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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

 

 

μg Микрограм 

ml Микролитър 

ddH2O Двойнодестилирана вода 

EDTA Етилендиамин тетраоцетна киселина 

kDa килоДалтона 

l Литър 

M Моларен 

mg Милиграм 

ml Милилитър 

mM Милимоларен 

MgCl2 Магнезиев хлорид 

ng Нанограм 

PCR (Polymerase Chain Reaction) Полимеразна верижна реакция 

RT-PCR PCR в реално време 

pmol Пикомол 

sec Секунда 

u Единица 

ДНК Дезоксирибонуклеинова киселина 

TBE Трис-Боратен-EDTA буфер 

Na2HPO4 Натриев хидрогенфосфат 

KH2PO4 Калиев дихидрогенфосфат 

MIC Минимална подтискаща концентрация 

CDAD Clostridium difficile-асоциирана диария 

ExoSAP Алкална екзофосфатаза от скариди 

ECDC Европейски Център за Превенция и 

Контрол на Заболяванията 
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ВЪВЕДЕНИЕ И АКТУАЛНОСТ НА ПРОБЛЕМА 

Clostridium difficile е условно патогенен бактерий, причинител на 

псевдомембранозен колит, който предизвиква все по-широк изследователски интерес в 

качеството си на причинител на нозокомиални (вътреболнични) инфекции с голямо 

обществено значение.  Свързаните с него разходи за лечение, поддържане на високи 

хигиенни норми за избягване на разпространението му, както и загубата на 

трудоспособност водят до икономически загуби за милиарди долари годишно в 

световен мащаб.  

Финансовите разходи на здравната система  от CDAD възлизат на €5000 - 15000 

на пациент във Великобритания и на $1.1 милиарда годишно в САЩ. Ако в 

Европейския Съюз бъде достигната заболеваемост същата като във Великобритания на 

глава от населението при еднаква себестойност за лечение на пациент, общите разходи 

биха възлезли на €3 милиарда годишно. Тенденцията както в ЕС, така и в САЩ е към 

увеличаване на заболеваемостта от CDAD поради нарастващата вирулентност на 

щамовете и тяхната резистентност към антибиотици. 

За нашата страна генетичните проучвания, свързани с изследването на 

патогенността и епидемиологията на Clostridium difficile, са в начален етап, а и липсва 

пълна яснота и в световен мащаб за ролята на различните фактори на патогенност за 

заболеваемостта и епидемиологията, свързани с Clostridium difficile. Изолирането и 

идентификацията на  Clostridium difficile от фецеси на новородено (общо 54 материала) 

е извършено за пръв път в началото на 90-те години на миналия век в нашия институт –

(НЦЗПБ) от Марина и сътр.  
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Различаването на патогенните и непатогенни щамове се извършва чрез детекция 

на факторите на патогенност, основно токсините А и В и изследване на техни 

регулаторни механизми. Освен класическите фенотипни методи, в последните 10-15 

години все по-активно в лабораторната практика на работа с Clostridium difficile 

навлизат молекулярно-биологичните техники, обект на настоящия дисертационен труд. 

C. difficile се подразделя на над 150 риботипа и 24 токсинотипа 

(http://www.mf.uni-mb.si/mikro/tox). Токсинотипирането се състои в разграничаването 

на полиморфизми в гените tcdA и tcdB, както и в гените за различните техни 

регулаторни елементи, които се разполагат в локуса на патогенност PaLoc. Основните 

епидемиологични щамове спадат към PCR риботип 027 токсинотип III.  

Най-важните и добре описани фактори на патогенност на Clostridium difficile - 

токсин A (tcdA) и токсин B (tcdB) принадлежат към фамилията на клостридиалните 

глюкозилиращи токсини. Освен това актин-ADP-рибозилиращ токсин, CDT, е 

идентифициран при някои щамове Clostridium difficile, чиято роля в патогенезата не е 

изяснена до край. Прави впечатление, че хипервирулентният щам NAP1/027 продуцира 

големи количества гликозилиращи токсини, резистентен е срещу флуорохинолони и 

притежава CDT. Токсините A и B са кодирани от гените tcdA и tcdB, намиращи се в 

локуса на патогенност, който е с размер 19.6 kb. Три други гена, (tcdC, tcdD and tcdE) 

които кодират негативен (tcdC) и позитивен (tcdD) регулатор, както и холиноподобен 

порообразуващ протеин (tcdE), също са част от този локус. Вариациите в структурата 

на локуса на патогенност са в основата на повече от 20 токсинотипа. Силно 

вирулентният щам на Clostridium difficile NAP1/027 се характеризира с делеция в 

локуса tcdC, което може да причини висока продукция на токсините A и B. 

