при C. trachomatisположителни случаи от София, България, 2016 г. Обособени са четири уникални
профила на топене, които съответстват на генотипове E, F, G и I.

Анализ на чувствителността и специфичността
Аналитичната специфичност на нестед PCR в реално време беше определена
чрез амплифициране на всички осем свързани със сексуално предавани инфекции
генотипове C. trachomatis без кръстосани реакции с човешко ДНК, както и ДНК панела
от най-често срещаните микроорганизми, изолирани от клинични материали от
урогениталния тракт. Проведеният експеримент за определяне на чувствителността
чрез сериини разреждания на референтен щам C. trachomatis серотип D показа лимит
на детекция от 500 GE/ml. Разрежданията бяха използвани и с рутинния диагностичен
метод, който също показа лимит на детекция от 500 GE/ml.
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Таблица 5. Клинични материали, който са типизирани чрез ДНК секвениране на генa
ompA и чрез HRMA от доказани C. trachomatis-положителни случаи в София, България
през 2016г.
Mетод
F

G

E

I

Общо

ДНК секвениране на 2

2

3

1

8

2

3

1

8

гена OmpA
HRMA

2

Разработени са множество методи за генотипизиране на C. trachomatis, които се
базират на анализ на полиморфизмите по дължината на рестрикционни фрагменти
(RLFP), ДНК секвениране на гена opmA, мултилокусен анализ на вариабилния брой на
тандемните повтори (MLVA), мултилокусно секвенционно типизиране (MLST) и
целогеномно секвениране. Повечето от тези методи са скъпи и изискват постамплификационен анализ, който е трудоемък, отнема много време и има висок риск от
контаминация. С напредъка на технологиите: ДНК-сатуриращи флуоресцентни
багрила, прецизни апарати и софтуер, HRMA се доказва като устойчив, рентабилен,
чувствителен и лесен за изпълнение едностъпков подход за анализ на ДНК вариации.
Беше потвърдено, че най-малко осем урогенитални C. trachomatis генотипове могат да
бъдат диференцирани успешно. При валидационния панел чрез метода HRMA успешно
бяха типизирани всички положителни за C. trachomatis клинични проби, а резултатите
бяха в съответствие с данните от ДНК секвенирането на гена omрA.
Чувствителността на метода е критична величина за всеки един метод за
типизиране особено за тези, който се прилагат директно на клиничния материал вместо
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на изолат. Чувствителността на метода HRMA беше подобрена чрез въвеждане на
nested PCR в реално време, тъй като генът ompA е представен само от едно копие в
генома на C. trachomatis. Лимитът на детекция на метода HRMA беше 500 GE/ml, което
е еквивалентно на лимита на детекция на рутинния метод за диагностика на C.
trachomatis.
Вероятно основното ограничение на типизирането на C. trachomatis чрез метода
HRMA е, че някои генотипове се различават само с минорни нуклеотидни вариации и
могат да дадат много сходни мелтинг профили, което да изисква потвъждаване чрез
друг метод (напр. ДНК секвениране на гена ompA). Въпреки това високата
информативност за сметка на минимални усилия могат значително да намалят
себестойността на иначе скъпия метод за типизиране на C. trachomatis.
За съжаление, генотипове A, B, C и L1-L3 не бяха на разположение за това
проучване. Въпреки че генотипове А-С (причиняващи трахома и предотвратима
слепота) рядко се изолират от урогенитални материали, генотипове L1-L3 причиняват
лимфогранулома венереум (LGV), заболяване с нарастваща клинична значимост. След
in silico анализ на L1-L3 ДНК секвенции налични в Генбанката, се установи, че методът
HRMA има потенциал да дискриминира и тези генотипове. Следователно се налагат
последващи изследвания за да се установи експериментално дали методът HRMA може
да дифенцира LGV C. trachomatis генотипове.

