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Дисертационният труд е представен на разширен научен колегиум на Отдел
Микробиология на 21.12.2016г. и е насочен за защита пред Научно жури.
Дисертационният труд съдържа 124 страници, ... таблици, ...фигури.
Библиографията включва 153 литературни източника.
Изследванията са извършени в НРЛ по Чревни инфекции и в НРЛ КМАР, отдел
Микробиология, НЦЗПБ.
Материалите по защитата са публикувани в интернет страницата на НЦЗПБ и се
намират на разположение в библиотеката на НЦЗПБ, София.

Публичната защита на дисертационния труд ще се състои на ……………………
от…..........часа в аулата на НЦЗПБ, гр. София, бул. „Янко Сакъзов ” 26 на открито
заседание на Научното жури, назначено от Директора на НЦЗПБ, съгласно ППЗРАСРБ
на НЦЗПБ и ЗРАСРБ.
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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
ATCC – American Type Cultute Collection, Американска колекция за типови култури
bp – базови двойки
CDC – Centers for Disease Control and Prevention, Центъра по контрол на заболяванията
CFU – colony-forming unit, единица формираща колония
CLB - Cell Lysis Buffer, буфер за лизиране на клетки
EDTA – етилендиаминтетрацетат
EFSA – European Food Safety Agency
ELISA – ензим-свързан имуносорбентен анализ
EQAS – External Quality Control System
fla-typing - типизиране на флагелин
FoodNet – Foodborne Diseases Active Surveillance Network
GBS ( СГБ ) – синдром на Гилен-Баре
McF - McFarland Turbidity Standards, стандарт за оптична плътност по Макферланд
MLST – мултилокусно типизиране на нуклеотидните последователности
PCR – polymerase chain reaction, полимеразно-верижна реакция
PFGE – pulse field gel electrophoresis, пулсова гел-електрофореза
qPCR - количествен PCR
Real-time PCR – полимеразно-верижна реакция, протичаща в реално време
RFLP

-

Fragment

Length

Polymorphism,

полиморфизъм

по

дължината

на

рестрикционните фрагменти
STEC - шига-токсин продуциращи Escherichia coli
TBE – трис-боратен-EDTA буфер
TE-буфер – Трис-хидроксиметил-аминометан-хидрохлорид
WHO ( СЗО ) – Световна здравна организация
Та - температурата на анийлинг
asp – ген за аспартокиназа
cadF - 16SрДНК ген, характерен за всички Campylobacter spp
ceuE – ген за C. coli
cj041 - ген за C. jejuni
hipO - ген за хипуриказа
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I. ВЪВЕДЕНИЕ
Ентеропатогенните бактерии са причинители на остри инфекциозни диарии,
които са глобален здравен проблем. Всяка година се регистрират близо 1,7 милиарда
случаи на пациенти с диариен синдром. Инфекциозните диарии се предават по
фекално-орален механизъм, протичат с лек до умерено тежък гастроентерит и / или
ентероколит и понякога с животозастрашаващи усложнения. Te са една от водещите
причини за смъртност при деца под 5-годишна възраст. В развиващите се страни са
основната причина за хоспитализация на пациенти и разходи за здравеопазване.
Campylobacter spp. са най-често съобщаваните бактериални причинители на
хранителни инфекции в света, като видовете Campylobacter jejuni и Campylobacter coli
са отговорни за над 90 % от отчетените инфекции. Последното десетилетие
кампилобактериозите в Европейския съюз ( ЕС ) демонстрират тенденция за
повишаване на заболеваемостта. Най-често съобщаваната зооноза в ЕС ( EFSA, 2005;
EFSA, 2009 ), може да се предава на хората от голямо разнообразие на диви птици,
както и от домашни животни. Консумирането на недостатъчно топлинно обработено
месо или обработка на сурово месо, особено от домашни птици, се счита за основен
рисков фактор за кампилобактериози, последван от други рискови фактори като
консумацията на непастьоризирано мляко или контаминирани питейни води. И не на
последно място инфекциите придобити по време на пътуване.
Традиционно, микроорганизмите от род Campylobacter са трудни за откриване,
тъй като изискват специална среда за инкубиране. Въвеждането на селективни среди е
улеснило диагностиката на кампилобактерен ентерит. След успешното му изолиране
от изпражнения през 1970 г., C. jejuni бързо се превъръща в най-често признат
причинител за бактериален ентероколит при човека. Това мнение се фокусира върху
исторически перспективи и клинични, диагностични и епидемиологични аспекти на
човешката кампилобактериоза.
Съобщените случаи на човешки кампилобактериози представляват само малка
част от действителния брой. В индустриализираните страни, честотата на инфекции от
C. jejuni / coli е най-висока по време на ранна детска възраст, и отново при млади хора
на възраст 15 - 44 години.
Инфекцията се характеризира с обилнa водниста диария, треска, болка в корема,
която понякога може да стане толкова силна, че дори имитира болката по време на
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остър апендицит, гадене и понякога кървави изпражнения, които са считани за потежки симптоми на заболяването. Заболяването обикновено продължава от няколко
дни до една седмица, и въпреки че инфекциатя обикновено отзвучава спонтанно, без
антимикробно лечение, срещат се продължителни симптоматични периоди и рецидиви.
Чести усложнение, които се отдават на кампилобактерните инфекции е реактивен
артрит, който се среща в около 1 до 10 % от пациентите. По-рядко срещани сериозни
усложнения, тясно свързана с инфекция от C. jejuni, са възпалителни полиневропатии синдром на Гилен-Баре ( СГБ ). Бактериемии, причинени от C. jejuni / coli се развиват в
0,1 - 1 % от пациентите с кампилобактериоза, разпространение на болестта се счита за
по-често при по-възрастни пациенти и тези с тежки подлежащи заболявания.
Тежестта върху общественото здраве, която оказват кампилобактериозите остава
неоценена. По-добри методи за диагностика могат да разкрият истинската здравна
тежест на тези организми. Campylobacter spp. са обект на нарастващо внимание за
последните 30 години с увеличаване честотата на изолирането им от хора, животни,
храни и води.
В България чревните инфекциии заемат между 12,65 и 34,25 % от общата
инфекциозна заболяемост, като 64,46 % от случаите са етиологично неопределени. До
момента в страната основно се прилагат конвенционални методи за диагностика на
чревните инфекции. За подпомагане диагностицирането на кампилобактериозите в
микробиологичните лаборатории, ще бъде ценнно разработването и внедряването на
съвременни генетични методи за бърза и точна диагностика.
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II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Като се има предвид значението на Campylobacter jejuni и C. coli в етиологията на
диарийния синдром и като се изходи от изложените до тук данни за сегашното
състояние на проблема, ние си поставихме следната цел:

Да се подберат, разработят и внедрят съвременни генетични
методи

за

идентификация

и

типизиране

на

най-честите

етиологични причинители на кампилобактериоза – C. jejuni и C. coli.
За постигане на тази цел си поставихме следните задачи:
1. Изолиране и фенотипно определяне на щамове Campylobacter spp. от
хоспитализирани с ентероколити пациенти.
2. Подбиране, оптимизиране и прилагане на генетични методи за идентификация
и диференциация на C. jejuni и C. coli от култура.
3. Апробиране на бързи генетични методи за директна идентификация и
диференциация на C. jejuni и C. coli от кличични проби фецес.
4. Въвеждане на високо дискриминативен метод - Пулсовата гел-електрофореза
(PFGE) за субтипизиране и доказване на епидемиологична свързаност, ако има
такава, между изолати на C. jejuni от хоспитализирани пациенти.
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III. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
1. Клинични материали изследвани за C. jejuni и C. coli.
Проучването обхваща периода 2014 г – 2016 г. За този период бяха изследвани
98 фекални проби от хоспитализирани пациенти с остра диария, на възраст 0 – 12
години и 16 фекални проби от амбулаторно изследвани пациенти в НРЛ по ЧИ в
НЦЗПБ. Общият брой на използваните проби фецес е представени на таблица 3.
Посевките на фецесите се извършиха до 4 часа след вземането им, без
използването на консервант или транспортна среда.
Като положителна контрола бяха използвани щамовете: АТСС 33560- C. jejuni и
EQUAS 814- C.coli, изпратени от Staten Seruminstitute, Дания.

2. Щамове.
Използвани бяха 24 щама Campylobacter spp., изолирани в различни
микробиологични лаборатории в град София и изпратени за потвърждаване в НРЛ по
ЧИ в НЦЗПБ. Също така бяха използвани 86 щама Campylobacter spp. от колекцията на
НЦЗПБ, от които 10 щама референтни и 13 животински референтни щама
Campylobacter spp., предоставени от Национален Диагностичен Научноизследователски
Ветеринарномедицински Институт "Проф. Д-р Г. Павлов" ( НДНИВМИ ), София.
Като положителна контрола бяха използвани щамовете: АТСС 33560 - C. jejuni и C-14.2
- C.coli, изпратени по WHO GFN EQAS от Дания за провеждане на външен контрол за
качество на НРЛ по ЧИ през 2014 г. Общият брой на използваните щамове е представен
на таблица 3.
Като отрицателни контроли при изпитване на специфичността на праймерите от
PCR-базираните анализи бяха използвани ДНК от други ( хетероложни )
микроорганизми: Yersinia enterocolitica; Escherichia coli stx 1d; E. coli O104; Shigella
flexneri; Salmonella Typhi; Clostridium difficile; Staphylococcus aureus tox C.
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таблица 3. Общ брой на използваните щамове и проби фецес в дисертационния труд.

брой проби/ щамове

проби
фецес

щамове

Хоспитализирани пациенти с ентероколит ( 0- 12г.)

