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Използвани съкращения 

 

ГДП – горни дихателни пътища  

ДНК – дезоксирибонуклеинова киселина  

ИПБ – Инвазивни пневмококови болести 

МИK (MIC) – Минимална Инхибираща Концентрация  

СЗО – Световна Здравна Организация 

АОМ – (Acute Otitis Media), Остър среден отит 

CC – (Clonal сomplex), Клонален комплекс  

CDC – (Centers for disease control and prevention), Центрове за контрол и 

превенция на заболяванията 

CLSI – (Clinical and Laboratory Standards Institute), Институт за клинични 

лабораторни стандарти  

CPS – капсулен полизахарид  

cpsА – ген за капсулен полизахарид регион А 

ECDC – (European center for disease control and prevention), Европейски 

център за контрол и превенция на заболяванията 

еrm(B) – ген кодиращ метилаза, отговорен за резистентността към MLS  

EUCAST – (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing), 

Европейски комитет за тестване на антибиотична чувствителност 

lytA – ген за пневмококов повърхностен антиген A  

mef(E) – ген отговорен за ефлукс механизма при макролидна 

резистентност  

MLS – (M -макролиди, L-линкозамиди, S-стрептограмини)  

MLST – (Multi locus sequence typing), Мултилокусно секвениране  

PCR – (Polymerase chain reaction), Полимеразна верижна реакция  

PCV – Пневмококова конюгатна ваксина  

PFGE – Pulsed-field gel electrophoresis) Пулсова електрофореза  

ply – ген за пневмолизин  

PPV (PPSV) – Пневмококова полизахаридна ваксина  

ST – (sequence type), секвенционен тип  

WGS – (Whole genome seguencing), Целогеномно секвениране   
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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Streptococcus pneumoniae колонизира асимптоматично 

назофаринкса при човека, най-често в детска възраст. 

Носителството представлява резервоара на пневмококовите щамове 

и осигурява разпространението им сред индивидите в обществото. 

Този микроорганизъм може да причини голямо разнообразие от 

заболявания, вариращи от сравнително леки и много чести 

заболявания при децата като отит и пневмония, до тежки, но по – 

рядко срещащи се инвазивни заболявания като бактериемия и 

менингит. 

Капсулните полизахариди са основен вирулентен фактор на 

S.pneumoniae, определят серотипа на щамовете и служат за 

разработването на ваксините срещу пневмококовите инфекции. 

Като генетично пластичен микроорганизъм, пневмокока променя 

състава на капсулата си и разпределението на серотиповете в 

определен георафски регион, променя се и резистентността към 

антибиотични препарати. 

В България пневмококовата конюгатна ваксина (PCV10) е 

влючена в имунизационния календар през 2010г. Проучвания за 

серотиповото разпространение на S.pneumoniae в страната, преди и 

след въвеждането на ваксината, са били провеждани предимно чрез 

серологични методи и при клинични изолати. Ефективността на 
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PCV10 е била отчетена с намаляването на инвазивните и 

неинвазивните пневмококови заболявания при деца и възрастни, 

както и снижаване на процента на разпространение на 

нечувствителни към антибиотици щамове. Наблюдавани са 

промени като поява на нови неваксинални серотипове свързани с 

пневмококови инфекции и разпространението на нови резистентни 

клонове S. pneumoniae в обществото. 

Проучвания в света сочат, че общата честота на 

пневмококово носителство, след въвеждане на PCV остават 

сравнително непроменени, тъй като намалява честотата на 

носителство на ваксиналните серотипове, но се увеличава 

честотата на неваксиналните серотипове (серотипова замяна). За 

ефективна диагностика и проучване на пневмококовите популации 

се разработват все по – нови, бързи, специфични и чувствителни 

молекулярно-биологични методи за детекция и типизиране. 

Предимство при генетичните методи е и детекцията едновременно 

на няколко серотипа при различна плътност на колонизацията. 

II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

Цел на настоящата дисертация е: 

Изследване на серотиповото разпределение на S. pneumoniae чрез 

молекулярно-биологични методи, въвеждане и оптимизиране на 
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методите за типизиране, и определяне на антибиотичната 

чувствителност на щамове, изолирани от назофаринкса на деца. 

За постигането на тази цел си поставихме следните задачи: 

1. Събиране на назофарингеални секрети от деца на възраст 6 

месеца до 8 години.  

2. Изпитване на антибиотична чувствителност на изолираните 

щамове от деца - носители. 

3. Разработване, изпитване и въвеждане на амплификационни 

методи за откриване и типизиране на S. pneumoniae 

директно от ДНК изолати.  

4. Установяване разпространението на серогруповите и 

серотипови принадлежности на изолатите – ваксинални и 

неваксинални при изследваните деца.  

III. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

1. Материали 

В периода на дисертационния труд от февруари 2017г. до 

март 2019г. бяха събирани и изследвани назофарингеални секрети 
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на здрави деца на възраст 6 месеца до 8 години, отглеждани в дома 

им и посещаващи детски колективи в област София. Информирано 

съгласие с данни за детето и информация за изследването беше 

подписвано от родител или законен настойник.  

Изследвани бяха 416 на брой момичета и 418 на брой 

момчета, които бяха здрави и „неорганизирани“ (отглеждани само в 

дома си) и здрави „организирани“ (посещаващи детски градини и 

училища) деца. 

1.1 Критерии за подбор на децата включени в изследването 

1) Здрави, неорганизирани деца – на възраст 6 месеца до 

8г., с поне една от задължителните дози PCV10. 

2) Здрави, организирани деца – от 3 до 8г. в детски 

градини, училища, преминали през пълен курс (3+1) 

ваксинация с PCV10. 

1.2 Данни за децата включени в изследването 

В изследването бяха включени 834 деца, които отговаряха 

на посочените критерии и бяха разделени в четири възрастови 

групи: <1, 1-2, 3-4, 5-8; децата над 3 години най-често бяха от 

колективи – детски градини, училища.  
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Таблица 1. Брой изследвани деца по възрастови групи  

 

Възрастови групи (в години) 

Година на 

пробовземане Под 1 1-2 3-4 5-8 Обща сума 

2017 38 44 175 141 398 

2018 31 38 109 84 262 

2019 44 30 32 68 174 

Обща сума 113 112 316 293 834 

 

2. Методи 

2.1 Микробиологични методи 

2.1.1 Техника за вземане на назофарингеален секрет 

Транс-назалните назофарингеални проби са взети чрез 

гъвкав, стерилен, сух тампон с транспортна среда - eSwab (Copan, 

Italy) и транспортирани в рамките на 8ч. до лаборатория НРЛ 

Молекулярна микробиология, НЦЗПБ, София. Материалите са 

събирани след информираното писмено съгласие на родителите, 

при преглед от личен лекар или от сестра в детската градина. 

Предварително с медицинското лице е проведен инструктаж за 

вземането на пробата: 
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1) Преди взимането на проба тя беше етикетирана с 

информация за пациента. 

2) Отваряше се транспортната система и се изваждаше 

стерилния тампон – апликатор и епруветката с 

транспортната среда. 

3) Стерилният тампон беше държан само от горната 

част. 

4) Измерваше се и се маркираше дълбочината на 

въвеждане на апликатора като това беше половината 

на разстоянието от основата на ушната мида до 

основата на носа, там тампона се огъваше, в 

съответствие с дължината на носния проход до 

задната фарингеална стена. 

5) Апликатора се позиционираше като главата на 

пациента се отвеждаше назад под ъгъл 

приблизително 70 °. 

6) Внимателно хоризонтално (по отношение на главата 

на пациента) се вкарваше апликатора в една от 

ноздрите и се придвижваше навътре, докато се 

приближи до маркировката на апликатора или докато 

не се усети съпротива. 

7) Изчакваше се 10 секунди, за да бъдат абсорбирани 

секретите и след това тампона беше завъртан 2-3 

пъти в страни за събиране на други секрети. 
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8) Апликатора с тампона беше поставян в епруветката с 

транспортна среда. 

9) Съхраняването и транспортирането на епруветката 

беше при +4°С до +8°С за не повече от 48 часа при 

транспорт до лабораторията. 

 

Фигура 1. Вземане на назофарингеален секрет. 