50 | И в а

Филипова

MYCOPLASMA GENITALIUM
M. genitalium бяха открити в 5 (2,45%) от изследваните 204 пациента, 4 (3,23%)
при изследваните 124 мъже и 1 (1,25%) от изследваните жени. Средната възраст на
инфектираните с M. genitalium мъже беше 31 години (диапазон 28-38) и инфектираната
жена беше 30 годишна.
От изследваните 204 пациента 51 имаха симтоми и микроскопски уретит или
цервицит, а 55 имаха микроскопски уретрит и цервицит без наличието на симптоми. M.
genitalium бяха диагностицирани при трима (7,84%) от пациентите с симтоми и
микроскопски уретрит/цервицит и при двама (1,81%) при пациентите без симтоми, но с
доказан микроскопски уретрит/цервицит. M. genitalium не бяха открити при пациенти
със симтоми, но без микроскопски данни за уретит или цервицит (n=32) или при
пациенти без симтоми и без микроскопски данни за уретит или цервицит (n=66)(Табл.
6)

Таблица 6. Симптоми и микроскопски данни за уретрит/ цервицит при пациенти,
инфектирани с M. genitalium
Симтоми
и Само
микроскоппски микроскопски
данни (n=51)
данни (n=55)
M. genitalium
положителни
пациенти (n=5)

3 (7,84 %)

2 (1,81 %)

Само
симтоми
(n=32)
0 (0 %)

Без симтоми и без
микроскопски
данни (n=66)
0 (0 %)

Това проучване дава информация за M. genitalium по отношение на
разпространението сред българското население от Столична община и връзката между
M. genitalium и симптомите и микроскопичните признаци на уретрит и цервицит при
мъжете и жените. В това проучване M. genitalium се явява по-рядко като инфекциозен
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агент, причиняващ уретрит и цервицит, отколкото C. trachomatis в българската
популация, което е в съответствие с мета-анализ, извършен от J.S. Jensen. Нашите
резултати потвърждават резултатите от други проучвания, свързани с връзката между
M. genitalium и негонококовия уретрит (NGU), и предлагат твърдо, че тези бактерии
трябва да се имат предвид при диференциалната диагноза на NGU. Сред
положителните случаи на M. genitalium практически всички пациенти имат
микроскопски данни за уретрит/цервицит, но само две трети имат симптоми. Въпреки
че все повечето пациенти са имали симптоматичен уретрит/цервицит (което е
съответствие

с

резултатите

от

други

проучвания)

високата

пропорция

в
на

асимптоматични носители би улеснила разпространението на инфекцията с M.
genitalium.
За разлика от предишно проучване на разпространението на M. genitalium в
българската популация, ние открихме значително увеличение на разпространението (от
0,29% през 2011 г. на 2,45% в настоящото проучване). През 2011 г. се предполага, че
ниското разпространение на M. genitalium се дължи на ниската циркулация на патогена
в българската популация поради високата консумация на макролиди в клиничната
практика. За съжаление, появата макролидна резистентност на M. genitalium през
последното десетилетие сериозно застраши ефективното лечение и контрол на тази
инфекция. Тъй като данни за антимикробната резистентност на щамовете M. genitalium
в България напълно липсват, по-нататъшни изследвания биха били от полза за
осигуряване

на

ефективен

микоплазмени инфекции.
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контрол