98

Амбулаторно изследвани пациенти

16

Колекция на НЦЗПБ

76

Референтни, Дания EQAS C- 10.1;10.2; 12.1; 12.2;

10

ОБЩО

114

14.1; 14.2; 15.1; 15.2; 16.1; 16.2
Ветеринарни референтни, НДНИВМИ, София

13

Изолати за потвърждаване

24

123

3. Хранителни среди.
Посявките на фецесите се извършиха на обикновен кръвен агар с 10 %
дефибринирана овнешка кръв ( БулБио–ЕООД, НЦЗПБ ) по мембранен способ с
нитроцелулозни мембрани ( Sartorius Stedim Biotech GmbH 37070 Goettingen, Германия)
с размер на порите 0,45µm. Върху филтрите се накапва течната проба фецес. Ако
пробата не е течна, то тя се суспендира във физиологичен разтвор, за да се улесни
преминаването на подвижните кампилобактерини клетки през порите на филтъра. След
попиване на пробата (10 – 20 мин.), мембраната се отстранява и посевките се
култивират.
За реанимиране и набогатяване на щамовете използвахме течни хранителни
среди Brainheart infusion ( Applichem ).
За

субкултивиране

се

използваха

въглен-базирани

медии

-

Karmali

Campylobacter Agar ( HIMEDIA) и Campylobacter blood-free agar ( Oxoid ).
За съхранение на щамовете приготвихме SKIMILK ( SKIM MILK POWDER,
Oxoid, England ) според инструкциите на производителя. Също така и 15 % глицеринов
бульон на BHI.

4. Култивиране.
Посевките се култивираха в микроаерофилна атмосфера ( 5%О2+10%СО2+
85%N2 ), която се генерираше от газ-пак – „Хелико Кампи Пак“ ( фирма Цветика,
София ) в анаробен джар ( Oxoid USA, Columbia, MD ) при 42° С за 24 – 72 часа.
Отчитането се извършваше ежедневно.
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5. Тестове за идентификация.
Директен микроскопски препарат
Фекалните проби директно се оцветяваха по Грам. Извършваше се наблюдение с
имерсионен микроскоп за наличие на клетки с характерна морфология – тънки, извити
или спираловидни, грам-отрицателни бактерии.
Микроскопски препарат на чисти култури
Предварително

потвърждение

може

да

бъде

получено

чрез

директно

микроскопско изследване на съмнителни колонии.
Извършваше се оцветени по Грам

на съмнителни колонии от чисти култури.

Наблюдаваха се с имерсионен микроскоп за характерна морфология - тънки, извити,
грам-отрицателни бактерии, разположени по единично или като крила на чайка.
Фенотипни методи за идентификация на термофилни Campylobacter spp.
Необходима е чиста култура за потвърждаващите тестове.
-

Каталазен тест:върху предметно стъкло се поставя едно йозе от изпитваната
култура и капка 3% Н2О2 ( водороден прекис );

-

Оксидазен тест: малко количество бактериална маса от съмнителени колонии
се разтрива върху филтърна хартия, навлажнена с 1% р-аминодиметилаланин
( оксидазен реагент ). Появата на виолетово или тъмносиньо оцветяване на диска
в рамките на 10 - 20 секунди се отчита като положителна реакция.

-

Хидролиза на натриев хипурат: в 1ml разтвор на натриев хипурат се суспендира
едно йозе от съмнителната култура и се култивира на 37º C за 2 часа. След което
бавно се накапват 200 µl 3,5 % нинхидрин, като се образува двуфазен разтвор.
Отчита се след 5 до 10 минуни. Положителна реакция: тъмно лилаво / синьо.
Отрицателна реакция: бледо жълто или сиво. ( фиг. 15 в раздел Резултати и
обсъждане).

-

Хидролиза на индоксил ацетат: върху диск, предварително напоен с индоксил
ацетат, се разтрива едно йозе бактериална маса от съмнителната култура. Дискът
се навлажнява с физиологичен разтвор или стерилна дестилирана вода. При
положителна реакция индоксил ацетатът се хидролизира и се наблюдава
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промяна в синьо оцветяване в рамките на 5 - 10 мин. Ако няма промяна в цвета,
хидролиза не се е състояла и тестът се отчита като отрицателен ( фиг. 16 ). ( ISO
10272-1:2006 AND ISO/TS 10272-2:2006 ).

6. Генетични методи за идентификация и диференциация на
C. jejuni/ coli.
Изолиране на ДНК за PCR-базирани анализи
Изолиране на бактериална ДНК от свежа култура. За изолиране на ДНК от
свежа култура беше използван лизиращ буфер PrepManTM Ultra( Applied Biosystems,
Foster City, CA ). В епруветка от 1,5 ml слагаме 100 µl лизиращ буфер PrepMan и едно
йозе бактериална маса. Вортексираме 30 сек. и лизираме бактериалните клетки на
термоблок на 100˚ С за 10 мин. След което центрофугираме за 3 мин. на 13 000 rpm.
Отнемаме супернатантата, в която е екстрахираната бактериална ДНК и от нея
изготвяме работна концентрация 10Х ( 135 µl ТЕ буфер + 15 µl конц. ДНК ).
Изолираните ДНК се съхраняват на - 20 ˚ С.
Изолиране на бактериална ДНК директно от среда за запазване на щамове
SINМILK. Запазените щамове в SinMilk се размразяват на 4 ˚ С с цел да се запази
виталитетът на бактериалните клетки. Количеството на размразената проба се дели на
две равни части.

Едната част се реанимира в BHI на 42 ˚ С за 24 часа при

микроаерофилни условия. Втората част от пробата се центрофугира на 13 000 rpm за 2
мин. Отнема се супернатантата и се добавя равен на обема й NaCl. Отново се
центрофурира на 13 000 rpm за 2 мин. Отнема се супернатантата и се изхвърля. Работи
се с утайката, от която се изолира бактериална ДНК с лизиращ буфер 10% Chelex-100
( STATENS SERUM INSTITUT, Denmark ). Към утайката се добавят 150 µl лизиращ
буфер и по нататък се следва протоколът за изолиране на бактериална ДНК от свежа
култура ( виж по-горе 6.1.).
Изолиране на ДНК от проба фецес.
Ако пробата фецес е съхранявана с етанол, центрофугираме на 8 000 rpm за 5
мин., изхвърляме супернатантата и работим с утайката от фецес.
В 2 ml епруветка с винт слагаме:
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1 йозе твърд фецес (грахово зърно)
270 μl 1Х СТАВ ( AppliChem )

150μl течен фецес

ИЛИ

35 μl ProK (10% от общия обем)

150 μl 2X СТАВ ( AppliChem )
35 μl ProK (10% от общия обем)

Перли (1mm)
Вортексираме около 30 сек. и лизираме на термоблок на 56 ºС за 1 час. На 30 –та
минута вортексираме отново за около 10 сек. и кратък престой на 94 ºС за 5 мин., за да
се денатурират нуклеазите. Центрофугираме пробите за 2 мин. на 13 000 rpm. и
прехвърляме супернатантата в 1,5 ml епруветка, като добавяме 96 % изопропанол с
обем ½ от този на супернатантата. Вортексираме за около10 сек. и прехвърляме в
колонки с колектор на QIAGEN. Следва центрофугиране за 10 сек. на 13 000 rpm. и
прехвърляме колонката в нов колектор, след което добавяме 500 μl AW1- буфер от кита
за промиване. Центрофугираме за 10 сек. на 13 000 rpm. и отново прехвърляме
колонката в нов колектор, като добавяме 500 μl AW2- буфер от кита за промиване.
Следва центрофугиране за 3 мин на 13 000 rpm., след което прехвърляме колонката в
1,5 ml епруветка и добавяме 75 μl ТЕ (предварително затоплен на 72 ºС) или АЕ буфер
от кита. Пробите стоят на термоблок за 5 мин на 72 ºС. Следва центрофугиране за 10
сек. на 13 000 rpm. Изхвърляме колонката. Изолираната бактериална ДНК остава в
епруветката. От нея изготвяме работна концентрация 10Х ( 135 µl ТЕ буфер + 15 µl
конц. ДНК ). Изолираните ДНК се съхраняват на - 20 ˚С.

Multiplex PCR анализ за идентификация и диференциация на C. jejuni /
coli от култура
Оптимизиране на Multiplex PCR анализа. Въведени и изпитани бяха три
двойки праймери за идентификация и видова диференциация на щамове C. jejuni/ C.
coli, а също така за доказване специфична ДНК в клиничен материал фецес.
Праймерите описани от Nayak и сътр. и Linton и сътр. амплифицират консервативни
гени: cadF ( 16SрДНК ) ген - характерен за всички Campylobacter spp, hipO– хипуриказа
ген- за C..jejuni и asp- аспартокиназа ген - за C.coli , чиито секвенции са представени на
таблица 4 ( Nayak et al., 2005; Linton et al., 1997 ).
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Табл. 4 Секвенция на използваните праймери и големина на техните ампликони.

Ген

ампликон

Секвенция

cadF - F

TTGAAGGTAATTTAGATATG

cadF- R

CTAATACCTAAAGTTGAAAC

hipO– F

GAAGAGGGTTTGGGTGGTG

източник

400bp

Nayak et al., 2005

735bp

Linton et al., 1997

500bp

Linton et al., 1997

hipO– R AGCTAGCTTCGCARAATAACTTG
asp – F

GGTATGATTTCTACAAAGCGAG

asp - R

ATAAAAGACTATCGTCGCGTG

Двойките праймери бяха изпитани и оптимизирани поотделно, както следва: CadF
заедни с asp и CadF заедни с hipO и след това едновременно в Multiplex PCR.
Крайни условия на Multiplex PCR анализа. След оптимизацията бяха
установени следните условия: краен обем на реакция - 25 µ , вкл. 1х Taq DNA
Polymerase buffer; 4 mM MgCl2; 0,2 mM dNTP; 0,03U/μl SuperHot Taq DNA Polymerase (
set Applichem GmbH, Germany ); 0,6 μM cadF-F/R; 0,2 μM asp-F/R; 0,2 μM hipO-F/R и
5 µ ДНК. Температурният режим бе както следва:
94° С - 5 мин. – първоначална денатурация
35 цикъла:
94º C - 45 сек. – денатурация
52º С – 45 сек. – хибридизация (свързване на праймерите)
72º С – 60 сек. – елонгация (полимеризация)
72º C - 2 мин. - крайна стъпка на елонгация

Детекция на PCR продуктите чрез стандартна агарозна елктрофореза и
капилярна гел-електрофореза
Всички PCR продукти при методите за доказване бяха разделяни на:
-

Стандартна агарозна електрофореза в 1х ТВЕ буфер при напрежение 6 V/см, 100
Am с 2 % агарозни гелове. Визуализацията на амплифицираните продкти и
молекулните маркери се извърши чрез осветяване на трансилюминатор с
ултравиолетова

светлина.