Източник: World Health Organization Pneumococcal Carriage Working 

Group 

2.1.2 Първично култивиране 

Първичната посявка се извърши в рамките на 2 часа от 

приемането на пробата в лабораторията. Култивирането се извърши 

на петри с кръвен агар (Columbia CNA агар 5% дефибринирана 

овча кръв). Пробите бяха инкубирани за 18—24 часа при 37
0
С с 

повишена концентрация (8—10%) на СО2. 

Идентификацията на S. pneumoniae се основаваше на оценка 

на културелните свойства на колониите, както и на микроскопия на 

„подозрителни“ колонии. Към „подозрителните“ бяха включени 

малки колонии с алфа – хемолиза или по-големи колонии (до 

назофаринкс 



8 
 

няколко милиметра в диаметър) с лигава повърхност. На 

микроскоп бяха наблюдавани чрез оцветяване по Грам – 

положителни коки (често с ланцетовидна форма, по двойки - 

диплококи). 

2.1.3 Вторично култивиране и изготвяне на антибиограма 

Разширеното идентифициране на S. pneumoniae се 

основаваше на изолиране на чисти култури от бактериите, 

извършване на редица тестове. За изолиране на чистата култура от 

предполагаемата пневмокова колония, повторно се инокулираше в 

неселективна среда (Columbia агар с 5% дефибринирана овча кръв).  

Чувствителността на изолатите към антибиотични препарати 

беше изпитана чрез дисково – дифузионния метод на Бауер-Кърби, 

съгласно препоръките на Европейския комитет за тестване 

чувствителността към антибиотични средства – „European 

Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing“ (EUCASTv9.0). 

Използвани бяха следните антибиотични дискове: 

1) Оксацилин (Oxacillin) – 1 µg  

2) Тетрациклин (Tetracycline) – 30 µg 

3) Еритромицин (Erythromycin) – 15 µg 

4) Клиндамицин (Clindamycin) – 2 µg 

5) Ванкомицин (Vancomycin)– 5 µg 

6) Тейкопланин (Teicoplanin) – 30 µg 

7) Линезолид (Linezolid) – 10 µg  

8) Норфлоксацин (Norfloxacin) – 10 µg 
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9) Триметоприм-сулфаметоксазол (Trimethoprim-

sulfamethoxazole) – 1.25 /23.75 µg 

Диковете бяха поставяни на инокулираното с определената 

култура петри, чрез автоматичен диспенсър на дискове - Discs 

Dispenser HiMedia (LA971).  

Мултирезистентни щамове (MDR) бяха определяни след 

установена нечувствителност към поне три антибиотични 

препарата от различни класове: бета-лактами (бензилпеницилин, 

ампицилин), тетрациклини, макролиди, линкозамиди, 

гликопептиди, оксазолидинони, флуорохинолони или 

сулфонамиди. 

Минималната инхибираща концентрация (MIC) за 

бензилпеницилин беше тествана след детекция на механизъм за β-

лактамна резистентност, по схемата показана на фиг.2. За 

бензилпеницилин MIC беше определяна чрез микроразреждания на 

културите в бульон Mueller-Hinton + 5% лизирана конска кръв и 20 

mg / L β-NAD (бульон MH-F) (според стандарта ISO 20776-1) 

Инокулума съдържаше 5x105 CFU / mL, а инкубацията се 

извършваше в запечатани панели (MIKROLATEST® MIC плаки) 

при 35 ± 1ºC, за 18 ± 2ч. Определянето на MIC беше чрез детекция 

на плаката с най-ниската концентрация на антибиотика, в която 

напълно се инхибираше видимия растеж. Предварително 

формираният експоненциален градиент на антибиотика в бульона 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
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осъществяваше количествено измерване на ин витро активността 

на антибиотика срещу бактериалния изолат. MIC се определяше 

чрез 8 концентрации на Benzylpenicillin в плаката. Интерпретацията 

на МИК позволяваше определянето на микроорганизмите като 

чувствителни, с намалена чувствителност (интермедиерни) или 

резистентни. 

За определяне на чувствителността към ампицилин беше 

използван дифузионния метод с диск от 2 µg Ampicillin, когато 

след скрининга с диск оксацилин 1 µg зоната на задръжка беше по-

малка от 8мм. Когато скринингът беше отрицателен (зона на 

задръжка ≥ 20 mm), щамовтете бяха докладвани за чувствителни 

без допълнително тестване в съответствие с използваните критерии 

изобразени на фиг.2. 
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Фигура 2. Схема за скрининг и откриване на резистентност 

към β-лактамни антибиотици 

 

скрининг с диск 
oxacillin 1 μg  

диаметър на 
зоната <20 mm 

детекция на 
механизъм за β-

лактамна 
резистентност  

MIC 
Benzylpenicillin 

 S ≤0.06 ; R >2 

зона при 
oxacillin 1 μg  

<8 mm 

Ampicillin тест с 
диск 2 μg    

S ≥22, R <19 mm 

зона при 
oxacillin 1 
μg  ≥8 mm 

докладва се 
чусвтвителен 

(S)  

диаметър на 
зоната ≥20 mm 

докладва се 
чусвтвителен 

(S) 
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2.2 Молекулярно – генетични методи  

2.2.1 Изолиране на ДНК и спектрофотометричен анализ 

2.2.1.1 Изолиране на ДНК чрез Cheelex 100  

 

Изолиране чрез Cheelex 100 – хелатиращ материал от 

компанията „Bio-Rad“, използван за пречистване на ДНК чрез 

йонен обмен.  

Изолирането се провеждаше с 5% Cheelex 100 и протеиназа 

К в концентрация 20mg/ml.  

Изолирането се провеждаше с 5% Cheelex 100 и протеиназа 

К в концентрация 20mg/ml, чрез следната методика за 

назофарингеален секрет: 

1. След като тампона беше посят за микробиологични 

тестове беше изолирана директно ДНК като в 1,5ml 

епруветка тип епендорф секрета беше суспендиран в 

150μl дейонизирана стерилна вода. 

2. В епруветката бяха поставяни 150 μl 5% Chellex 100 и 

6μl протеиназа К. 

3. Епруветката се поставяше в термоблок на 56
0
С, за 30 

минути. 

4. След изтичане на времето се поставяше на термоблок 

на 97
0
С за 15 минути. 
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5. Охлаждаше се за 5 минути на стайна температура. 

6. След това се центрофугираше за 5 минути на 14000 

оборота. 

7. Вземаше се супернатантата, в която е ДНК, а 

утаената смола се изхвърляше. 

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

Изолирането на ДНК от пневмококова култура се 

провеждаше с 5% Cheelex 100 и протеиназа К в концентрация 

20mg/ml, чрез следната методика: 

1. След изолиране на чиста култура бяха събирани 

колонии от бактериални клетки и суспендирани във 

150 μl вода до плътност 0.5 по Beckman 

2. Към суспензията се добавяше 150 μl воден разтвор 

5% Cheelex 100 и протеиназа К 

Протокола повтаряше стъпките от 3. до 8. на протокола за 

изолирането на ДНК директно от секрет 

2.2.1.2 Изолиране на ДНК чрез търговски кит на QIAGEN 

За бактериалните култури беше използван предимно 

комерсиален кит за изолиране на ДНК на фирмата QIAGEN на име 

„DNeasy Blood & Tissue Kit“ като протокола е стандартизиран и 

предоставен от производителя. 
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2.2.1.3 Изолиране на ДНК от култура чрез термичен шок 

Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) 

посочват протоколи, описват подробно метод за бърза екстракция 

на ДНК от бактериални щамове: 

1. Суспендираха се пресни култури в 300 μl 0,85% NaCl 

2. Загряваха се до 70
o
C за 15 минути. 

3. Завъртаха се за 2 минути в микрофуга и се 

отстраняваше супернатантата. 

4. Ресуспендираше се в 50 μl TE буфер, добавеше се 10 

μl мутанолизин (разтвор 3000 U / ul) и 8 μl 

хиалуронидаза (разтвор 30mg / ml) 

5. Оставяше се разтвора на водна баня при 37
o
C от 30 

минути до една нощ. 

6. Загряваше се разтвора за инактивиране за 10 минути 

на 100 
o
C. 

7. Пробите се завъртаха за 4 минути в микро 

центрофуга и бяха използвани не повече от 2,5 μl 

супернатанта като ДНК матрица. 

8. Съхраняваха се лизатите при -20
o
C до употреба. 

Мутанолизин - (Sigma # M9901 е 10 000 единици). 