и

оптимално

лечение

на

урогенитални

NEISSERIA GONORRHOEAE

Антибиотична чувствителност на гонококовите изолати
Общо за периода 2002 – 2016 (n=3884) процентът на резистентните гонококови
изолати към изпитваните антибиотици беше следният: ciprofloxacin 62.8%, ampicillin
29.5%, azithromycin 6.3%, cefixime 1.9%, cefrtiaxone 0.03 % и spectinomycin 0,00%.
Процентът на изолатите N. gonorhoeae с намалена in vitro чувствителност към
цефиксим и цефтриаксон бяха съответно 5.5 % и 1.8%. Резистетността към
ципрофлоксацин, ампицилин, азитромицин, спектиномицин и in vitro намалената
чувствителност и резистетност към цефиксим и цефтриаксон за периода 2002 – 2016 е
обобщена в таблица 7. Накратко, през целия период се наблюдава висок процент
резистетни към ципрофлоксацин гонококови щамове. Най-високи стойности се
регистрират между 2006 и 2009, като процентите надхвърлят 70%. Оттогава се
наблюдават трайно повишаване на антибиотичната чувствителност, но въпреки всичко
повече от половината изследвани щамове остават резистентни към ципрофлоксацин.
Процентът на резистетните към азитромицин гонококови щамове варира през годините
като през 2007-2008 и 2015 се наблюдават забележително високи стойности от по над
10%. Средната стойност на резистетните щамове възлиза на 5,5% за целия период.
Относно резистетността към ампицилин процентът на резистетните щамове се задържа
на 34%. Всички изолати N. gonorrhoeae бяха чувствителни към спектиномицин.
Интересна находка при детайлното проследяване разпределението на МПК към
цефиксим и цефтриаксон през годините, представлява значителното повишаване в броя
на гонококовите изолати с намалена
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Таблица 7. Антибиотична резистентност към ципрофлоксацин, ампицилин,
азитромицин, спектиномицин и in vitro намалена чувствителност и резистетност към
цефиксим и цефтриаксон на изолати N. gonorrhoeae от 2002 г. до 2016 г.
Намалена in vitro
чувствителност и

Антибиотична резистентност

резистетност

Брой
изследван
Година и изолати

ЦипроЦефиксим

Цефтриаксон

Азитромицин

Спектиномицин флоксацин

Ампицилин

Бр.

%

Бр.

%

Бр.

%

Бр.

%

Бр.

%

Бр.

%

2002

120

5

4,2%

4

3,3%

3

2,50%

0

0,00%

71

59,17% 51

42,50%

2003

130

0

0,0%

0

0,0%

1

0,77%

0

0,00%

74

56,92% 29

22,31%

2004

149

1

0,7%

2

1,3%

0

0,00%

0

0,00%

76

51,01% 40

26,85%

2005

180

0

0,0%

0

0,0%

4

2,22%

0

0,00%

89

49,44% 63

35,00%

2006

174

1

0,6%

1

0,6%

9

5,17%

0

0,00%

124

71,26% 80

45,98%

2007

235

3

1,3%

3

1,3%

28

11,91%

0

0,00%

176

74,89% 100

42,55%

2008

231

13

5,6%

14

6,1%

29

12,55%

0

0,00%

172

74,46% 89

38,53%

2009

219

19

8,7%

7

3,2%

8

3,65%

0

0,00%

183

83,56% 114

52,05%

2010

235

9

3,8%

4

1,7%

10

4,26%

0

0,00%

149

63,40% 96

40,85%

2011

286

33

11,5%

6

2,1%

5

1,75%

0

0,00%

193

67,48% 106

37,06%

2012

293

17

5,8%

4

1,4%

13

4,44%

0

0,00%

195

66,55% 77

26,28%

2013

335

34

10,1%

7

2,1%

33

9,85%

0

0,00%

204

60,90% 86

25,67%

2014

382

28

7,3%

7

1,8%

34

8,90%

0

0,00%

232

60,73% 117

30,63%

2015

448

32

7,1%

9

2,0%

45

10,04%

0

0,00%

237

52,90% 99

22,10%

2016

467

18

3,9%

3

0,6%

21

4,50%

0

0,00%

263

56,32%

0,00%

Общо

3884

213 5,5%

71

1,8%

243 6,26%

0

0,00%

2438

62,77% 1147

29,53%

чувствителност и резистентност. През последните осем години от проучването се
сформира бимодално разпределение на МПК с втори максимум, който е изместен към
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80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2002 - 2008

2009 - 2011

2012 - 2013

2014 - 2016

<0.016

0,016

0,023

0,032

0,047

0,064

0.094

0.19

0.25

0.38

0.5

1

1.5

4

0.125

Фигура 16. Процентно разпределение на МПК [mg/L] към цефиксим за изолати N.
gonorrhoeae за периода 2002 – 2016