Фотографирани

при

UVC

260

nm

и

фотодокументирани със система DigiGenius ( Syngene ).
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-

Капилярна гел-елктрофореза QIAxcel DNA Handbook, QIAGEN, sample and
Assay Technologies, 2008, според инструкциите на производителя. Използван
молекулен маркер беше 50 – 2000 bp., определен въз основа големината на
очакваните продукти ( 400 – 750 bp ).

Валидиране на Multiplex PCR анализа. Определяне на специфичност и
чувствителност на метода.
Определяне на чувствителност на метода. За целта беше изолиана
бактериална ДНК от референтни щамове C. coli и C. jejuni. Изготвиха се десетократни
падащи разреждания от всяка от бактериалните ДНК в ТЕ буфер, представени на
таблица 5. Като отрицателна контрола беше използвана ddH2O. С различните
концентрации бактериална ДНК тествахме чувствителността на метода, коя е найниската концентрация, която Multiplex PCR анализа ще отчете.
PCR реакциите протекоха при следните условия: краен обем на реакция - 25 µl,
вкл.: 1X PCR buffer ( Applichem ); 2,5mM MgCl2; 0,25mM dNTP mix; 0,8X Eva Green;
0,028 U/

SuperHot Taq Pol; 0,5µM cadF F/R; 0,2µM asp F/R; 1µM hipO F/R.

И следния температурен режим:
94° С - 5 мин. – първоначална денатурация
35 цикъла:
94º C - 45 сек. – денатурация
52º С – 45 сек. – хибридизация
72º С – 60 сек. – елонгация
72º C - 2 мин. - крайна стъпка на елонгация
Таблица 5. Изготвяне на падащи разреждания бактериална ДНК от рефернтни щамове за
определяна на анлитична чувствителност на Multiplex PCR анализа.

щам

C. jejuni

C. coli

изходна
конц.

10Х

100Х

1 000Х

10 000Х

100 000Х

1 000 000Х

10 000 000Х

738

73,8

7,38

0,738

73,8

7,38

0,738

73,8

pg/

fg/

0,775

77,5

pg/

fg/

ng/
775
ng/

ng/
77,5
ng/

ng/
7,75
ng/

ng/
0,775
ng/

pg/
77,5
pg/

pg/
7,75
pg/
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Определяне на специфичност на метода. За целта бяха подбрани ДНК от
различни ( хетероложни ) микроорганизми, които са сред най-често изолираните
причинители на ентероколити: Yersinia enterocolitica; Escherichia coli stx1d; E. coli
O104;

Shigella flexneri; Salmonella Typhi; Clostridium difficile; Staphylococcus aureus

toxC. Като положителна контрола бяха използвани щамовете: АТСС 33560 - C. jejuni и
C-14.2 - C.coli.
За определяне на аналитичната специфичност на Multiplex PCR анализа бяха
използвани десетократни разреждания на бактериалните ДНК. PCR реакциите
протекоха при следните условия: краен обем на реакция - 25 µl, вкл.: 1X PCR buffer
( Applichem ); 2,5mM MgCl2; 0,25mM dNTP mix; 0,8X Eva Green; 0,028 U/

SuperHot

Taq Pol; 0,5µM cadF F/R; 0,2µM asp F/R; 1µM hipO F/R.
И следния температурен режим:
94° С - 5 мин. – първоначална денатурация
35 цикъла:
94º C - 45 сек. – денатурация
52º С – 45 сек. – хибридизация
72º С – 60 сек. – елонгация
72º C - 2 мин. - крайна стъпка на елонгация

EvaGreen Real-time mPCR анализ за едновременно откриване и
разграничаване на C. jejuni / coli директно от проба фецес
Апробираният PCR метод за едновременно откриване и разграничаване на
C. jejuni / coli директно от проба фецес е базиран на три двойки праймери, които до сега
не са включвани заедно в обща PCR реакция. Праймерите -

АВ F2/R2,

амплифициращи специфичен регион ( 74bp ) от cj041 ген за C. jejuni, и ceuE F/R,
амплифициращи специфичен регион ( 72bp ) от ген ceuE за C. coli, са публикувани от
Jun Kawase и сътр. Докато двойката праймери camp F2/R2, амплифициращи
специфичен регион ( 108bp ) от родов ген за Campylobacter spp.са публикувани от
Botteldoorn N. и сътр., които изследват и доказват кампилобактери във фецеси от
пилета. Секвенциите на праймерните двойки са представени на таблица 6.

14

Таблица 6. Секвенция на използваните праймери и големина на техните ампликони.

ген

секвенция

ампликон източник

16S pДНК

CACGTGCTACAATGGCATAT

108 bp

Botteldoorn et al.

72 bp

Jun Kawase et al.

74 bp

Jun Kawase et al.

GGCTTCATGCTCTCGAGTT

ceuE- F

CAAGTACTGCAATAAAAACTAGCACTACG

ceuE- R

AGCTATCACCCTCATCACTCATACTAATAG

cj041-F

GATACCTTAAGTGCAGCCTGTGA

cj041- R

ACGCCTAAACCTATAGCTCCTTC

Тъй като за първи път трите двойки праймери, описани по-горе, ще участват в
обща PCR реакция, то избраният от нас PCR метод следва да бъде оптимизиран и
адаптиран според условията на нашата лаборатория. За целта бяха оптимизитани
следните условия и параметри:
Оптимизиране на температурата на анийлинг ( Та ) на Eva Green Real-time
mPCR метода. Целта на оптимизацията е да се установи тази температура на
хибридизация на праймерите, при която пиковете от амплификацията след Eva Green
Real-time mPCR да са ясно разграничими родов от видов пик на амплифицирания
продукт.
За целта използвахме десетократни разреждания на ДНК от следните проби:
-

„ 148 “ - положителна за C. jejuni, изолирана от клинична проба фецес;

-

„ 59 “- отицателна за Campylobacter spp., изолирана от клинична проба фецес;

-

проба C. coli, състояща се от 10
10

ДНК от култура на референтен щам C. coli и

ДНК от проба 59, аналог на положителна за C. coli ДНК, изолирана от

клинична проба фецес;
Подбрахме следните температури за изпитване на Та на PCR метода: 64˚ С; 62˚ С; 60˚ С
и 58˚ С. PCR реакциите протекоха при следните условия: краен обем на реакция - 25 µl,
вкл. 0,035 U/µl HS Taq Pol, 0,2 mM dNTP mix; 1X HS PCR buffer; 0,9X Eva Green; 0,075
µM campF2/R2; 0,4 µM ceuE F/R; 0,4 µM AB F/R.
И следния температурен режим:
95° С за 10 мин. – денатурация;
29 цикъла:
- 90º C - 15 сек. – денатурация;
- 58 - 64º С – 30 сек. – хибридизация;
15

- 70º С – 25 сек. – елонгация;
72º C - 5 мин. - крайна стъпка на елонгация.

Оптимизазия на Eva Green Real-time mPCR параметрите. Ние приложихме
методът на Тагучи за успешно определяне на оптималните параметри за SYBR Greenбазирани количествени PCR анализи. Тагучи методът спестява време, разходи и усилия
при оптимизацията на qPCR анализи , които са базирани на анализи в реално време,
където се отчитат резултати по време на всеки цикъл.
За успешната оптимизация на апробираният от нас Eva Green Real-time mPCR
метод бяха изготвени различни концентрации на видoвите праймери ceuE за C. coli и
AB за C. jejuni, както и на dNTP микса и MgCl2,представени на таблица 7 .

Таблица 7. Изготвяне на експериментални концентрации за оптимизация на Eva Green Real-time
PCR метода.

x 5µl / в реакция

A

B

C

C.j [uM]

0.55

0.4

0.25

C.coli [uM]

0.55

0.4

0.25

dNTP

0.3

0.2

0.1

MgCl2 [uM]

1

0.5

0

25µl обем
на PCR
реакция

Изготвя се PSR микс от 0,03 U/µl HS Taq Pol; 1X HS PCR buffer; 2,5mM DMSO;
0,9X Eva Green; 0,055 µM campF2/R2. След което обемът на микса се разделя на три
равни части, като във всяка от тях се накапват по 8 µl ДНК от C.coli, C. jejuni и ДНК
отрицателна за Campylobakter spp., както следва:

А - 1 / 3 PCR микс + 8 µl ДНК от C.coli;
В - 1 / 3 PCR микс + 8 µl ДНК от C. jejuni
С - 1 / 3 PCR микс + 8 µl ДНК от Campylobakter spp.
Подготвят се три реда ( А, В и С ) от по 9 PCR епруветки. На всеки ред във всяка
от деветте епруветки се накапва по 5 µl от съответният мик с ДНК. Накапването на
изпитваните концентрации се извършва по указаната на таблица 8.
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Таблица 8. Техника за накапване на изследваните концентрациии на PCR параметрите.