Разреждаше се в 3.3 ml ТЕ буфер до 3000 единици / ml основен 

разтвор, съхраняваше се при -20
o
C като 500 μl аликвоти. 
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Хиалуронидаза - (Sigma # H3506 е 100 mg). Разреждаше се в 

3.3 ml, за да се направи 30 mg / ml разтвор, съхраняваше се при -

20
o
C като 500ul аликвоти. 

2.2.1.4 Измерване на количеството и чистотата на 

изолираната ДНК от култури 

За проверка на чистотата на ДНК изолатите и тяхната 

концентрация беше използван спектрофотометричен уред на 

компанията Eppendorf – BioPhotomter и кварцова микрокювета. 

Методите за обработка на данните от спектрофотометъра бяха 

програмирани предварително от фирмата и показваха данните в 

таблица и в графика. Използваният препрограмиран метод за 

обработка беше за определяне концентрацията на двойно верижна 

ДНК в пробата в обем 3 μl, като според използваната кювета 

светлинните лъчи преминаваха през отвор от 1мм. 

2.2.2 Конвенционален PCR 

Конвенционалният PCR беше използван предимно при 

анализите на ДНК от култури S. pneumoniae, по модифицирани 

протоколи на CDC за по бързи и ефективни реакции. В протокола 

беше използван готов микс от буфер, нуклеотиди, йони и 

полимераза в концентрация 2х за PCR реакциите. Добавяни бяха 

ДНК и съответните праймери. 



16 
 

2.2.2.1 Провеждане на мултиплекс конвенционален PCR за 

генотипизиране  

Приготвяха се мултиплекси за различните серотипове и 

серогрупи чрез смесване на праймери непосредствено преди 

провеждането на PCR. Към праймерите на съответния мултиплекс 

се добавяше и праймери за cpsA като контрола за протичащата 

амплификация. В протокола беше използван готов микс от буфер, 

нуклеотиди, йони и полимераза в концентрация 2х за PCR 

реакциите, от фирмата „Thermo Fisher Scientific“. Добавяни бяха 

ДНК и съответните праймери. 

Приготвяха се мултиплекси за различните серотипове и 

серогрупи чрез смесване на праймери непосредствено преди 

провеждането на PCR. За тази цел в отделна епруветка в равен обем 

се поставяха праймерите в необходимата концентрация за 

съответния мултиплекс. Анализът за типизиране на всеки изолат 

ДНК започваше от първият мултиплекс наречен „Сет1“ и 

продължаваше последователно до определеляне на серотипа или до 

последния мултиплекс - „Сет10“. Към праймерите на съответния 

мултиплекс се добавяше и праймери за cpsA като контрола за 

протичащата амплификация. За ДНК изолирана от култура анализа 

спираше до първо позитивиране за съответна праймерна двойка, 

тъй като при култивирането беше изолирана само по една колония 

от проба. 
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Приготвяше се реакционната смес за 12,5 μl краен обем на 

реакцията по схемата:  

1. В чистата стая се подреждаха епруветките за 

PCR,съответния брой проби за анализ и те се 

надписваха в горната им част. 

2. В дъното на всяка малка (200 μl) епруветка за PCR 

накапвахме 5 μl от готовият микс за реакцията - 

Master Mix 2X 

3. Приготвяше се смес от паймери в зависимост от вида 

на мултиплекса според Таблица 5 и броя анализирани 

проби – по 2,5 μl микс от праймери за всяка проба, 

които включваха и контрола – праймери за капсулен 

ген (cpsA). 

4. Извън чистата стая се добавяше 5 μl от изолираната 

ДНК. 

5. Пробите бяха цетрофугирани за 10 сек за да се смесят 

всички реагенти и бяха пускани за амплификация. 

2.2.3 Полимеразно верижна реакция в реално време (Real-

time PCR) 

В настоящото изследване бяха използвани ДНК сонди 

белязани с репортер – FAM; HEX; ROX; Cy5. 

Праймерите за PCR в реално време се припокриват с някои 

от серотиповете, които бяха използвани за конвенционален PCR. 



18 
 

Праймерните двойки са подробно описани в CDC протоколите за 

анализ на пневмококите, както и от Carvalho и сътрудници през 

2007г. Мултиплексите бяха провеждани последователно с всички 

проби ДНК от секрет. При анализа на ДНК, директно изолирана от 

назофарингеален секрет, първоначално беше извършен скрининг за 

идентификация на видово специфични гени за пневмококите – lytA 

и cpsA. При всички реакции беше използван готов микс, съдържащ 

буфер, нуклеотиди и полимераза. Към реакционната смес при 

скрининга за 1 реакция от 12,5 μl бяха добавяни: 

 Праймери (крайна концентрация): 240 nM ( 0,15 μl от 

работни разтвори (F- прав и R-обратен праймер) с 

концентрация 20 μM) 

 Сонда (крайна концентрация): 160 nМ ( 0,2 µl от 

работен разтвор с концентрация 10 µM) 

 Mg2 
+
: 4 мМ (1 μl от изходен разтвор 50 мМ) 

 Takara Master Mix - 6 µl 

 ДНК – 5 µl 

Ако след скрининга пробите бяха положителни по двата 

гена, беше проведено генотипизиране на ДНК изолатите. 

Последователно бяха провеждани 4 мултиплексни реакции, с 

всички положителни изолати. След това, поради ограниченото 

количество ДНК, само при отрицателните за всички мултиплекси 

проби бяха проведени единични амплификации за даден 



19 
 

серотип/серогрупа (моноплекс реакции) - 8 на брой. След 

тестването с Real-time PCR, при нетипизирани проби бяха 

използвани конвенционален PCR и търговския кит за типизиране 

2.2.4 Типизиране чрез търговки кит S. PneumoStrip 

Търговският кит „S. PneumoStrip“ на фирмата Operon е 

единственият тест, който позволява лесно и бързо, с една 

аплификация, идентифицирането на 76 различни 

серотипа/серогрупи на S. pneumoniae в ДНК проби. Сред тези 

серотипове са 23-те, включени в наличните до момента ваксини.  

Всички включени серотипове / серогрупи бяха: 

Лента A: 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 6C, 6D, 7F/7A, 9A/9V, 14, 18A, 

18B/18C, 18F, 19A, 19F, 23A, 23B, 23 F. 

Лента B: 2, 8, 9N/9L, 10A, 10B, 10F/C, 11A/D, 11B, 11C, 11F, 

12A/46, 12B/44, 12F, 15B/15C, 17F, 20, 22F/22A, 33F/33A, 37. 

Лента C: 7B, 7C/40, 15A, 15F, 16F, 19B/19C, 21, 25A/25F, 38, 

24A, 24B/24F, 31, 32A/32F, 33B/33D, 33C, 35A, 35C, 35F, 47F, 41A, 

41F. 

2.3 Статистически методи и софтуерна обработка на 

данните. 

При голяма част от научните изследвания се сравнява 

разпределението на две или повече променливи величини. 

Особеностите на статистическите сравнения бяха, че изводите, 
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които трябва да бъдат правени, се отнасят до цялата съвкупност, а 

данните, с които разполагаме, обхващат само извадката. Поради 

това първоначално бяха формулирани предположения (хипотези) и 

беше правена проверка дали данните от извадката ги потвърждават 

или ги отхвърлят - Нулевата или работна хипотеза (Н0) –

Алтернативна хипотеза (Н1).  

Хи-квадратният тест (Fisher’s exact test or χ
2
 test) беше 

използван за сравнение на разпределението на категорични 

променливи в извадката с даденото разпределение. Ако 

разпределението на категориалната променлива не бе различно в 

различните групи, можехме да заключим, че разпределението на 

категоричната променлива не е свързано с променливата на 

групите. Допускахме, че категоричната променлива и групите са 

независими.  

Програмата, с която беше извършен статистическият анализ 

беше „Statistical Package for Social Science“ (SPSS – статистически 

пакет за социални науки), работеща с операционната система 

Windows, специализирана да систематизира, обработва и анализира 

статистическа информация. SPSS Statistics V22.0 помага за 

подобряване на вземането на решения и производителността чрез 

симулационно моделиране и разширена интеграция с други 

инструменти. Беше взето в предвид статистическото значение на р 

< 0.05. 
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IV. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

1. Идентификация на изолираните култури S. pneumoniae и 

тестване за антибиотична чувствителност  

1.1 Идентификация на изолатите S. pneumoniae 

Класическото култивиране, описано в раздел Материали и 

методи, беше използвано при всички 834 проби и изолираните 

щамове с идентифициран S.pneumoniae бяха общо 174 броя за 

периода 2017-2019г. Всички щамове бяха чувствителни на оптохин 

и жлъчни соли. Изолираните пневмококови култури бяха 21% от 

всички изследвани проби.  