40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0%
2002 - 2008

2009 - 2011

2012 - 2013

2014 - 2016

≤0,002

0.004

0,006

0,008

0,012

0.016

0,023

0.032

0,047

0.064

0,094

0.125

0,25

0,38

0,75

1,5

Фигура 17. Процентно разпределение на МПК [mg/L] към цефтриаксон за изолати N.
gonorrhoeae за периода 2002 – 2016

по-високи МПК стойности. Вторият максимум за цефиксим има стойности 0,064 0,094 mg/L, като е най-силно изразен през 2012 – 2013. Вторият максимум за
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цефтриаксон има стойност 0,032 mg/L и се наблюдава все по-изразено през последните
години (Фиг. 16 и 17).
Общо 27,1% от гонококовите изолати са продуценти на бета-лакмаза (PPNG,
penicillinase producing N. gonorrhoeae).

Молекулярно епидемиологична характеристика
Общо двеста тридесет и шест (n=236) изолата N. gonorrhoeae с in vitro намалена
чувствителност или резистентност към цефиксим и/или цефтриаксон бяха изследвани
допълнително с генетични методи. От тях, сто шестдесет и пет (n=165) щама бяха с in
vitro намалена чувствителност или резистентност единствено към цефиксим; двадесет и
три (n=23) бяха с in vitro намалена чувствителност или резистентност само към
цефтриаксон и четирдесет и осем (n=48) изолата бяха с намалена чувствителност или
резистентност и към двата цефалоспорина от трета генерация.

След изследваните изолати бяха идентифицирани 85 различни NG-MAST
секвенционни типа, отговарящи на 77 различни алела porB и 19 различни tbpB алела.
От тези осемдесет и пет секвенционни типове 29 (34,1%) не са били описвани преди
това. Общо 31 (36,5%) секвенционни типа бяха представени от повече от един изолат,
54 (63,5%) имаха само по един представител. Най-широко разпространените
секвенционни типове с най-малко пет представителя бяха ST1407 (n=67, 28.4%),
ST3431 (n=16, 6.8%), ST5533 (n=12 5.1%), ST9153 (n=7, 3.0%), ST5622 (n=6, 2.5%),
ST3378 (n=6, 2.5%), ST1103 (n=5, 2.1%), ST7072 (n=5, 2.1%) и ST11018 (n=5, 2.1%).
Разпределението на преобладаващите NG-MAST секвенционни типове от 2008 до 2016
е обобщено на фиг. 18. ST1407 се идентифицира през всички тези години. ST5533 и
ST3431 са също широко разпространени през 2012 и 2013 и принадлежат към геногрупа
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1407, тъй като притежават tbpB алел 110 и се различават само с един или два
еднонуклеотидни полиморфизма в алела porB 908 (Фиг. 18). Това подсказва, че ST1407
еволюира.