епруветка C. jejuni [uM] C. coli [uM] dNTP MgCl2 [uM]
1

0,55

0,55

0,3

1

2

0,55

0,4

0,2

0,5

3

0,55

0,25

0,1

0

4

0,4

0,55

0,2

0

5

0,4

0,4

0,1

1

6

0,4

0,25

0,3

0,5

7

0,25

0,55

0,1

0,5

8

0,25

0,4

0,3

0

9

0,25

0,25

0,2

1

Валидиране на Eva Green Real-time mPCR метода за едновременно откриване и
разграничаване на C. jejuni / coli директно от проба фецес.
С цел валидиране на оптимизираните условия на Eva Green Real-time mPCR
метода за откриване и определяне на най-честити причинители на кампилобактериози
( C. jejuni и С. Coli ), бяха тествани аналитична чувствителност и специфичност на
молекулярен метод.
Определяне на аналитична чувствителност mPCR метода. За целта бяха
изготвени серия разреждания на 10-кратна бактериална суспензия от референтни
щамове C. jejuni и респективно на C.coli във физиологичен разтвор. С 10

от всяко

разреждане бяха изкуствено инокулирани фецеси, отрицателни за кампилобактер. За
екстракцията на ДНК бе използван QIAamp DNA Blood Mini Kit. От всяко 10-кратно
разреждане бяха разсяти по 100

бактериална суспензия на обикновен кръвен агар с

10 % овнешка кръв и култивирани при микроаерофилни условия на 42˚ С за 24 часа, с
цел да се определят CFU / ml (единици образуващи колонии ).
CFU / ml = ( брой колонии X фактор на разреждане )
обема на култивираната суспензия
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Стартовите суспензии са 0,5 McF ( McFarland Turbidity Standards ), измерени с
денсилометър ( Densi-La-Meter, Lachema, Чехия ). Всяка една е измерена повторно с
апрат GeneQuant pro ( GE Health Care, USA) при λ = 260 nm, като 0,5 McF за C.jejuni е
еквивалентна на 0,162 бактериални клетки, а 0,5 McF за C. coli е еквивалентна на 0,126
бактериални клетки.
За определяне на аналитичната чувствителност на Eva Green Real-time mPCR
анализа бяха използвани десетократни разреждания на бактериалните ДНК, изолирани
от изкуствено инокулираните фецеси с падащи разреждания на бактериални суспензии
на C. jejuni и C. coli.
PCR реакциите протекоха при следните условия: краен обем на реакция - 25 µl,
вкл. 0,03 U/µl HS Taq Pol, 0,2 mM dNTP mix; 1X HS PCR buffer; 2,5mM DMSO; 0,9X
Eva Green; 0,055 µM campF2/R2; 0,55 µM ceuE F/R; 0,4 µM AB F/R. И следния
температурен режим:
95° С за 10 мин. – денатурация;
29 цикъла:
- 90º C - 15 сек. – денатурация;
- 58º С – 20 сек. – хибридизация;
- 70º С – 25 сек. – елонгация;
72º C - 5 мин. - крайна стъпка на елонгация.

Определяне на аналитична специфичност на mPCR метода. За целта бяха
подбрани ДНК от различни ( хетероложни ) микроорганизми, които са сред най-често
изолираните причинители на ентероколити: Yersinia enterocolitica; Escherichia coli
stx1d; E. coli O104; Shigella flexneri; Salmonella Typhi; Clostridium difficile;
Staphylococcus aureus toxC. Като положителна контрола бяха използвани щамовете:
АТСС 33560 - C. jejuni и C-14.2 - C.coli.
За определяне на аналитичната специфичност на Eva Green Real-time mPCR
анализа бяха използвани десетократни разреждания на бактериалните ДНК.
PCR реакциите протекоха при следните условия: краен обем на реакция - 25 µ ,
вкл. 0,03 U/µl HS Taq Pol, dNTP 0,2 mM; HS PCR buffer 1X (2,5mM MgCl2, 50mM TRISHCl pH 9,2 ); DMSO 2,5mM; Eva Green 0,9X; camp F2/R2 0,055µM; ceuE F/R 0,55 µM;
AB F/R 0,4 µM. И следния температурен режим:
95° С за 10 мин. – денатурация;
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29 цикъла:

- 90º C - 15 сек. – денатурация;
- 58º С – 20 сек. – хибридизация
- 70º С – 25 сек. – елонгация
72º C - 5 мин. - крайна стъпка на елонгация.

7. Генетични методи за типизиране на Campylobacter jejuni.
Пулсова гел-електрофореза ( PFGE ) на клинични изолати, референтни
и ветеринарни щамове Campylobacter jejuni.
Пулсовата гел-електрофореза позволява идентификация на клонове от генетично
родствени бактерии, както и разграничаване на отделни щамове, което е съществено
при определяне на източника на инфекция при епидемични взривове. Този метод
демонстрира висока възпроизводимост, дискриминативна способност, дигитален
анализ и обработка на резултатите. PFGE се счита за „златен стандарт“ сред
молекулните

методи

за

типизиране

на

грам-отрицателни

бактерии

от

сем.

Enterobacteriaceae. В НРЛ по ЧИ беше апробиран и приложен стандартен лабораторен
протокол за субтипизиране на C. jejuni чрез пулсова гел-електрофореза на PulseNet
International, последно обновен април 2013 г.

8. Статистически методи и критерии за оценка на разработените

методи.
Таблица 13. Истинност при изчисляване на критериите за оценка на тестваните методи.
РЕФЕРЕНТЕН МЕТОД

брой позитивни брой негативни РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕСТ МЕТОД

а

b

брой позитивни

c

d

брой негативни
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Позитивна предиктивна стойност ( PPV ) – изразява вероятността един позитивен
тестови резултат да е истински позитивен.

PPV =

(a+b) ;
a

Негативна предиктивна стойност ( NPV ) – изразява вероятността един негативен
тестови резултат да е истински негативен.

NPV = ( c + d ) ;
d

Чувствителност на тестовия метод - изразява вероятността истински позитивните
проби да бъдат коректно определени от тествания метод =

(а+с)
а

Специфичност на тестовия метод - изразява вероятността истински негативните
проби да бъдат коректно определени от тествания метод = ( b + d ) ;
d
Фалшиво негативен резултат - изразява вероятността истински позитивна проба да е
била определена неточно от тествания метод = ( а + с ) ;
c
Фалшиво позитивен резултат - изразява вероятността истински негативната проба
да е била определена неточно от тествания метод = ( a + d )
a
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IV. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
1. Директна диагностика на кампилобактер от фецес.
На всички течните изпражнения се правиха директени препарати оцветени с
карбол фуксин. При малък брой от препаратите се наблюдаваха клетки с морфология
характерна за кампилобактерите. Този метод дава предварителна и ориентировъчна
диагноза, като окончателният резултат следва да се потвърди културелно ( фиг. 9 ).

Фигура 9. Директен препарат от течен фецес оцветен с карбол фуксин, имерсионен обектив,
увеличение х 100. Наблюдават се морфологично характерни клетки за кампилобактер.

2. Изолиране на C. jejuni и C. coli от проби фецес.
В рамките на дисертационния труд са изследвани 114 проби фецес за найчестите причинители на кампилобактериози- C. jejuni и C. coli. Като от тях 16 са
амбулаторно изследвани и 98 са от хоспитализирани пациенти с диариен синдром на
възрас 0 – 12 години.
Посявките на фецесите се извършиха на обикновен кръвен агар с 10 %
дефибринирана овнешка кръв по мембранен способ с нитроцелулозни мембрани с
размер на порите 0,45 µm. Посявките се култивираха в микроаерофилна атмосфера
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( 5% О2+10% СО2+ 85% N2 ), генерирана от газ-пак в анаробен джар при 42° С за 24 –
72 часа ( фиг. 10 ). Отчитането се извършваше ежедневно.

Фигура 10. Посявки на течни проби фецес на обикновен кръвен агар с 10% дефибринирана
овнешка кръв по мембранен способ с нитроцелулозни мембрани.

Повечето от културелно изолираните Campylobacter spp. са 48-часови култури.
Всички щамове изолирани с мембраните бяха в чист вид. От тези резултати следва, че
чрез мембранно-филтразионната техника е възможно изолирането на Campylobacter
spp. в чиста култура.

3. Идентификация на Campylobacter spp.
Идентификация на твърда хранителна среда
На обикновен кръвен агар с 10 % овнешка кръв кампилобактерните колонии са
леко розови, кръгли, изпъкнали, гладки и лъскава, с правилен ръб ( фиг. 11 ).
На въглен-базирани медии като Karmali Campylobacter Agar, характерните
колонии са сивкави, плоски и навлажнени, с тенденция да пълзят, като може да имат
метален блясък ( фиг. 12 ).
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Фигура 11. Култура C. jejuni на обикновен
кръвен агар.

Фигура 12. Култура C. jejuni на селективна среда Karmali Campylobacter Agar.

3.2. Микроскопски препарат на чисти култури.
Предварително

потвърждение

може

да

бъде

получено

чрез

директно

микроскопско изследване на съмнителни колонии. Извършваше се оцветени по Грам
на съмнителни колонии от чисти култури ( фиг.13). Характерно е за кампилобактерните
клетки от стари култури да кокуват ( фиг. 14).

Фигура 13. Снимка от микроскопски препарат на кампилобактерни клетки. Наблюдават
се тънки, извити, грам-отрицателни бактерии, разположени по единично или като крила
на чайка.
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Фигура 14. Снимка от микроскопскипрепарат на 72-часова култура Campylobacter spp.,
имерсионен обектив, увеличение х 100. Наблюдава се, че кампилобактерните клетки масово
кокуват.

Фенотипна идентификация на термофилни Campylobacter spp.
На всички 38 изолата, както и на 24 изпратените за потвърждаване щамове
Campylobacter spp. от различни микробиологични лаборатории в страната е извършена
фенотипна идентификация на базата на биохимични тестове по методиката оказана в
раздел Материали и методи - 5.4. Всички изолирани от нас щамове, както и тези за
потвърждаване бяха каталаза и оксидаза позитивни. От резултатите на извършените
тестове за хидролиза на натриев хипурат и индоксил ацетат 45 ( 45/ 62 ) щама показаха
положителна реакция за хидролиза на натриов хипурат и 13 ( 13/ 62 ) щама показаха
положителена хидролиза на индоксил ацетат, докато при 10 ( 10/ 62 ) щама двата теста
бяха отрицателени ( фигура 15 и 16 ). Резултатите от биохимичните тестове са
представени на таблица 14.
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а)

б)

с)

Фиггура 15. Тест за хидролиза на натриев хипурат. а) След двучасово инкубиране на
37˚С пробите са накапани с нинхидрин. б) Положителен тест за хидролиза на натриев
хипурат. с) Отрицателен тест за Хидролиза на натриев хипурат.

Фигура 16. Положителен тест за хидролиза на индуксил ацетат. Наблюдава се промяна на
цвета в синьо.

Таблица 14. Резултати от фенотипно определяне на изолати Campylobacter spp.

ПРОБА
фецес

БРОЙ

КУЛТУРЕЛНО
ИЗОЛИРАНИ

ФЕНОТИПНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
ИЗОЛАТИТЕ
C. jejuni

C. coli

Campylobacter spp.