На табл. 2 са представени културелно положителните проби 

по брой за всяка възрастова група и разпределението им по пол. Не 

беше намерена статистическа зависимост между пола и 

възможността, за изолиране на култура от секрета при p <0.05 

(р=0.76). Това твърдение се обяснява с еднаквата плътност на 

колонизация при S. pneumoniae за двата пола в различните 

възрастови групи.  

Изследвания на пневмококовото носителството при деца в 

цял свят, потвърждават, че посещаването на детски градини и ясли, 

е основен рисков фактор за колонизацията. Високият риск се 

обяснява с „пренаселването“ в стаите на детските центрове, лошите 

хигиенни навици на децата в тази възрастова група и високият риск 

от вирусни заболявания, като всички тези фактори обясняват 
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високите нива на колонизация достигащи до 90% в някои 

проучвания. 

Таблица 2. Разпределение на броя културелно положителни и 

отрицателни проби по пол и възрастови групи  

 

През последното десетилетие беше изяснена важната роля 

на дневните центрове, като уникални места, където малките деца с 

незряла имунна система са с повишен риск от колонизация и 

предаване на Streptococcus pneumoniae, което води и до висок риск 

от ИПБ. От друга страна високата употреба на антибиотици води 

до появата на резистентни клонове, които лесно се разпространяват 

в детските заведения и в домовете на семейства с деца от тази 

възрастова група.  

При сравняването на културелно положителните проби по 

това дали децата са организирани в детски градини и училища се 

Възрастови 

групи 

Пол  

<1 

<1 

Общо 1-2 

1-2 

Общо 3-4 

3-4 

Общо 5-8 

5-8 

Общо 

Обща 

сума 

ж м 

 

ж м 

 

ж м 

 

ж м 

  културелно 

положителни 

7 6 13 16 14 30 45 43 88 21 22 43 174 

 

неорганизирани 

7 6 13 5 6 11 1 1 2 0 0 0 26 

 

организирани 

0 0 0 11 8 19 4

4 

42 86 21 22 43 148 

културелно 

отрицателни 

36 64 100 45 37 82 124 104 228 124 126 250 660 

неорганизирани 

36 64 100 35 36 71 9 5 14 8 5 13 198 

организирани 

0 0 0 10 1 11 115 99 214 116 121 237 462 

Обща сума 43 70 113 61 51 112 169 147 316 145 148 293 834 
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установи, че 85% от културелно положителните проби са при 

организирани деца. На табл. 3 са показани стойностите на 

доверителните интервали и стандартните отклоненения. 

Стойността на хи-квадратa при статистическия анализ е 15.8923, а 

p-стойността е 0.000067, следователно резултатът от анализа беше 

сигнификантен и показваше корелация при организирането на 

децата и високата вероятност за изолирането на култура при p 

<0.05. Тези данни съответстват да данни от съседни страни като 

Турция, където при изследване на назофарингеално носителство на 

пневмококи, са установени близки нива на изолиране на култури – 

21.9%. Като рисков фактор също се отчита посещаването на детски 

градини, при възраст под 5 години, както и възстановяването от 

скорошна респираторна инфекция през последния месец, ниски 

доходи и присъствие на повече деца в семейството. В друга съседна 

страна – Гърция са били изследвани малки деца със средна възраст 

12 месеца като общо 33.1% били носители на S. pneumoniae, а от 

положителните - 34.1% посещавали дневни центрове. В Румъния 

носителство било открито при 25,25% от тестваните деца, 

сравнително ниски били нивата сред бебетата - 16,7%, в сравнение 

с 29,4% при 3 до 5-годишните деца (p <0,0001).  
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Таблица 3. Разпределение на резултатите по брой културелно 

положителни и организираност като са посочени (емпиричната 

стойност на критерия) и [статистиката за хи-квадрат за всяка 

клетка] 

Културелно 

изследване 

организирани неорганизирани брой 

положителни 148  (127.27)  [3.38] 26  (46.73)  [9.20] 
174 

отрицателни 462  (482.73)  [0.89] 198  (177.27)  [2.43] 
660 

общо 610 224 
834   

 

1.2 Чувствителност на пневмококовите щамове към 

антибиотици 

Чувствителността на културите S. pneumoniae, към различни 

антибиотични средства, в изследвания период беше: 100% към 

ванкомицин, тейкопланин и линезолид, 96.5% към норфлоксацин, 

93% към сулфаметоксазол / триметоприм, 85.6% към оксацилин 

(при скрининга), 58% към тетрациклин, 50% към клиндамицин и 

48.9% към еритромицин.  

Чувствителността към β-лактами беше тествана според 

схемата представена в раздел Материали и методи. Бяха 

определени и множествено резистентни – мултирезистентни (MDR) 

щамове с нечувствителност към поне три антибиотични класа общо 

76 на брой – 44% от изолираните щамове. 
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Всички изолирани MDR щамове бяха резистентни към 

еритромицин, а резистентните към клиндамицин щамове бяха 

резистентни и към еритромицин. След генотипизирането на 

културите получихме и разпределението на резистентните изолати 

по серотипове. 

Бета-лактамите, макролидите и флуорохинолоните, в 

световен мащаб биват трите основни класа антибиотици, 

използвани при лечението на S.pneumoniae. Макролидите 

(еритромицин), флуорохинолони (норфлоксацин), линкозамиди 

(клиндамицин) и ванкомицин могат да бъдат използвани при β-

лактам нечувствителни пневмококови изолати или при хора, които 

са алергични към този клас антибиотици. 

1.2.1 Тестване на щамовете за чувствителност към β-

лактами 

Всички изолати бяха подложени на скрининг за 

чувствителност към β-лактами с 1μg диск Oxacillin. Резултатите от 

скрининга показаха 14.4% нечувствителност на изолатите към 

Oxacillin, след което беше проведен тест за MIC Benzylpenicillin 

(Penicillin G) чрез бульонен метод. При тестването на щамовете за 

резистентност към Benzylpenicillin беше установена 

нечуваствителност към антибиотика в ниски нива – интермедиерни 

щамове (MIC50, 0.06 до 2 mg/L), като техният относителен дял от 

всички култури беше 7.5%. При тестването на чувствителността 

към Ampicillin бяха установени 3.4% интермедиерни щамове. 
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Всички определени щамове бяха интермедиерни (чувствителни към 

високи концентрации антибиотик), бяха считани за експресиращи 

механизъм на антибиотична резистентност към β-лактами. 

Резултатите бяха отчетени спрямо критериите на EUCAST v.9.0. 

 

Фигура 3. Резултати при тестване на чувствителност към 

оксацилин и MIC Penicillin G 

За периода 1991-1993г. в България, при клиничните изолати, 

резистентността към Penicillin е била 24.3%, а при изолати от 

безсимптомно носителство - 40% от щамове са били резистентни 

към Penicillin при децата до 5г. Резистентните към пеницилин 

щамове били във висок процент мултирезистентни. А в периода 

2001г.-2005г. няколко години преди масовата ваксинация с PCV10 

в България, били изследвани 328 пневмококови клинични изолата и 

резистентноста към Penicillin в ниски нива била при 25.6% от 
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щамовете (MIC, 0.125 до 1 mg/mL), а във високи нива (MIC, ≥2 

mg/mL) – при 13.7% от щамовете. 

След въвеждането на PCV10 в България, с високо покритие 

(>90%) при децата, от епидемиологичните данни за 2013г. при 

менингитните изолати пневмококи - 24.2% били с висока 

резистентност към Penicillin (MIC ≥2 mg/mL). Интермедиерно - 

резистентните и високо - резистентни щамове към Ceftriaxone – 

съответно 24.0% и 11.1%, били увеличени в периода 2006г. - 2013г.  