25

NG-MAST

Брой NG-MAST секв. типа

20

3378
11018*
15

9153
7072
5622

10

5533
3431
5

1407
1103

0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Фигура 18. Разпределение на доминиращите NG-MAST секвенционни типове на
гонококовите щамове за периода 2008 – 2016
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Детерминанти на цефалоспориновата резистентност
Сред изследваните изолати (n=236), 192 (81.4%) притежават мозайчен penA алел.
24 (10.2%) имат промяна в A501 в PBP2, в тов число A501V (n=21, 8.9%) и A501T (n=3,
1.3%). Всички изоолати, който принадлежат към NG-MAST ST1407 или към неговите
еволюционно свързани типове като например ST 5533, ST3431 и ST3378, имат
мозайчен penA алел XXXIV. Единична нуклеотидна [A] делеция в 13bp обърнатия
повторен регион от промотъра на гена mtrR и промяна в аминокиселинния състав в
позиция G45D на кодиращия регион на протеина MtrR са налични в двеста и пет
(n=205, 86,9%) и в пет (n=5, 2,1%) от изолатите, респективно. Инсерция с аспартат в
аминокиселинната последователност в позиция 345 от протеин-свързващия протеин 2
(D345a) се наблюдават в двадесет и девет от изолатите (n=29). Промени в
аминокиселинния състав в позиции G101 и A102 от PorB1b са наблюдавани в 233
изолата. PenB1b генотипове KN (K101/N102), KD (K101/D102) и KG (K101/G102) са
преобладаващите генотипове, представени с 161 (68,2%), 47 (19,9%) и 19 (8,1%)
изолата, респективно. PorB1b генотип KN се оказа силно свързан с NG-MAST
геногрупа 1407 (ST1407, ST5533, ST3431 и ST3378).
В проучването на гонококовите щамове, предоставени от Националната
референтна лаборатория за патогенни найсерии на университетската болница в
Йоребру, Швеция се описва антибиотичната резистетност на изолати N. gonorrhoeae,
култивирани в Швеция от 2002 до 2016.
През последното десетилетие резистетността към
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Таблица 8. Детерминанти на цефалоспоринова резистентност на изолати Neisseria
gonorrhoeae, притежаващи повишени МПК стоиности към цефиксим и/или
цефтриаксон за периода 2002 – 2016
МПК > 0.064 mg/L

Промяна в PBP2
Мозайчен

Промяна в

Промяна в MtrR

Porb1b

Кодиращ

Година

IX

TX

IX и TX

алел

A501

Промотър

регион

G101

A102

2002

2

1

3

3

-

5

4

6

6

2003

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2004

-

1

1

-

1

2

-

2

2

2005

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2006

-

-

1

1

-

1

-

1

1

2007

1

1

2

3

-

4

-

4

4

2008

7

8

6

14

7

20

-

22

21

2009

13

1

6

19

1

20

-

20

20

2010

6

1

3

8

-

10

-

10

10

2011

27

-

6

20

5

26

-

34

34

2012

13

-

4

18

-

17

-

17

17

2013

29

2

5

32

2

34

1

34

34

2014

25

4

3

26

4

25

-

31

31

2015

25

2

7

30

2

28

-

32

33

2016

17

2

1

18

2

13

-

20

20

Общо

165

23

48

192

24

205

5

233

233

Легенда: МПК, минимална потискаща концетрация; PBP2, пеницилин-свърващ протеин
2; A, аланин; G, глицин; IX, цефиксим; TX цетриаксон
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азитромицин съществено се увеличава и се появява in vitro намалена чувствителност и
резистетност към цефалоспорини от трета генерация. Намалената чувствителност и
резистетност към цефалоспорини достига максимални стойности през 2013 и
впоследствие намалява до 1,5% резистетни към цефиксим щамове и 0% резистетни към
цефтриаксон през 2016. Резистетността към азитромицин и към цефалоспорини от
трета