114

39 ( 39/ 114 )

22 ( 22/ 39)

8 ( 8/ 39 )

9 ( 9/ 39 )

24

24 ( 24/ 24 )

22 ( 22/ 24 )

2 ( 2/ 24 )

-

щам
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Фенотипно бяха определени 22 ( 22/ 39 ) изолата като C. jejuni и 8 ( 8/ 39 )
изолата като C. coli и 9 ( 9/ 39 ) изолата като Campylobacter spp. От изпратените за
потвърждаване щамове Campylobacter spp. 22 ( 22/ 24 ) щама биохимично са
определени като C. jejuni и 2 ( 2/ 22) щама като C. coli. При 56 ( 56/ 114 ) проби фецес
растеж липсваше, тези проби са отчетени като културелно отрицателни за
Campylobacter spp. Докато 17 ( 17/ 114 ) проби фецес са съхранявани при - 20° С и
куктурелно не са изследвани.

4. Запазване на изолираните щамове Campylobacter spp.
Първоначално изолираните щамове Campylobacter spp. запазвахме при - 20˚ С в
среда за съхранение SKIMILK Powder ( Oxoid, England ), приготвена според
инструкциите на производителя. Установихме, че тази среда не е подходяща за
дългосрочно съхранение на изследваните от нас бактерии, след като някои от
реанимираните щамове не растат както на твърда среда- обикновен кръвен агар с 10 %
овнешка кръв, Campylobacter Blood- feree Agar, Karmali Campylobacter Agar така и на
течна- Brain Heart Inf.
Заменихме средата за запазване на бактериалните щамове с приготвена от нас
такава- Brain Heart Inf. с 15% глицерол. До момента всеки реанимиран щам
Campylobacter spp. расте както на твърда, така и на течна хранителна среда ( фиг. 17 ).

Фигура 17. Реанимирана култура C. jejuni в BHI. Наблюдава се растеж с характерната за
вида маслена утайка в течни среди.
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5. Изолиране на бактериална ДНК за PCR-базирани анализи.
Традиционно, проби от изпражненията се считат за проблемни поради PCR
инхибиране от хемоглобин, билирубин и други замърсители. Протоколът за изолиране
на ДНК от проба фецес, оптимизиран от лаборатория КМАР, НЦЗПБ и описан в раздел
материали и методи, демонстира висока ефективност за екстракция и премахване на
известни инхибитори.
Ние оптимизирахме метод за изолиране на бактериална ДНК директно от
средата със запазеният щам, тък като някои от съхранените кампилобактерни щамове в
SkiMilk при - 20˚ С, не растяха след реанимирането им. По този начин успяхме
генетично да потвърдим всички замразени щама Campylobacter spp. от колекцията на
НЦЗПБ. Мотодът е описан в раздел Материалаи и методи: 6.1.
От свежи култури с лизиращ ензим PrepMan бяха изолирани 93 проби ДНК.
По протокола, оптимизиран от лаборатория КМАР ( НЦЗПБ ) за изолиране на
бактериална ДНК от проба фецес е изолирана ДНК от всички фекални проби. Процесът
на изолация отнема около 1,5 часа. Методите са описани в раздел Материалаи и
методи: 6.1.1. и 6.1.3.
Концентрираната ДНК беше спектрофотометрично измерена с GeneQuant pro
( GE Health Care, USA ) при λ = 260 nm. Получените стойности за концентрация на ДНК
варираха от 40 ng/µl до 900 ng/µl и чистота 1,2 – 1,9. За всеки от PCR анализите бяха
приготвяни 10-кратни разреждания на бактериалните ДНК, за да бъде избегнато
инхибиране на протичащата PCR реакция. Изолираните ДНК се съхраняват на - 20˚ С.

Генетични методи за идентификация и
диференциация на C. jejuni / coli.
В настоящия дисертационен труд бяха разработени, оптимизирани и
внедрени два PCR-базирани метода - Multiplex PCR анализ за идентификация и
диференциация на C. jejuni / coli от култура и EvaGreen Real-time mPCR анализ за
едновременно откриване и разграничаване на C. jejuni / coli директно от проба фецес.
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Multiplex PCR анализ за идентификация и диференциация на C. jejuni /
coli от култура.
От видовете Campylobacter C. jejuni и C. coli са със специален клиничен
интерес. C. jejuni е най-често изолиран бактериален ентеропатоген от проби фецес на
пациенти с остра диария, а C. coli е вторият най-разпространен сред Campylobacter spp.,
изолиран от пациенти с ентерити. Разпределянето на тези видове в България е
неизвестено, тъй като идентификация на изолатите обикновено не се практикува в
микробиологичните лаборатории, а молекулярни методи с тази насоченост липсват.
Multiplex PCR анализът беше разработен, оптимизиран и приложен за идентификация
на клинични изолати C. jejuni / coli. Идентификацията на изолатите се осъществява чрез
амплификация на консервативни гени: cadF ген (16S рДНК ), характерен за всички
Campylobacter spp, hipO ген за C. jejuni и asp ген за C.coli. Всички PCR продукти от
анализа беха разделяни на капилярна гел-електрофореза или стандартна агрозна
електрофореза, описани в глава IV, 6.2.
Чрез апробирания от нас метод на базата на мултиплексна конвенционална PCR
реакция потвърдихме идентификацията на 49 изолата, от които 39 ( 39/ 49 ) C. jejuni, 3
( 3/ 49 ) C. coli и 1 ( 1/ 49 ) Campylobacter spp., както и на 85 фенотипно определени
щама от колекцията на НЦЗПБ, от които 22 ( 22/ 85 ) C. jejuni, 9 ( 9/ 85 ) C. coli и 15 (15/
85 ) Campylobacter spp. ( фиг. 18 ). Интерес предизвиква иденттифицията на едина
проба от смесен тип C. coli / jejuni. ( фиг. 21).

C. coli/ jejuni
Campylobacter spp.
C. coli
C. jejuni
0

клинични изолата
щама (НЦЗПБ)

5

10

15

20

C. jejuni

C. coli

39
22

3
9

25

30

35

40

45

Campylobacter
C. coli/ jejuni
spp.
1
0
15
1

Фигура 18. Резултати от генетичното потвърждаване и определяне на клинични изолати
Campylobacter spp. и щамове от колекцията на НЦЗПБ.
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Резултатите от генетичната диференциация на C. coli и C. jejuni се различават с
тези от биохимичното определяне при 37 от колекционерските щама ( табл. 15) и при 5
от клиничните изолатa.

Таблица 15 Резултати от Multiplex PCR за потвърждаване на 85 щамa Campylobacter
spp.от колекцията на НЦЗПБ.
Фенотипно определяне

брой

Campylobacter spp.

21 ( 21/ 85 )

C. jejuni

49 ( 49/ 85 )

Генетично потвърдени щамове чрез Multiplex
PCR
Campylobacter spp.
5 ( 5/ 21 )
C. jejuni
11 ( 11/ 21 )
C. coli
2 ( 2/ 21 )
oтрицателни за Campylobacter spp.
3 ( 3/ 21 )
C. jejuni
7 ( 37/ 49 )
Campylobacter spp.
6 ( 6/49 )
C. coli
3 ( 3/ 49 )
oтрицателни за Campylobacter spp. 2 ( 2/ 49 )
C. coli + C. jejuni
1 ( 1/ 49 )

C. coli

8 ( 8/ 85 )

C. coli
C. jejuni
Campylobacter spp.
oтрицателни за Campylobacter spp.
Campylobacter spp.

C. lari

2 ( 2/ 85 )

C. fetus

1 ( 1/ 85 )

C. jejuni

1 ( 1/ 1 )

C. upsaliensis

1 ( 1/ 85 )

C. jejuni

1 ( 1/ 1 )

Arcobacter

2 ( 2/ 85 )

C. jejuni
oтрицателни за Campylobacter spp.

4 ( 4/ 8 )
1 ( 1/ 8 )
2 ( 2/ 8 )
1 ( 1/ 8 )
2 ( 2/ 2 )

1 ( 1/ 2 )
1 ( 1/ 2 )

От щамовата колекция Campylobacter spp. на НЦЗПБ, фенотипно определените
като C. upsaliensis - 1 ( 1/1 ) щам, C. fetus - 1 ( 1/1 ) щам, Campylobacter sp.- 11 ( 11/22 )
щама, и C.coli – 1 ( 1/8 ) щам , Multiplex PCR анализът определи като C.jejuni поради
наличието на гена hipO ( фиг. 19 ). C. jejuni притежава гена хипуриказа - hipO, но е
възможно този ген да не се експресира и при фенотипно диференциране реакцията
хидролиза на натриев хипурат да е фалшиво орицателна ( Pavlova, et al., 2016; Nayak R,
et al., 2005; Linton D, et al., 1997).
Фенотипно опредените като C. lari – 2 ( 2/2 ) щама, C. jejuni – 6 ( 6/49 ) щама и C.
coli – 2 ( 2/8 ) щама, генетично бяха потвърдени като Campylobacter spp., тъй като
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резултарите от електрофорезата потвърждават амплификация единствено на гена cadF
( фиг. 20, старт– 4 ).
От два щама, биохимично определие като Arcobacter, единият от тях - 463 е и
генетично потвърден като отрицателен за Campylobacter spp., тъй като не са
амплифицирани гени, докато вторият щам – 481 е генетично определен като C. jejuni,
тъй като са амплифицирани гените cadF и hipO. ( фиг.20 ).
Генетично потвърдени като отрицателни за Campylobacter spp. бяха 2 ( 2/49 ) щама
C. jejuni, 1 ( 1/8 ) C. coli и 3 ( 3/22 ) Campylobacter spp., при които нямаше
амплифицирани гени след Multiplex PCR анализа.