Първо средство на избор при лечението на пневмококово 

заболяване в страната ни са β-лактамните антибиотици. Другите 

широко използвани у нас алтернативни препарати са 

антибиотиците от макролиди, линкозамиди, стрептограмини (MLS) 

– групата, заради тяхната добра поносимост и широк спектър на 

действие. Точно поради широката употреба на тези 

антибактериални препарати ефективността им се ограниччава от 

бързото образуване и разпространение на макролидна 

резистентност при S. pneumoniae, както е и за някои други класове 

антибиотици като тетрациклините. Здравите носители служат като 

резервоари за предаване на пневмококите на други хора в 

общността и в болниците. Щамовете, изолирани при носителство, 

могат да бъдат използвани като показатели за антибиотична 

резистентност, както и за серотиповото разпространение на 
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микроорганизма, както и маркер за покритието на ваксината в 

изследваната популация. 

Въпреки, че резистентността към β-лактами съществува, 

тези антибиотици проявяват ефективност срещу пневмококи с 

ниски нива на резистентност. В отговор на тези наблюдения са 

разработени и стандартите на CLSI (Clinical and Laboratory 

Standards Institute) за Amoxicillin, Cefotaxim и Ceftriaxone, което 

повишава процента на пневмококовите изолати, които все още 

могат да бъдат ефективно третирани с β-лактамни агенти. 

 

Фигура 4. Разпределение на брой щамове с намалена 

чувствителност по серотип/серогрупа и MDR  

В България не е провеждано мащабно изследване на 

безсимптомното носителството, разпространение на серотипове и 

резистентност на изолати S. pneumoniae, но в съседни страни като 
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Гърция и Турция има данни от такива проучвания. През периода 

2004–2006г. са били изследвани 780 назофарингеални изолата на 

деца на под 6 години, посещаващи дневни центрове в Гърция преди 

масовата ваксинация с PCV7. Получени били данни за нивата на 

резистентност към пеницилин - 34,7%,, еритромицин - 33,5%, 

тетрациклин - 26,4% и триметоприм / сулфаметоксаксазол - 44,2%. 

Серотиповете 19F, 14, 23F и 6B били най-разпространените сред 

носителите и клиничните изолати. PCV7- осигурявала покритие 

срещу 71,7% от детските изолати при носителството и 51,3% от 

клиничните изолати при възрастни. Коефициентите на 

резистентност сред клиничните изолати от възрастни са по-високи 

от педиатричните изолати от носителство. 

Данни от клинични изолати в Турция в периода преди PCV7 

показвали, че S. penumoniae изолатите били по – често 

чувствителни към пеницилин в сравнение с периода преди 

ваксинацията (33,7 срещу 16,5%, р = 0,001) .Резултатите от нашето 

проучване показваха ниски нива на резистентност към β-лактамни 

препарати при носителство, в съответствие с данните след PCV от 

съседни страни.   
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1.2.2 Тестване за чувствителност към макролиди и 

линкозамиди 

Резистентните към еритромицин пневмококи в изследването 

бяха 51,2% (n=89) от всички култури. Увеличаването на 

резистентността към β-лактами в литераурата е свързвано и с 

увеличаване на резистентните към макролиди пневмококи от 

клиничнте изолати по света. В нашето изследване беше установена 

корелация само между резистентността към еритромицин и 

клиндамицин, 97.8% (n=87) от макролид резистентните изолати 

бяха ко-резистентни на клиндамицин (табл.4).  

Таблица 4. Разпределение на резистентните към еритромицин и 

клиндамицин и MDR щамове  

серотип/ 

серогру

па 

Брой 

резистент

ни на 

Erythromy

cin 

относите

лен дял 

% 

Брой 

резистен

тни на 

Clindamy

cin 

относите

лен дял 

% 

брой 

MDR 

щамов

е 

относите

лен дял 

% 

6 C 30 17.2 28 16.1 29 16.7 

24 B/F 18 10.3 18 10.3 16 9.2 

3 4 2.3 4 2.3 2 1.1 

11 A/D 5 2.9 5 2.9 3 1.7 

35 F 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

19 A 5 2.9 5 2.9 5 2.9 

23 A  8 4.6 8 4.6 6 3.4 

15 A/F 6 3.4 6 3.4 6 3.4 

15 B/C 1 0.6 1 0.6 1 0.6 

23 B 1 0.6 1 0.6 0 0.0 

35 B  4 2.3 4 2.3 3 1.7 
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6 A 3 1.7 3 1.7 2 1.1 

18 A 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

4 1 0.6 1 0.6 1 0.6 

10 F/C 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

21 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

33 F/A 2 1.1 2 1.1 1 0.6 

10 A  0 0.0 0 0.0 0 0.0 

5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

17 F 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

19 F 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

31 1 0.6 1 0.6 1 0.6 

общо: 89 51.1 87 50.0 76 43.7 

 

В България за периода от 2001г. до 2005г. изследванията на 

клинични изолати показали нива на Erythromycin – резистентни 

щамове – 24.7%, а Clindamycin – резистентни са били 10.7% от 

пневмококите. За периода 2006г. - 2013г. резултатите показали 

почти двойно нарастване на Erythromycin – резистентните 

S.pneumoniae за изследваните инвазивни изолати – 40.4%, а 

Clindamycin-резистентните щамове били 28.8%. 

Данните от ECDC показват, че за последните години 

България се нарежда на водещо място по отношение на високия 

брой Erythromycin резистентни инвазивни изолати S.pneumoniae. В 

съседните на България държави в проучвания от последните 

години са докладвани следните нива на еритромицинова 

резистентност: Гърция (18.1%), Турция - (11.4%), Румъния – 
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(30.9%). В Румъния са наблюдавани високи стойности на 

резистентност към макролиди и пеницилин, особено при 

серотипове, включени в PCV13. Отчетено е, че степента на 

резистентност към антибиотици при назофарингеалните изолати в 

Унгария е 22% за еритромицин и 17% за клиндамицин и 

тетрациклин. Назофарингеалните изолати в Украйна показват 

резистентност към ципрофлоксацин (100%), ко-тримоксазол (48%), 

еритромицин (33%) и пеницилин (20%). Българските изолати са 

над 50% резистентни към макролиди, както в страни като Румъния, 

Словакия, Хърватска и Малта. Най-ниски нива са наблюдавани в 

скандинавските страни – Швеция и Дания, както и в Естония (до 

5.0 %). Нива на резистентност към Erythromycin (>10.0 %) при 

пневмококите са докладвани във Великобритания, Нидерландия, 

Германия, Чехия, Норвегия и Латвия. 

Широкото използване на макролиди е свързано с 

повишаване на резистентността на S. pneumoniae към тях, 

лечението на пневмококовите инфекции с тези антибиотици било 

свързвано с клинични неуспехи. В Китай проучване на инвазивни 

изолати показало, че степента на резистентност на пневмококите 

към еритромицин, азитромицин и кларитромицин било съответно 

95,2%, 96,9% и 92,5%. Макролидите проявявали слаба активност 

срещу всички изолати. От 839 щама (95,2%), които са резистентни 

към еритромицин, 776 (92,5% от всички щамове) също са 

резистентни към клиндамицин. 
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Фигура 5. Процент (%) нечувствителни към макролиди 

S.pneumoniae, инвазивни изолати в Европейските страни, по 

държави, 2017 г. Източник: ECDC: Surveillance Report 2017г. 

Макролиден ефлукс е най-честата причина резистентност в 

Северна Америка, Обединеното кралство и други страни. 

Пневмококовият макролиден ефлукс, кодиран от оперона mef (E) / 

mel и се осъществява чрез все още не напълно разбран механизъм 

на свързване и насочване на макролида към мембраната на 

клетката. 

1.2.3 Щамове с множествена резистентност (MDR)  

Мултирезистентните (MDR) щамове, с нечувствителност 

към поне три антибиотични класа общо 76 на брой (44%). Сред 

множествено резистентните изолати най – често срещан резистотип 
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S.pneumoniae беше към Erythromycin, Clindamycin и Tetracycline, 

той преобладаваше в изследването при 65 на брой изолата (85.5%) 

от мултирезистентните щамове (n=76). Друг разпространен 

резистотип сред пневмококовите изолати беше с резистентност към 

Erythromycin, Tetracycline и Trimethoprim-sulfamethoxazole – общо 

10 щама (13.2%). Серотиповете на изследваните изолати с 

множествена резистентност са показани на фиг. 6. 