генерация

заедно

представляват

заплаха

за

въведената

комбинирана

антибиотична терапия с парентерален цефалоспорин (цефтриаксон 250-500 мг) и
орален макролид (азтромицин 1-2 гр). Появата на бимодално разпределение на МПК
към цефиксим и цефтриаксон през последните осем години показва наличието на поне
две отделни популации на гонококови щамове. Популацията с по-високи МПК към
цефалоспорини от трета генерация е генетично характеризирана в настоящето
проучване. Резултатите показват, че NG-MAST ST1407 и еволюционно свързаните с
него ST5533, ST3431 и ST3378 отговарят до голяма степен за in vitro намалена
чувствителност и резистетност към цефалоспорини от трета генерация. Тези
секвенционни типове притежават мозайчен penA алел XXXIV, който в предишни
проучвания е доказано свързан с резистетност към цефалоспорини от трета генерация и
с неспешен изход от цефалоспоринова терапия. Всички тези изолати притежават и
допълнителни генетечни детереминанти на резистетност към цефалоспорини от трета
генерация, които съществено повишават МПК към цефалоспорини, в т. ч. A-делеция в
промотъра на гена mtrR и промени в аминокиселинния състав (G101K/A102N) в гена
porB1b. NG-MAST ST1407 се разпространява широко в много европейски страни и в
световен мащаб през последното десетилетие. ST1407 също е причина за in vitro
намалена чувствителност и резистетност към цефалоспорини от трета генерация, както
и за по-голямата част от потвърдените случаи с неуспешно лечение с цефиксим и
цефтриаксон. Освен това, ST1407 също така има способността да развие високо ниво на
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резистетност към цефтриаксон чрез единичен нуклеотиден полиморфизъм в мозаечния
penA алел XXXIV, което води до изменение в аминокиселинния състав (А501Р) в PBP2.
Интересен факт е, че през последните няколко години чувствителността към
цефалоспорини от трета генерация при гонококови изолати се увеличава. Сред
изолатите с in vitro намалена чувствителност и резистентност към цефалоспорини от
трета генерация, се наблюдава еволюиране на преобладаващия NG-MAST ST1407 и
еволюционно свързаните с него типове ST5533, ST3431 и ST3378 също са много
разпространени през последните пет години. Тревожен факт е, че тези секвенционни
типове принадлежат към G1407 и също така са свързани с in vitro намалена
чувствителност и резистетност към цефалоспорини от трета генерация. От решаващо
значение е стриктния надзор на нарастващата резистентност към азитромицин и на in
vitro намалената чувствителност към цефалоспорини от трета генерация както в
Швеция, така и в други европейски страни (в това число и България), тъй като те
застрашават комбинираната антибиотична терапия на гонореята. Надзорът включва
фенотипно тестване на антибиотичната резистентност, но също и генетично
характеризиране (молекулярна епидемиология и

определяне детерминанти на

антибиотичната резистентност). В някои европейски страни (напр. Швеция) вече се
прилага целогеномно секвениране на N. gonorrhoeae, което предствалява идеално
допълнение към фенотипното тестване на антибиотичната резистентност. Този подход
би изяснил много въпроси, свързани с разпространението и стабилността на
чувствителните и резистентните гонококови щамове, разпространяващи се в
европейските срани, както и тяхното разпространение в глобален мащаб.
В заключение, през последното десетилетие резистентността към азитромицин
при изолати N. gonorrhoeae значително се увеличава и се появява in vitro намалена
чувствителност и резистентност към цефалоспорини от трета генерация. Въпреки това,
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разпространението на in vitro намалена чувствителност и резистентност към
цефалоспорини от трета генерация изглежда достига своя връх през 2013 г. и оттогава
насам намалява. Това вероятно се дължи на факта, че NG-MAST ST1407 е заменен от
щамове,

които

са

чувствителни

към

цефалоспорини

от

трета

генерация.

Непрекъснатият надзор на антибиотичната резистентност и потвърждаване на случаите
с неуспешно лечение чрез документирано назначаване на антибиотични средства на
национално и международно ниво е от съществено значение. Пълното проучване на
динамиката на резистентните гонококови популации ще позволи по-пълно разбиране на
проблема, което ще осигури разработването на надеждни и стабилни мерки за справяне
с антибиотичната резистентност. В крайна сметка, остава наложително разработването
на нови, ефективни и достъпни антибиотични средства за лечение на гонорея.
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ИЗВОДИ
Разработеният дисертационен труд има има изследователска и методична
насоченост.
Бяха изпитани, валидирани и въведени

молекулярно-генетични методи на

базата на Real-Time PCR за диагностика на три от най-често срещаните бактериални
причинители на СПИ – Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis и Mycoplasma
genitalium. Беше установено разпространението на различните геногрупи C.trachomatis
и бяха сравнени конвенционално ДНК секвениране на генa ompA и HRMA като методи
за типизиране на C. trachomatis. Беше извършено фенотипно и генетично
характеризирне

на

изолати

N.

gonorrhoeae

и

беше

направена

оценка

на

разпространението на N. gonorrhoeae с намалена чувствителност и резистентност към
цефалоспорини от трета генерация.