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

11 12 13

14 15

16

Фигура 19. Резултати от капилярна гел-елекофореза след Multiplex PCR анализ на
щамове от колекцията на НЦЗПБ. Стартове: 14- C. jejuni (+ контрола); 15- C. coli
(+ контрола); 16- мол. маркер; 10- C. coli и 1 – 5; 7 – 9; 11 - 13– C. jejuni. Проба 713
на старт 3 е определена фенотипно като C. coli, проба 719 на старт 5 е определена
фенотипно като C. upsaliensis и проба EQAS C-10.1 на старт 10 е определена
фенотипно като C. fetus.
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Фигура 20. Резултати от капилярна гел-електрофореза след Multiplex PCR анализ
на щамове от колекцията на НЦЗПБ. Стартове: 10- C.jejuni (+ контрола); 11- C.coli
(+ контрола); 12- мол. маркер (- контрола); Стартове: 1, 2, 3, 5, 9- C. jejuni; 4 и 7Campylobacter spp.и 8- отицателна проба ДНК за Campylobacter spp. Проби 681 на
старт 4 и 391 на старт 7 са определени фенотипно като C. lari, проби 471 на старт 8
и 543 на старт 9 са фенотипно определени като Campylobacter spp.

Интерес правят получените генетични резултати за един от щамовете, който е
фенотипно определен като C. jejuni, но резултатите от агарозната гел-електрофореза
потвърдиха амплификация на трите гена- родов ( cadF ) и двата видови ( hipO и asp ),
представени на фигура 21. Тези резултати биха могли да се интерпретират като смесена
кампилобактерна инфекция от C. jejuni и C. coli. Но също така могат да бъдат
представени и като замърсяване на ниво култура или ДНК. Именно за това този щам ще
бъде обек на бъдещи наши проучвания.
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Фигура 21 Резултати от агарозна гел-електрофореза след Multiplex PCR анализ на
щамове Campylobacter spp. На старт 1 се наблюдават амплифицирани родов и два
видови гена, които са резултат за смесена инфекция. На стартовете 2, 3 и 4 - C.
jejuni, старт 5- отрицателна проба за Campylobacter spp.

таблица 16. Резултати от Multiplex PCR за потвърждаване на клинични изолати
Campylobacter spp.
Биохимична идентификация
на клинични изолати ( n = 49)

брой

Campylobacter spp.

3 ( 3/ 49 )

C. jejuni

38 ( 38/ 49 )

C. coli

7 ( 7/ 49 )

Генетично определяне на клинични изолати
C. jejuni
oтрицателен за Campylobacter spp.

2 ( 2/ 3 )
1 ( 1/ 3 )

C. jejuni
Campylobacter spp.
oтрицателен за Campylobacter spp.
C. coli
C. jejuni
oтрицателен за Campylobacter spp.

34 ( 34/ 38 )
1 ( 1/ 38 )
3 ( 3/ 38 )
3 ( 3/ 7 )
3 ( 3/ 7 )
1 ( 1/ 7 )

Три от изолатите, биохимично определени като C. coli, въз основа на
положителни тестове за индоксил ацетат и отрицателни тестове за хидролиза на
натриев хипурат и два изолата определени като Campylobacter spp., които са показали
отрицателни тестове за натриев хипурат и индоксил ацетат, генетично бяха потвърдени
като C. jejuni, с амплификация на cadF и hipO гените. Както беше споменато по-горе,
генът хипуриказа е възможно да не се експресира и реакцията хидролиза на натриев
хипурат да е фалшиво орицателна фенотипната диференциация да е неточна ( фиг. 21 )
( Pavlova, et al., 2016 ).
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Фигура 22. Резултати от агарозна гел-електрофореза след Multiplex PCR на
клинични изолати Campylobacter spp. Стартoве: 1- C. jejuni (+контрола), 2- C. coli
(+контрола), 19- отр.контрола, 10- мол.маркер. Стартове: 3- C. coli и 4 – 9, 11, 12,
13, 15- 18 – C. jejuni. Старт 14 – ДНК проба изолирана от фецес, на която се
наблюдават неспецифични рекции.
Разлики в резултатите от двата метода за идентификация се откриват и при още
три изолата, два от които определени като Campylobacter spp. от отрицателните им
биохимични тестове за хидролиза на натриев хипурат и индоксил ацетат, и един изолат
определен като C. jejuni. Multiplex PCR анализът потвърди трите изолата като
отрицателни за Campylobacter spp.( фиг. 23 ).

Фигура 23. Резултати от агарозна гел-електрофореза.
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От изложените данни става ясно, че генетичното диференциране на C. jejuni / coli
е по-надежден метод от фенотипния. Ние препочъчваме Multiplex PCR метода като
потвърдителен за изолати Campylobacter spp. и едновременно успешно диференциращ
C. jejuni и С. coli.

Валидиране на Multiplex PCR анализа за идентификация и диференциация на
C. jejuni / coli от култура.
Изследваните праймерни двойки бяха тествани в Real-time PCR анализ, който
метод позволява отчитане на резултатите в реално време, без да са необходими
електрофорези. Резултатите от проведените изпитвания показват, че избраните от нас
праймери не са подходящи за този PCR-базиран метод. Причина за това е твърде
близките температури на топене на получените амликони, които правят практически
неразграничими видовете C. jejuni и C. coli ( фиг. 24 ). Температурите на топене на
ампликоните са, както следва:



cadF = 82,4 ˚ C за Campylobacter spp.



hipO = 84,8˚ C за C. jejuni;



asp = 85,2 ˚ C аз C. coli;

Фигура 24. Real-time PCR амплификация на cadF, hipO и asp гените при C. coli/ jejuni.
C. jejuni, Тт ( hipO ) = 84,8˚ C;
C. coli, Тт ( asp ) = 85,2 ˚ C ;
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Изследваните праймерни двойки са тествани и докладвани от други автори за
успешно доказване и разграничаване на C. coli/ jejuni директно от проба фецес.
Въпреки многократните тесвания, които извършихме, получените резулати, не са
диагностично точни. Сравнихме резултатите от Multiplex PCR анализи с ДНК от
фецеси и с ДНК от потвърдени култури кампилобактер, изолирани от същите фекални
проби. Резултатите показват, че изследваните двойки праймери при нашите условия, не
са подходящи за диагностика на кампилобактериози от фекални проби, поради
множеството неспецифични реакции от PCR анализа, които са представени на фигура
25. Независимо, че допълнително пречиствахме изолираната от фецеси ДНК,
резултатите от електрофорезите отново показват неспецифични реакции ( фигура 22,
старт 14).

Фигура 25. Резултати от агарозна гел-електрофореза след Multiplex PCR с проби ДНК от фецес и
култура.

След оптимизация разработеният метод Multiplex PCR за идентификация и
диференциация на C. coli / jejuni от култура беше тестван по отношение на
аналитичната си специфичност и чувствителност. Специфичността на праймерите при
оптимизираните условия бе определена спрямо всички налични щамове C.coli / jejuni.,
както и от набор ДНК на хетероложни микроорганизми, които са сред най-често
изолираните причинители на ентероколити: Yersinia enterocolitica; Escherichia coli
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stx1d; E. coli O104;

Shigella flexneri; Salmonella Typhi; Clostridium difficile;

Staphylococcus aureus. Наблюдавахме амплификация на гените cadF, asp и hipO само
при кампилобактерните щамове.
Аналитичната чувствителност на праймерите при оптимизираните условия беше
определена спрямо най-ниската концентрация бактериална ДНК от референтни щамове
C. coli и C. jejuni, която Multiplex PCR анализа отчете. Тестваните падащи разреждания
на бактериални ДНК са представени в раздел материали и методи.
Установената чувствителност беше от порядъка на 175 fg, което се равнява на
около 109 геномни копия.
Продуктът от cadF генът се амплифицираше значително по-силно, тъй като се среща
по-често в генома.
От получените разултатите става ясно, че Multiplex PCR анализът се
характеризира с много добри специфичност и чувствителност и след направените
оптимизации смятаме, че е подходящ за идентификация и диференциация на щамове C.
jejuni / coli.

EvaGreen Real-time mPCR анализ за едновременно откриване и
разграничаване на C. jejuni / coli директно в проба фецес.
Откриването и идентифицията на Campylobacter spp. продължава да бъде
проблема в рутинната дейност на микробиологичните лаборатории. Взискателният
характер на кампилобактерните микроорганизи затруднява откриването им от проби
фецес, както и липсата на практически умения за видовото определяне на бактериа.
Невъзможността за точно и бързо откриване и идентифициране на тези организми
затруднява

диагностицирането

на

кампилобактериозите

и

изкривява

епидемиологичните данни. В тази връзка ние разработихме молекулярно диагностичен
алгоритъм за откриване и диференциране на най-често изолираните кампилобактерни
видове - C. coli и C. jejuni директно в проба фецес чрез Eva Green Real-time PCR анализ.
В рамките на дисертационния труд чрез разработения от нас метод бяха изследвани 69
проби фецес от хоспитализирани пациенти с остра диариа на възраст 0 - 12 години. От
тях 39 бяха положителни, като 36 ( 36/ 39 ) C. jejuni, 2 ( 2/ 39 ) C. coli една проба
положителна едновременно за C. jejuni и coli, представена на фигура 29 . Също така
бяха потвърдени 18 клинични изолата, всичките генетично бяха определени като C.
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jejuni.

Амбулаторно изследвани бяха 14 проби фецес, от които само една беше

положителна и генетично определена като C. jejuni. Всяка една от пробите е изследвана
и културелно за потвърждаване резултатите на молекулярно диагностичния метод.
Резултатите от двата метода са представени на таблица 17.
Освен всички клинични проби фецес и тествани клинични изолати,
надеждността на метода на Eva Green Real-time PCR анализа бе изпитана и с 18
референтни щама, 9 от които C. coli и 9 щама C. jejuni, изпратени от INSTANT
INSTITUTE, Дания във връзка с оценка на качетсвения контрол на НР по ЧИ, НЦЗПБ и
микробиологична лаборатория , НДНИВМИ, София.