 

Фигура 6. Разпределение на процент (%) MDR щамове по 

серотип/серогрупа (n=174) 
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Основният процент MDR щамове е представен от серотип 6С в 

извадката, следван от серогрупа 24 B/F, като за 6С е уставновено 

широко разпространение на серотипа в страната, изолиран 

предимно от респираторния тракт на деца при неинвазивни 

заболявания. Серотипове 6A, 23A, 15A и 3 също са били често 

срещани мултирезистентни щамове, при неинвазивни 

пневмококови заболявания в проучването на клоналните комплекси 

разпространени при клиничните изолати в страната.  

За първи път, в нашето пручване при беше открит серотип 

35B в България, при него беше наблюдавана множествена 

резистентност, която се проявяваше с нечувствителност на 

изолатите към β-лактами, резистентност към макролиди и 

линкозамиди. В САЩ, след въвеждането на PCV13, серотип 35B е 

установен като мултирезистентен серотип, често срещан при 

инвазивни пневмококови болести при децата. Броят на инвазивните 

изолати от серотип 35В се увеличавал значително през времето 

пропорционално на всички инвазивни изолати.  

Нарастващото разпространение на серотип 35В е тревожно, 

тъй като отдавна е свързано с нечувствителност към пеницилини. 

През 2013 г., Серотип 35В представлява 59,9% от множествено 

резистентните неваксинални серотипове сред изолатите на ИПБ от 

всички възрастови групи в Съединените щати. В Европа, други 

неваксинални серотипове преобладават, но въпреки това умерено 
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увеличение на серотип 35B при ИПБ сред възрастните и децата е 

било описано. Серотип 35В също е свързан с най-високия риск от 

смъртност поради инвазивно заболяване сред всички серотипове, 

засягащи възрастни и деца в Европа. 

Серотип 19А е широко разпространен с MDR изолати в 

нашата страна. Между 2011–2017 г. се наблюдавала промяна в 

генетичната структура на серотип 19А, разпространението на силно 

вирулентния и резистентен PMEN-14 клон / CC320 (75.0%) се 

появил с едновременно намаляване (6,8%) на основния клон 

Denmark
14

-32 (CC230), изолиран често от клинични проби, преди 

въвеждането на PCV10 в България. Серотипове 15А и 15С също са 

били свързвани с мултирезистентни клинични изолати в същото 

изследване. В Турция, серотип 15А е бил откриван често при 

пациенти с инвазивни заболявания, както и при носителство бил 

един от основните неваксинални серотипове, след въвеждането на 

PVC13. 

2. Резултати и обсъждане на молекулярно – биологичните 

проучвания 

2.1 Качество и количество на изолираната ДНК 

Важен процес в изследването на пневмококовите изолати 

беше избирането на подходящи методи за екстракция на ДНК – от 

култури или директно от назоферингеалните секрети. Освен по 
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бързината, сложността и цената на методите, те бяха сравнени и по 

количеството и качеството на полученият ДНК продукт.  

Избраните от нас три метода бяха тествани за количество 

ДНК и белтък чрез спектрофотометъра „BioPhotomter“. Качеството 

на нуклеиновите киселини беше измерено чрез съотношения на 

абсорбция (А) при различни дължини на вълните (nm): 

съотношението А260/А280 - спектъра на абсорбция на 

нуклеиновите киселини за сканиращо измерване на чистотата на 

пробата (оптимум 1.7-1.9) и А260 – количество ДНК (оптимум 0.1-

1.0). Концентрацията на ДНК беше преобразувана в моларна 

концентрация при обработката на резултатите със софтуера на 

апарата на Eppendorf ver. 3.5.1.0.  

Данните показват, че препоръчаният от СЗО бърз метод за 

изолиране на ДНК от култура не дава достатъчно чиста от белтъци 

и РНК проба. При измерването на пробите, изолирани с 

Cheelex100, бяха регистрирани високи концентрации на ДНК -  

A260/A280 (1.67 - 1.84) и чистота на пробата, която позволяваше 

ефективни анализи и съхранение на изолатите без последваща 

ензимна деградация.  

Стандартизираният търговски кит на QIAGEN даде най-

добри резултати за чистотата на ДНК и беше използван за 

изолирането на ДНК от култури, докато при назофарингеалните 

секрети беше използван Cheelex100 като бърз и ефективен метод.  
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Получените резултати потвърдиха, че колонното 

пречистване на ДНК беше най-надеждно за отстраняване на PCR 

инхибитори и съхранение на ДНК, но в сравнение с останалите 

използвани методи, беше с най-нисък добив, изискваше най-много 

време и беше с най-висока цена. Оптимален метод за нашата цел 

беше изолирането на ДНК с Chelex-100.  

2.2 Резултати и обсъждане от генотипизираната ДНК 

изолирана от култури  

Типизирането на културите беше извършено, след изолиране 

на ДНК, чрез конвенционален PCR до конкретен серотип или 

серогрупа. Провеждани бяха последователно мултиплексните 

реакции от 1 до 10, до положителен резултат за дадения 

серотип/серогрупа. Тъй като беше изолирана чиста култура от една 

колония S. pneumoniae имаше само по един резултат за 

серотип/серогрупа типизиран от една проба. За серотип 35В бяха 

провеждани и реакции в моноплекс, тъй като при наличие на други 

праймери, амплификацията на wcrH беше инхибирана и се 

получваха много бледи ивици с дължина 677 базови двойки, 

показани на фиг. 7, ясно се виждат резултатите от амплификацията 

в моноплекс – само с праймери за серотип 35В. 
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 а    б 

Фигура 7. Снимки на електрофореза след конвенционален 

PCR за типизиране, продуктите са отчетени спрямо маркер (М) 50 

bp. На снимка а са амплификационните продукти на проби с 

номера – 537, 544, 547 с мултиплекс 8, в който има праймери за 4 

серотипа/серогрупи и за ген cpsA като контрола на реакцията (к+ 

160 bp). На снимка б амплификацията на същите проби е проведена 

само с праймери за серотип 35В. 

За други серогрупи/серотипове не беше открито инхибиране 

на амплификацията и паралелно се намножаваха, както региони на 

таргетните гени за серотиповете, така и контролния ген cpsA. 

Резултати при различните ДНК след амплификация с праймери за 

даден мултиплекс са показани на фиг. 8. 
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     а            б        

Фигура 8. Снимки на електрофореза след конвенционален 

PCR за типизиране, продуктите са отчетени спрямо маркер (М) 50 

bp. а – детекция на серогрупа 6A/B/C/D – амплификационен 

продукт с големина 250 bp и контролна реакция за ген cpsA – 160 

bp ; б - детекция на серогрупа 19А амплификационен продукт с 

големина 722 bp и контролна реакция за ген cpsA - 160 bp 

За прецизиране на някои серотипове в открити от нас 

серогрупи, беше използван търговки кит S. PneumoStrip по 

протоколи, описани в раздел Материали и методи. Например, за 

определянето на серотип 6С първо беше типизирана ДНК на щама 

чрез конвенционален PCR до серогрупа 6 A/B/C/D, а след това 

беше детерминиран и самият серотип чрез кита, резултата е 

показан на фиг. 9. 

160 bp 

722 bp 
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Фигура 9. Визуализация на резултати след типизиране чрез 

S. PneumoStrip – лента А 

Такова прецизиране беше извършено и за серогрупи: 

10F/10C/33C, 18A/B/C/F, 24A/B/F, 33F/33A/37, 35F/47F. 

Обобщените резултати на всички култури са показани в табл. 17. 

Най – голям относителен дял от изолатите беше открит за серотип 

6С (20%, n=36), което показва плътна колонизация и високо 

разпространение в извадката. Серогрупа 24 B/F (11.5 %, n=20) и 

серотип 3 (8.6 %, n=15) са следващите по разпространенеие при 

изследваните деца. Серотип 3 е чест причинител на ИПБ при деца и 

възрастни в България и не е покрит от 10 валентната ваксина 

използвана в страната. Серогрупата 24 A/B/F, също е била 

детектирана като причинител на инвазивни заболявания. Серотип 

Контрол за позиция на 

лентата при отчитане 

Хибридизация 

при 6 АС и 6 АD 

Вътрешни 

контроли на 

реакцията  
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19A (6.3 %, n= 11) е широко разпространен и изследван в страната 

ни, като при ИПБ мултирзистентния клон Denmark 
14

-32 (ST230) 

доминира сред клиничните изолати от серотип 19А в периода 1992 

– 2013г.  