Въз основа на проведените изследвания могат да се направят следните изводи,
които обобщават получените резултати:

1.

Въведените молекулярно-генетични методи успешно могат да се използват
за високо специфична и чувствителна лабораторна диагностика на Neisseria
gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis и Mycoplasma genitalium.

2.

Чрез

ДНК

секвениране

на

генa

ompA

беше

доказано,

че

най-

разпространеният генотип C. trachomatis при УГХИ е генотип Е, което е в
съответствие с други проучвания от региона и Европа[49, 53].
3.

Въведеният HRMA метод за типизиране на C. trachomatis е ефективен за
диференциране на различните геногрупи C. trachomatis (генотип D-K). На
този етап са необходими допълнителни изследвания експериментално

Проучвания върху възможностите за диагностика и типизиране..

| 63

установяване дали методът HRMA може да дифенцира LGV C. trachomatis
генотипове.
4.

При направения анализ на разпространението M. genitalium на територията
на Р България се установи значително увеличение на разпространението (от
0,29% през 2011 г. на 2,45% в настоящото проучване [62]).

5.

В сравнение с броя на пациентите с уретрит/цервицит, причинен от
С.trachomatis, делът на пациентите с уретрит/цервицит, причинен от
M.genitalium е по-малък, но не незначителен, което е в съответствие с други
проучвания от региона и Европа [58].

6.

През последното десетилетие резистентността към азитромицин при изолати
N. gonorrhoeae значително се увеличава и се появява in vitro намалена
чувствителност и резистентност към цефалоспорини от трета генерация.

7.

Появата на in vitro намалена чувствителност и резистетност към
цефалоспорини от трета генерация до голяма степен се дължи на
разпространението на NG-MAST ST1407 и еволюционно свързаните
секвенционни типове, които притежават мозайчен penA алел XXXIV, както и
допълнителни генетечни детереминанти на резистетност, които съществено
повишават МПК.
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СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ
Научно-теoритични приноси с оригинален характер

1. Представени са обобщени данни за циркулиращите генотипове C. trachomatis –
причинител

на

урогенитална

хламидийна

инфекция,

изследвани

чрез

молекулярно генетични методи за периода 2014 – 2016г.
2. Направен е анализ на разпространението на урогенитална хламидийна инфекция
в София, България по възраст и пол
3. Представени

са

обобщени

данни

от

широко-мащабно

проучване

на

циркулиращите гонококови щамове с намалена чувствителност и резистетност
към цефалоспорини от трета генерация, изследвани чрез фенотипни и
молекулярно генетични методи за периода 2002 – 2016г
4. Дисертационният труд постави научно-практическите основи на генетичната
идентификация и типизиране на едни от най-честите причинители (N.
gonorrhoeae, C. trachomatis и M. genitalium) на сексуално предавани инфекции в
страната
5. С апробираните и въведени диагностични молекулярно-генетични методи, беше
доказано, че разпространението на най-честите причинители (N. gonorrhoeae, C.
trachomatis и M. genitalium) на сексуално предавани инфекции в страната е
съпоставимо с това в страните от региона.
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Научно-приложни приноси

1. За първи път в България бяха въведени в рутинната диагностична практика
отимизирани и валидирани молекулярно-генетични методи чрез Real Time PCR
за идентификация и типизиране на едни от най-честите причинители N.
gonorrhoeae, C. trachomatis и M. genitalium) на сексуално предавани инфекции
2. За първи път в България беше въведен, оптимизиран и валидиран в рутинната
диагностична практика молекулярно-генетичен метод чрез ДНК секвениране на
гена ompA за генотипизиране на C. trachomatis
3. За първи път в България беше въведен, оптимизиран и валидиран в рутинната
диагностична практика молекулярно-генетичният метод HRMA за типизиране
на C. trachomatis
4. За първи път беше проведено широко мащабно ретроспективно проучване на
молекулярните механизми на резистетност на гонококови изолати с намалена
чувствителност и резистетност към цефалоспорини от трета генерация за
разширен период от време – 2002 – 2016г.
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