таблица 17. Резултати от EvaGreen Real-time mPCR анализа, култивиране и фенотипно
определяне на изследваните проби.
проба

брой

Култивиране

фенотипна
идентификация

фецес
66

фецес при
-20° С

17

клиничен
изолат

18

референтен
щам
(INSTANT,
Дания)
ветеринарен
референтен
щам
(НДНИВМИ,
София)

23 (23/66)

C. jejuni
15 (15/23)
C. coli
5 (5/23)
Campylobacter spp. 3 (3/23)

**
18 (18/18)

от култура
C. jejuni
16(16/23)
C. coli
1
(1/23)
oтрателен 6
(6/23)

C. jejuni
C. coli

16 (16/18)
2 (2/18)

C. jejuni
C. coli
C. fetus

4 (4/10)
5 (5/10)
(1/10)

C. jejuni
C. coli

4 (4/8)
4 (4/8)

C. jejuni 18
(18/18)
C. jejuni
(5/10)
C. coli
(5/10)

от фецес

C. jejuni
26 (26/66)
C. coli
2 (2/66)
Отрателен 37 (37/66)
C.coli +C.jejuni 1( 1/66)

C. jejuni
отрицателен

-

10 (10/10)
10

EVA Green Real-time PCR

9 (9/17)
8 (8/17)

-

5
5

-

8 (8/8)
8

C. jejuni
(4/8)
C. coli
(4/8)

4
4

-

** ) клинични проби фецес съхранявани при - 20˚ С, култивиране на фецесите не е
извършвано;
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Впечатление правят получените полжителни резултати от

молекулярно

генетичния метод на 12 проби фецес, от които за 11 ( 11/ 12 ) C. jejuni и 1 ( 1/12 ) C. coli,
но култура от същите проби не бе изолирана успешно ( табл. 17 и фиг. 26 и 27 ). Това
явление може да се обясни с недостатъчно количество проба за изолиране на патогена,
или стара, на повече от 5 часа проба, в която кампилобактерните клетки, поради
чувствителността си към кислород, вече са умрели. Друга причина за липсата на
кампилобактерна култура може да бъдат непостигнати, нужните за растеж,
микроаерофилни условия. Според достъпните ни литературни данни, някои от
видовете, чувствителните на антибиотици от селективната среда за изолиране, могат да
се подтиснат и да липсва растеж. Но именно поради тази причина не сме използвали
селективни медии за първична изолация. Тук е мястото да изтъкнем, че при 17 от
изследваните проби ( 141 – 149, 150 – 159 ) липсва изолат, защото тези фецеси са
съхранявани при - 20˚ С, след което е невъзможно култивирането им, но за Eva Green
Real-time mPCR анализа това не е проблем и диагностиката е напълно възможна. От
изследваните замразени профи фецес 9 ( 9/ 17 ) са генетично определени като C. jejuni и
8 ( 8/ 17) са генетично потвърдени като отрицателни за Campylobakter spp.

Фигура 26. Амплификация на гените, характеризиращи C. jejuni - АВ, C. coli - ceuE за и
Campylobacter spp - campF2/R2.
Позитивна контрола C. jejuni;
Позитивна контрола C. coli;
Отрицателна контрола ddH2O;
Положителни проби за C. jejuni;
Отрицателни проби за Campylobacter spp.
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Фигура 27. Резултати от Real-time mPCR за откриване на Campylobacter в проби фецес.
Наблюдават се положителни проби за C. jejuni, както и отрицателни проби за
Campylobacter spp.:
Позитивна контрола C. jejuni;
Позитивна контрола C. coli;
Отрицателна контрола ddH2O;
Отрицателни проби за Campylobacter spp.
Положителни проби за C. jejuni;

Чрез предложеният от нас метод успешно доказахме кампилобактер в замразени
фецеси, в проби на повече от 12 часа, в минимално количество проби ( ~ 100 µl ), от
анален секрет, което прави метода необходим за нуждите на микробиологичните
лаборатории (фиг 28) ( Павлова et al., 2016 ).

A)
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Б)
Фигура 28. Резултаи от Real-time mPCR за откриване на Campylobacter в свежи и
замразени проби фецес. А- амплификация и Б- анализ на кривите след PCR. Наблюдават
се положителни проби за C. jejuni, C. coli, както и отрицателни проби за Campylobacter spp.:
Позитивна контрола C. jejuni;
Позитивна контрола C. coli;
Положителни проби за C. coli;
Отрицателни проби за Campylobacter spp;
Отрицателна контрола ddH2O; Положителни проби за C. jejuni;

Интерес предизвикват резултатите от анализа на една от клиничните проби фецес
( лаб. № 53), при която генетично се доказва инфекция от смесен тип - C. jejuni и C.coli.
Доказването на такъв тип инфекция е предизвикателство за класическата методика,
докато за Eva Green real-time mPCR анализа това е предимство ( фиг. 29 ).

Фигура 29. Анализ на резултати от Real-time mPCR анализ. Наблюдава се едновременна
амплификация на гените за двата вида - C. jejuni и C.coli в една клинична проба фецес.
клинична проба фецес положителна за C. jejuni и C.coli
позитивна контрола C. jejuni;
позитивна контрола C. coli;
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Резултатите от настоящото изследване показват, че с бъдещото утвърждаване на
предложеният от нас метод, успешно може да се откриват и едновременно
разграничават най-честите причинители на кампилобактериози – C. jejuni и C.coli
директно в проба фецес, както и тези от смесен тип.
Изхождайки от клиничното значение и широкото разпространение на C. jejuni и
C. coli, препоръчваме търсенето им във всички материали на болни с диариен синдром,
наред с изследването за други патогенни чревни бактерии.

Оптимизация на Eva Green Real-time mPCR параметрите.
Проведени бяха редица експерименти за определяне оптималните параметри при
Real-time mPCR анализа. Установяване на температурата на хибридизация на
праймерите ( Та ), при която пиковете от амплификацията след Real-time mPCR да са
ясно разграничими родов от видов пик на амплифицирания продукт. Експериментите
се извършиха чрез PCR апарат оборудван с градиентен термоблок. Изпитани бяха
следните температури на Та: 64˚ С; 62˚ С; 60˚ С и 58˚ С.
От получените резултати установихме, че най-подходяща Та на праймерите е 58˚ С,
спрямо която оптимизирахме протокола ( фиг. 30).

Фигура 30. Анализ на пикове от амплификацията след Real-time mPCR при Та = 58˚ С.
C. jejuni ( AB = 78, 8º C и camp F2/R2 = 83,2ºC );
C. coli (ceuE = 76, 8ºC и camp F2/R2 = 83,2ºC );
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При проведената оптимизиция на протокола бяха изпитани различни концентрации
на праймерите, dNTP; MgCl2, за да установим тези с най-голямо влияние на mPCR. За
целта използвахме метода на Тагучи, който спестява време, разходи и усилия при
оптимизацията на PCR анализи. Описан е в раздел материали и методи, 6.5.5.
Установени бяха следните оптимални концентрации на праймерите - camp F2/R2
0,055µM; ceuE F/R 0,55 µM; AB F/R 0,4 µM и на dNTP - 0,2 mM. Концентрацията на
MgCl2 ( 2,5mM ) в PCR buffer се оказа достатъчна и не е нужно добавяне на още MgCl2.
Също така установихме, че добавянето на диметилсулфоксид ( DMSO ), като PCRадювант, оказва силно влияние върху ефективността на реакцията. DMSO е често
използван при PCR, предполага се, че увеличава специфичността на праймерите чрез
взаимодействие с водородните връзки между азотните бази и също води до
дестабилизиране на интрамолекулни вторични ДНК структури ( Kang, J., et al., 2005)
( фиг. 31 ) .

А)

Б)

Фигура 31. Резултати от оптимизацията на Real-time PCR анализа по метода на Тагучи.
А- най-високи пикове при C. coli ( ceuE = 1320, 2 и camp F2/R2 =954, 23 ) и Б– най-високи
пикове при C. jejuni ( AB = 999, 4 C и camp F2/R2 = 714, 4 ).
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Валидиране на Eva Green Real-time mPCR метода.
Определяне на аналитична чувствителност и специфичност на метода. След
оптимизация на разработения метод за доказване на кампилобактериози и видиво
диференциране на C. jejuni / coli, беше тестван по отношение на аналитичната си
специфичност и чувствителност.
Специфичността на праймерите при оптимизираните условия беше определена
спрямо набор ДНК от други хетероложни

бактериални видове, причинители на

ентероколит, описани в раздел Материали и методи. Не бяха установени кръстосани
реакции с хетероложните видове, което обуславя 100 % специфичност ( фигура 31).

Фигура 31. Резултати от аналитичен Real-time PCR за определяне на специфичност на метода.
Наблюдава се амплификация само при положителните контроли:
Позитивна контрола C. jejuni;
Позитивна контрола C. coli;
Отрицателна контрола

ddH2O;

Аналитичната чувствителност на праймерите беше изследвана чрез инокулиране
на отрицателни за Campylobacter spp. фецеси с падащи разреждания на бактериална
ДНК, изолирани от референтни щамове C. jejuni АТСС 33560 и С. Coli C- 14.2. От
всяко 10-кратно разреждане бяха разсяти по 100

бактериална суспензия за да се

определят CFU / ml ( фиг. 32 ).
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a)

б)

Фигура 32. Колонии на C. jejuni ( a ) и C. coli ( б ) върху кръвен агар при посявка на
100 μL от 0,5 McF, 10-1, 10-2, 10-3, 10-4 и 10-5 разреждания на бактериалните суспензии.

Минимално количество от копия на таргетната ДНК в един милилитър от течна
проба фецес, което Eva Green Real-time mPCR методът детектира недвусмислено бе
2, 2 х 10-3 c.f.u. за C. coli и 2, 5 х 10-4 за C. jejuni.

А)

Б)
Фигура 33. Анализ на кривите на топене на гените за C. jejuni – „А“ и C. coli – „Б“ след
аналитичн Real-time PCR за определяне на чувствителност.

От получените резулати за аналитична специфичност и чувствителност, може да
се направи изводът, че така оптимизираният метод е приложим за доказване и видово
резграничаване на C. jejuni / coli директно от проба фецес.

Определяне на диагностична чувствителност и специфичност. Eva green
Real-time PCR анализът е разработен за откриване на C. jejuni и C. coli директно във
фекални проби, от пациенти с диариен синдром. След оптимизация на разработения
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метод беше доказано, че този тест има 100% чувствителност и 100% специфичност,
приложен на 17 културелно позитивни за кампилобактер проби фецес и 14 културно
отрицателени за каямпилобактер фекални проби. Извършено беще и вторo проучване с
проби фецес на доказано болни с чревни инфекции, причинени от C. difficile, S.
Enteritidis, E. coli О6, H. pylori рота вирус. Кръстосани реакции не бяха наблюдавани.
Диагностичната специфичност и чувствителност в тези случаи бяха 100 %.