Таблица 5. Резултати от генотипизирането на култури S. 

pneumoniae 

Серотип/серогрупа Брой изолирани 

култури 

Относителен дял % 

[174] 

6 C 36 20.7 

24 B/F 20 11.5 

3 15 8.6 

11 A/D 14 8.0 

35 F 12 6.9 

19 A 11 6.3 

23 A  11 6.3 

15 A/F 11 6.3 

15 B/C 9 5.2 

23 B 5 2.9 

35 B  5 2.9 

18 A 4 2.3 

4 3 1.7 

6 A 3 1.7 

10 F/C 3 1.7 

21 3 1.7 

33 F/A 3 1.7 

10 A  2 1.1 

5 1 0.6 

17 F 1 0.6 

19 F 1 0.6 

31 1 0.6 

общо 174 100 
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Чрез използваните генетични методи успешно бяха 

типизирани всички изолирани щамове S. pneumoniae (табл.5). 

Методите базирани на културелно изследване имаха редица 

предимства – способността за прилагането им в световен мащаб, 

ниска цена и висока специфичност, способност да предоставят 

данни, както за чувствителност към антибиотици, така и за 

серотипна принадлежност. Недостатъци при тях са трудното 

възстановяване на S. pneumoniae в култура, включително 

тенденцията на микроорганизма към автолиза при достигане на 

стационарна фаза, лечението с антибиотици преди събиране на 

пробата наламяващо възможността за изолиране на щам. Поради 

тези причини са били разработени молекулярно – биологичните 

тестове, които са високо чувствителни и при ниски нива на 

колонизация и липса на културелно положителен резултат. 

2.3 Резултати и обсъждане на генотипизираната ДНК 

изолирана от секрети  

При културелно отрицателните назофарингеални секрети 

(n=660) бяха открити 40.6% (n=268) положителни ДНК изолати за 

гени lytA и сpsA след скрининга с Real-time PCR, резутати от който 

са показани на фиг. 10. За типизирането на S. pneumoniae изолатите 

се използваше също Real-time PCR, както и конвенционален PCR за 

проби с подходяща концентрация и чистота на ДНК. 
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Нетипизируемите проби бяха 12.7% от всички положителни проби 

след скрининга (34, n=268) и 10,8% от всички резултати за 

серотип/серогрупа при положителните секрети. Процентите не бяха 

еднакви, тъй като 34 проби бяха отчетени като положителни за 2 

серотипа едновременно (12.7%), а 5 проби за 3 серотипа 

едновременно (1.9%). Чрез използването на двата гена при 

скрининга се осигуряваше до 100% достоверност на положителния 

резултат, тъй като по литературни данни, най – специфичен за 

детекция на S. pneumoniae е lytA, а детекцията на сpsA, доказваше 

наличието на капсулни гени.  

 

Фигура 10. Графика от резултатите след скрининг с Real-

time PCR за ген lytA. На ординатата са отчетените флуорсцентни 

единици - Relative Fluorescence Units (RFU), а на абсцисата е 

цикъла, в който са детектирани. 

За разделянето на серогрупата 6A/B/C/D на ваксинални (6А 

и 6В) и неваксинални (6C/D) серотипове беше използван протокол 

за Real-time PCR след откриване на тази серогрупа.  
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Ваксиналните серотипове представляват 18.7% от 

резултатите за всички серогрупи (59, n=316). За серогрупи 6A/B, 

7A/F, 9A/V и 18A/B/C/F съществува вероятност резултатите да 

съдържат както ваксинални, така и неваксинални серотипове, тези 

серогрупи представляват 17% (54, n=316) от всички резултати. 

Неваксиналните серотипове представляват преобладаващата част 

от извадката с 64.2% (203, n=316). Резултатите показваха високата 

чувствителност на метода за детекция и типизиране на 

пневмококите - поне два пъти по висока чувствителност на 

детекцията отколкото при култивиране, а генотипизирането до 

серотип/серогрупа беше при 87% от изолатите (234, n=268). Тези 

резултати бяха в съответствие с литературните данни за 

чувствителността на метода, като от голямо значение за 

eфективността на процедурата беше изолирането на ДНК. 

Пневмококовите заболявания не биват докладвани често, тъй като 

само малка част от предполагаемите случаи могат да бъдат 

потвърдени с микробиологичните техники. Изолирането на S. 

pneumoniae от кръв се среща само при 20–30% от случаите на 

пневмококова пневмония при възрастни и при по-малко от 10% от 

случаите сред децата. Дори когато присъства в кръвта, S. 

pneumoniae може да бъде пропуснат поради ниска плътност или 

предишното прилагане на антибиотици. Серологичните анализи за 

откриване на антитела и за антиген нямат достатъчна 

специфичност и чувствителност. На фиг. 11 е показан алгоритъм на 
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работа, използван при анализите на носителството и типизирането 

на изолатите ДНК.  

 

Фигура 11. Графично представяне на методологията при 

детекция и типизиране на изолати S.pneumoniae. 

Култивиране 
на проба 

културелно 
положителни 

типизиране чрез 
конвенционален 

PCR 

типизиране чрез  
PneumoStrip 

културелно 
отрицателни 

qPCR скрининг 

   qPCR 
типизиране 

типизиране чрез 
конвенционален PCR 
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За статистическа обработка на резултатите бяха използвани 

данните от всички проби – положителни и отрицателни след Real-

time PCR за доказване на статистическа значимост между 

носителството и организирането на децата в градини и училища.  

За разпространението на положителните проби при 

културелно отрицателните резултати, също както при културелно 

положителните, не беше установена зависимост при различните 

полове (р= 0,392001).  

По метода хи-квадрат беше изчислено p= 0.011752, което 

показа статистически значима зависимост между децата 

посещаващи дневни центрове и носителството на S.pneumoniae, в 

съответствие с резултатите за културелно положителните проби.  

2.4 Обобщение и обсъждане на резултатите от 

серотиповото разпределение  

Получените резултати от генотипизираните общо 446 от 

положителните проби, чрез конвенционален PCR, Real-time PCR и 

търговкси кит, бяха обобщени и представени според процентното 

си разпределение на фиг.12. Ваксиналните серотипове са 

представени в червено, серогрупите съдържащи и ваксинални и 

неваксинални серотипове в лилаво, а в синьо неваксиналните 

серотипове/серогрупи.  
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Фигура 12. Процентно разпределение на положителните резултати 

по серотипове/серогрупи 

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0

6C/D
3

19A
10F/10C
нетипи… 

18A/B/…
24 A/B/F

4
23F

9A/V
11A/D
15A/F
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15B/C

35 F/…
12A/B/F

19F
23B

33F/A/37
39F

6A/B
9N/L
35B

5
21

7A/F
10A

14
1
2

10B
17 F

31
Относителен дял на серотип/серогрупа % 
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Изследването проведено с изолати Streptococcus pneumoniae 

от здрави деца, ваксинирани с PCV10, показват високата честота на 

носителство – 53,5%, която съответства на данни от проучвания в 

съседни страни като Гърция, Турция и Румъния, преди и след 

въвеждането на конюгатна ваксина. Носителството при S. 

pneumoniae се изучава интензивно, тъй като колонизацията при 

здрави индивиди е предпоставка за развитие на инвазивни и 

неинвазивни заболявания. Намалената пневмококова колонизация, 

от своя страна, намалява честотата на пневмококови инфекции. 

Нетипизируемите проби в изследването, за които не беше 

детектиран серотип чрез използваните праймери, бяха едва 7,6% от 

всички положителни резултати, което показва високите 

възможности на използваните молекулярни методи за типизиране. 

При сравнение с използваните молекулярни методи, в периода 

2014-2016г., за генотипизиране на изолати от ликвор в България, 

нетипизируемите неваксинални серотипове за използваните тогава 

праймери са били значително повече – 68,9%.  

Ваксиналните серотипове (13%), които преобладават в 

анализираната извадка, бяха серотип 4 (4,9%) и 23F (4,1%). При 

серотип 4 бяха изолирани 3 броя култури, от които една беше 

мултирезистентна, а при серотип 23F нямаше културелно 

положителни проби. Следващи по разпределение, ваксинални 

серотипове в извадката, бяха 19F, 5, 14 и 1 със съответно 

разпределение 2%, 1%, 0,6 и 0,4% от всички резултати по 
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серотипове/серогрупи. Само при 19F беше изолирана култура като 

тя беше чувствителна към всички изследвани антибиотични 

препарати. При проучване на мултирезистентни изолати от деца е 

било установено, че 19F е основният ваксинален MDR серотип, 

които е разпространен в страната в следваксиналния период.  