Фигура 32. Резултати от аналитичен Real-time PCR за определяне на специфичност на метода.
Наблюдава се амплификация само при положителните контроли:

Позитивна контрола C. jejuni;

Позитивна контрола C. coli;

Положителна проба фецес ( лаб.№ 173 ) за C. jejuni;
Положителна проба култура ( лаб.№ 173 ) за C. jejuni;
Положителна проба фецес ( лаб.№ 69 ) за C. jejuni;
Положителна проба култура (лаб.№ 69 ) за C. jejuni;
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Също така методът предоставя по-бързи резултати в рамките на часове,
сравнение с конвенционалните техники за култивиране, които резултати се получават
до 2 - 3 дни. Този бърз метод би могъл да се окажат полезни в случаите, когато ранното
диагностициране може да промени лечението на пациента.

Преимуществата на Eva Green Real-time mPCR метода в диагностиката на
кампилобактериозите:
1. има висока чувствителност и специфичност;
2. лесно се определят причинителите на инфекцията – Campylobacter spp., за които
методите на култивиране са труни за изпълнение и отнемат 2 до 4 дни;
3. методът позволява да се постави диагноза в рамките на работния ден, за около
3часа;
4. възможна е едновременна диагностика и видово определяне на C. jejuni/ coli с
еднократно изследва в една проба, при което отпада необходимостта от
специфични хранителни среди за изолиране на клетъчни култури;
5. анализът се извършва в минимално количество проба;
6. възможно е поставянето на диагнозата в най-ранни стадии от развитието на
инфекциозния процес;
7. чрез въведеният Eva Green Real-time mPCR метод бяха доказани 19
кампилобактериози от фекални проби, от които при култивиране липсваше
растеж.
8. ненавременната посявка на фецесите, може да доведе до фалшиво отрицателни
резултати при култивиране, тъй като кампилобактерните клетки са чувствителни
на кислород и сравнително бързо умират, за Real-time mPCR методът не е нужно
патогенните бактерии да са живи.
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PFGE анализ на C. jejuni.
Стандартизацията на протоколите е от решаващо значение за успешното
изпълнение на всеки молекулярно-генетичен метод за типизиране на патогенни
бактерии като практически епидемиологичен инструмент. Най-важното е, че
стандартизираните протоколи, използвани от PulseNet са утвърдени чрез тестване на
хиляди изолати всяка година от десетки лаборатории на национално и международно
ниво, което ги прави най-щателно анализираните PFGE протоколи при епидемични
взривове. За значение на епидемиологичната практика ние подбрахме и разработихме
стандартизирания протокол от PulseNet като метод за генотипизиране на C. jejuni, найчесто изолираният вид, както от хора, така и от контаминирани води и храни, домашни
и диви животни, в частност птици, които са резервоар на кампилобактерните инфекции.
За съжаление, до момента в страната липсват данни за регистрирана епидемия,
причинена от кампилобактери. Но липсата на данни, не изключва възможността за
налични или вече преминали епидемии. За това за разраборването на PFGE протокола
използвахме наши изолати C. jejuni,за които нямаме данни за епидемична свързанот. В
изследваните щамове бяха включени и ветеринарни изолати. Нашата цел бе да се
разработи макрорестрикционнен анализ според условията на лабораторията, който би
могъл да бъде прилаган при епидемичен взрив от C. jejuni, за доказване на генетична
свързаност на изолатите.
Въпреки стриктно спазвания протокол от PulseNet, при получените резултати се
наблюдават нетипизирани щамове ( фиг. 33 ).
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Фигура 33. Резултат от PFGE профил на щамове C. jejuni. Стартове: 1, 2 и 5 – молекулен маркер S.
Braenderup; Стартове: 3, 4, 6, 7, 8, 9 и 10 - C. jejuni от колекцията на НЦЗПБ. На стартове 3 и 5 се
наблюдават типизирани щамове.

Сменихме първоначално използваният по протокол 0,85 % NaCl със СSBuffer за
изготвянето на клетъчните суспензии, защото осигурява осмотичен балан в средата,
което намалява риска от лизис на клетките преди обездвижването им в агарозата.
Корегирахме

концентрацията на

клетъчните суспензии на 1,2 – 1,5, за да

избегнем твърде високи ДНК концентрации, в резултат на които биха се получили
големи фрагментите на рестрикция с ниска резолюция.
Въпреки, че PulseNet протоколът за C. jejuni показва, че оптималното лизиране на
клетки в агарозни блокчета е в рамките на 2 часа, както при останалите чревни
патогени като E. coli O157: H7, Salmonella spp.и Shigella spp., някои автори препоръчват
лизисът да се проведе за един час при 54° С, тъй като кампилобактерите са крехки
организми, които могат да се лизират доста лесно. ( Ribot M. E., et al., 2001 ). Ние
лизирахме блокчетата 1.5 часа.
От огромно значение е промиването на агарозните блокчета, за да се премахнат
клетъчните остатъци и протеиназа К. Най-ефективният начин е да се промиват 2 пъти с
ултра чиста вода, за да се увеличи ефекта на диализа и 4 последващи промивания с ТЕ
буфер, които позволяват допълнително отстраняване на клетъчните остатъци и лизисен
буфер при осигуряване на стабилна среда за ДНК. Ние увеличихме промивките с ТЕ
буфер на пет.
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След въведените промени, получените резултати от PFGE анализът, не се
различаваха значително от предходните. Отново се наблюдаваше непълна рестрикция
при някои

щамове ( фиг. 34 ). Това меже да се дължи на по-високата стайна

температура ( 28° С ), при която е проведена рестрикцията. Сведохме температурата до
25° С, но промените в резултатите не бяха същесвени (фиг. 35 ).

Фиг. 34. Резултати от PFGE анализ. Наблюдава
се непълна рестрикциа на стартове: 2, 7, 8, 12.

фиг. 35. Резултати от PFGE анализ. Наблюдава
се непълна рестрикциа на някои стартове: 3, 4, 8, 9, 14.

Дискриминационният потенциал, лекота на използване и ефективност на
разходите са ензим специфични. Чувствителността на макрорестрикционния анализ
зависи от избора на рестриктазен ензим ( Hung Wui Ho et al., 2015 ). Ние избрахме Sma
I, като най-широко прилаган такъв ( Mead, P. S., et al., 1999; Owen, R. J., K., et al., 1995;
Yan, W. Et al., 1991 ). За да установим дали рестриктазният ензим е причина за
неуспешното типизиране на някои от щамовете, в бъдещи наши проучвания ще
използваме и ензимът KpnI. Използването на втори ензим ще ни даде възможност за
подобряване на дискриминационната способност на PFGE анализа в случаите, когато
получените резултати с основният ензим SmaI, са неубедителни.
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V. ИЗВОДИ.
Въз основа на проведените от нас изследвания и направеното обсъждане могат да се
направят следните изводи:

1. Кампилобактериозата е широко разпространена сред болните с ентероколит на
възраст 0 – 4 години.

2. Генотипната характеристика на изолираните в България щамове C. jejuni и C.
coli потвърждава, че C. jejuni е водещ причинител на кампилобактериозите в
страната.

3. Оптимизираният и валидиран Multiplex PCR метод за идентификация и
диференциране на C. jejuni и C. coli от култура е по-точен метод за видово
определяне от фенотипния метод.

4. Оптимизираният и валидиран EvaGreen Real-time PCR метод за едновременно
откриване и диференциране на C. jejuni и C. coli директно от проба фецес е поточен и бърз метод за диагностициране на кампилобактериозите, сравнение с
традиционните културелни техники.

5. Разработеният PFGE метод за генотипизиране на щамове C. jejuni е успешно
приложим и надежден метод за анализ на епидемично/ генетично свързани
клинични и ветеринарни изолати.
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VI. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОРИГИНАЛНОСТ
1.

ПРИНОСИ.
Приноси с оригинален характер.

1. За първи път в България е проведено комплексно проучване с
конвенционални и молекулярно генетични методи ( Multiplex PCR ) на
клинични изолати Campylobacter spp. по отношение на тяхната
идентификация и видово разграничаване на C. jejuni и C. coli.
2. Подбрани и успешно приложени за първи път в страната двойки
праймери за едновременно откриване и диференциране на C. jejuni/ coli
директно в проба фецес чрез Real-time PCR анализ.
3. За пътви път в България е приложен PFGE метод за генотипизиране на C.
jejuni за откриване и доказване на генетична свързаност на клинични и
ветеринарни изолати.
4. За първи път в България е приложен Multiplex PCR метод за
идентификация и диференциране на C. jejuni и C. coli от култура.
Методът показва висока чувствителност и специфичност и е приложим в
практиката.

Приноси с потвърдителен характер.
1. Потвърдено е сезонното разпределение на кампилобактериози в
страната с най-висока честота на инфекцията през пролетно-летните
месеци, което съответства на данните за ЕС.
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2. Потвърдена е висока честота на кампилобактериози при деца на
възраст 0 – 4 години, което съответства на данните на СЗО.
3. Потвърден е C. jejuni като водещ причинител на кампилобактериозите
в страната, което съответства на данните за ЕС и света.
4. Потвърдено беше, че молекулярно генетичните методи са понадеждни за идентификация и видово определяне на C. jejuni и C. coli
от фенотипните методи.
5. Потвърдено беше, че генетичните методи са бързи, точни и надеждни
за навременна диагностика на кампилобактериозите, сравнение с
конвенционалните културелни техники.

Приноси с приложен характер.

1. Проучени са голям брой клинични изолати и щамове Campylobacter
spp. от колекцията на НЦЗПБ.
2. Оптимизиран и успешно приложен за първи път в страната Real-time
PCR метод за едновременно диагностициране и видово определяне на
C. jejuni и C. coli директно в проба феце.
3. За първи път в България е оптимизиран и успешно приложен
молекулярно генетичен метод – Multiplex PCR за идентификация и
диференциация на C. jejuni и C. coli от клинични изолати.
4. Успешно е разработен за първи път в страната метод за генетично
проучване PFGE анализ на щамове C. jejuni.
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