Резултатите след генотипизирането до серогрупи 6A/B, 

7A/F, 9A/V и 18A/B/C/F, включват ваксинални и неваксинални 

серотипове. При серогрупа 18A/B/C/F, 4 броя култури бяха 

типизирани до серогрупа 18А, която не е включена във ваксината. 

Тези щамове не бяха резистентни към тестваните антибиотици. В 

страната са били типизирани изолати от ликвор от серогрупа 18, но 

те са били серотип 18С и изолирани от неваксинирани индивиди. В 

Пловдивски регион, при случаи на менингит, също е била 

изолирана серогрупа 18, серотипизирането доказало, че 

неваксиналната група била 18А/В и при неваксинирани индивиди 

един щам е серотипизиран като 18С. 

За серогрупа 9A/V, при типизиране изолати при менингити в 

последните години, серогрупата е идентифицирана от 

неваксинирани индивиди. Използваните от нас молекулярни 

методи не разделяха серогрупата до ваксиналния 9V, което е 

ограничение и на трите генетични подхода за типизиране.  

За серогрупа 6А/В, при използаваната в България - PCV10, 

неваксинален е серотип 6В, щамовете след генотпизирането с 
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търговския кит, бяха всички от серотип 6А, не беше доказан 

ваксиналния серотип 6В за деца - носители. При щамовете 6А бяха 

открити и MRD изолати. В страната, след изследване на 

мултирезистентни щамове и серотиповото им разпределение, било 

установено, че за серогрупа 6 e разпространен клонален комплекс 

ST386, които включвал 12.7% от множествено резистентните 

изолати, представен от серотипове 6C и 6A. 

Преобладаващите серотипове в извадката бяха 

неваксиналните – 82,7%. Серотип 6С беше най - разпространен 

изолат сред културелно положителните проби и MDR щамовете, 

следван от серотип 3 и 19А. Тези данни съответстват на други 

проучвания в страната, при които мултирезистентни клинични 

щамове от деца са 19A и 6C. 

Някои от серотиповете са открити за първи път в страната, 

като 35В, който е разпространен с мултирезистентни клонове в 

САЩ, заместващ ваксиналните серотипове, след въвеждането на 

PCV13. Серотип 31 е единичен изолат и също MDR, доказан за 

първи път в настоящото проучване.  

Неваксиналните серотипове, които са били откривани и като 

причинители на менингити при ваксинирани лица в страната са 

съответно – 9N/L, 10A/D, 10B, 11A/D, 15B/C, 15A/F и 24 A/B/F. 

Тези серотипове присъстват в разлина честота при изследваната 

извадка, някои от тях са резистентни към определен клас 
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антибиотици, което може да служи за насока при лечението на 

пневмококови заболявания причинени от тях.  

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В заключение от изложените данни, открихме висок процент 

носителство при изследваните деца, характеризиращо се основно с 

неваксинални серотипове, което е предполагаем ефект на PCV10. 

Силно намаляла, колонизацията с ваксинални серотипове остава 

налична осем години след въвеждането на пневмококовата 

конюгатна ваксина.  

Неваксиналните серотипове/серогрупи 6C/D, 3, 19А 

доминират при пневмококовите популации, колонизиращи 

назофаринкса на изследваните деца. Серотип 6С е широко 

разпространен и изолираните щамове са в голям процент MDR, в 

съответствие с данни от предишни проучвания при децата в 

България. Ваксинален ефект в разпространението на серогрупи 18 и 

6A/B се наблюдава при типизирането на пробите до серотип, което 

установи носителство само на неваксиналните серотипове – 18А и 

6А.  

Молекулярните методи използвани при генотипизирането на 

проби ДНК са чувствителни, специфични и с ефективност на 90% 

при извършените от нас анализи. Използването единствено на 

културелни методи, при изучаването на пневмококовите 
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серотипове има лимитиращ ефект, поради различната плътност на 

колонизация на микроорганизма при носителство. Чрез 

генетичните методи се постига широка характеристика на 

серотиповете като едновременно се откриват по два или три 

колонизиращи серотипа, което би било трудоемко само чрез 

културелни методи.  

Предимство на културелните методи остава възможността за 

фенотипното определяне на резистентността при Streptococcus 

pneumoniae. Чрез изучаване на разпространените резистентни 

клонове е възможно оптималното лечение на заболяванията, 

причинени от пневмококи. 

VI. ИЗВОДИ 

Разработеният дисертационен труд има изследователска и 

методична насоченост. Бяха изпитани, оптимизирани, валидирани и 

въведени, молекулярно-генетични методи на базата на 

конвенционален PCR и Real-Time PCR за идентификация и 

типизиране на Streptococcus pneumoniae.  

Беше извършено фенотипно охарактеризиране на намалена 

чувствителност и резистентност към антибиотици на серотипове 

пневмококи, колонизиращи безсимптомно назофаринкса на деца. 

Въз основа на проведените изследвания могат да се направят 

следните изводи: 
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1. Въведените молекулярни методи успешно могат да се 

използват за високо специфична и чувствителна 

лабораторна идентификация и типизиране на S.pneumoniae. 

2. Проведеното изследване на здрави ваксинирани деца показа 

висока честота на носителство на пневмококи, 

характеризиращо се основно с неваксинални 

серотипове/серогрупи, което може да се смята за серотипова 

замяна след PCV10.  

3. Нетипизируемите проби (7,6%), бяха само при ДНК 

директно изолирана от секрет, което показа високите 

възможности за генотипизиране на използваните методи. 

4. Резултатите от нашето проучване показаха нисък процент 

щамове S.pneumoniae с намалена чувствителност към β-

лактами. 

5. При повече от половината изолирани щамове беше 

установена макролидна резистентност, в съответствие с 

данните, докладвани при клинични изолати в страната. 

6. Носителството на мултирезистентни (MDR) щамове 

пневмококи бяха представени предимно от серотип 6С, 

следван от серогрупи 24B/F, 15А/F, 23A и 19А. 

7. Установена беше статистически значима зависимост между 

организирането на децата в детски заведения и високото 

пневмококово носителство.  

  



55 
 

VII. ПРИНОСИ И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОРИГИНАЛНОСТ  

 

Научно-теоретични приноси с оригинален характер:  

1. Представени са обобщени данни от широко-мащабно 

проучване на серотиповата принадлежност на изолати 

S.pneumoniae при деца от 6 месечна до 8 годишна възраст, 

изследвани чрез фенотипни и молекулярно – генетични 

методи за периода 2017 – 2019г. 

2. Направен е анализ на разпространението на циркулиращите 

серогрупи S.pneumoniae при ваксинирани здрави деца. 

3. За първи път в България беше открит мултирезистентен 

клон на серотип 35B.  

4. За първи път в нашата страна е използван Real-Time PCR за 

типизиране на пневмококови изолати директно от 

назофарингеални секрети. 

5. Резултатите от настоящият дисертационен труд са основа за 

създаване на база данни за пневмококовите серотипове 

срещащи се при носителство в България, чрез която да се 

следи за ваксинални ефекти и еволюцията на 

микроорганизма в нашата страна, както и връзките с 

международните клонове. 
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Научно – приложни приноси: 

1. Представен е подробен алгоритъм за вземане и обработка на 

проби от назофаринкса на деца – носители на S.pneumoniae. 

2. Представен е алгоритъм от методи за бързо доказване и 

типизиране на изолати ДНК от S.pneumoniae, включващ Real 

Time PCR, конвенционален PCR и техниката обратна блот 

хибридизация за до 76 серотипа/серогрупи. 

3. Представени са оптимизирани протоколи на 

амплификационните реакции за типизиране на ДНК изолати 

чрез Real Time PCR и конвенционален PCR. 

Декларация за оригиналност на резултатите 

Настоящата дисертация съдържа оригинални резултати, 

получени при проведени от мен научни изследвания с подкрепата и 

съдействието на научния ми ръководител. Резултатите, които са 

получени, описани и/или публикувани от други учени, са надлежно 

и подробно цитирани в библиографията. Настоящата дисертация не 

е прилагана за придобиване на научна степен в друго висше 

училище, университет или научен институт. 
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