При Clostridium difficile токсикогенността се обуславя от локуса PaLoc, където са 

разположени гените tcdA, tcdB, tcdC и tcdD . Токсинотипирането по tcdA , tcdB и tcdС с 
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използването на PCR е неразделна част от алгоритъма за идентификация на патогени 

при клинични показания директно от фeкални проби. Този тип генотипиране е 

възприет като „златен стандарт” за детекцията на Clostridium difficile  от клинични 

изолати и в днешно време е незаменим метод за разграничаването на много щамове, 

биовари и риботипове. 

Основните екзотоксини А (tcdA) са с размер 308 kDa ентеротоксин и токсин В 

(tcdB) с размер 270 kDa цитотоксин. На аминокиселинно ниво те проявяват 

хомоложност 63%. Повечето ентеротоксигенни щамове продуцират и двата щама 

едновременно.  

Излагането на флуорохинолони е описано като самостоятелен рисков фактор за 

възникването на CDI. Генотиповете 001 и 027, изолирани от германски клиники, 

показават резистентност към moxifloxacin и levofloxacin. При няколко проучвания 

придобиването на флуорохинолонова резистентност при Clostridium difficile се свързва  

с мутации в активни части от генома, кодиращи гиразите. Секвенционният анализ на 

субединиците gyrA и gyrB е показал, че повечето резистентни изолати  (включително 

риботиповете 001, 078, 027, 014 и 046) имат същата точкова мутация (ACT → ATT) при 

gyrA, водеща до аминокиселинна субституция Thr-82→Ile. Единият от изолатите от 

риботип 001 съдържа мутации Thr-82→Ile и Asp-71→Glu (GAC → GAA), а другият 

изолат е от риботип 078, резистентен към levofloxacin (MIC >32 mg/l), но чувствителен 

към moxifloxacin (MIC = 2 mg/l), което отговаря на мутация Thr-82→Ala (ACT →GCT). 

Високо ниво на резистентност (MIC >32mg/l) към двата флуорохинолона е установено 

и при два изолата на риботипове 014 и 078, свързани с мутации в gyrB, при липса на 

мутация в gyrA, в който ген мутации Thr-82→Ala и Asp-71→Glu не са били описвани. 

Въпреки това, няколко анимокиселинни замени са описани по литературни данни, 

показващи, че Thr-82 и Asp-71 при gyrA играят ключова роля в придобиването на 
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флуорохинолонова резистентност при Clostridium difficile. Замяната Thr-82→Ile се 

свързва с флуорохинолонова резистентност у Clostridium difficile при няколко групи 

щамове. Spigaglia et al. описват тази замяна при 77 fluoroquinolone-резистентни изолата, 

съответстващи на 19 риботипа, събрани от 12 страни в Европа. Thr-82 при C. difficile 

съответства на Ser-83, детерминиращ хинолонова резистентност при Escherichia coli. 

Мутации в хомоложни позиции са свързани с флуорохинолонова резистентност при 

някои бактерии. Флуорохинолоновата резистентност следва да осигурява селективно 

предимство за разпространението на епидемиологичните щамове Clostridium difficile. 

Резистентността наистина нараства при редица щамове Clostridium difficile като 

следствие от селективния натиск поради широкото употреба на флуорохинолони. 

Поради сходни мутации, описани при редица неродствени щамове, гиразните мутации 

и свързаната с тях флуорохинолонова резистентност не могат сами по себе си да 

обяснят преобладаването на риботиповете 001 и 027. 

През последните години масово се разработват специфични PCR реакции за 

определяне наличието на гените за токсините А и В. Установяването им само по себе 

си не дава отговор на въпроса дали тези токсини реално ще бъдат експресирани или не, 

но е полезна за определянето на епидемиологията. За целта също е необходимо да се 

изследват и гените, участващи в регулацията на токсиновата експресия. Имат важно 

научно значение, но за клиничната практика са все още прекалено скъпи и прекалено 

бавни, отнемат 2-4 часа. С тях могат да бъдат установени хипервирулентни щамове 

като PCR ribotype 027 (или NAP1 в Северна Америка).  

Работата с Clostridium difficile е силно затруднена поради токсичността на 

кислородната среда за него. Диагностиката и типирането на тoзи организъм, което е от 

изключителна важност за точната диагностика и правилното назначаване на терапия, се 

улеснява значително при приложението на молекулярни методи. Не е необходимо 
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организмите, подложени на молекулярно-генетични изследвания да са витални. 

Достатъчно е само наличието на минимални количества  ДНК от тях за успешната им 

идентификация и типиране, които могат да бъдат получени от малки количества 

клинични проби, неприложими за изследвания по класическите методи. При добре 

оптимизирани протоколи се увеличава прецизността и точността на резултатите. 

Намалява се също и трудоемкостта спрямо класическите методи, свързани с 

приготвянето на големи обеми среди, миене на стъклария и т.н., което от своя страна 

прави по-бърза и самата подготовка за диагностиката и типирането.  

Ако за култивиране на Clostridium difficile в хранителни среди с цел диагностика 

са необходими от няколко дни до седмица, то за амплификация и краен резултат при 

молекулярните методи са достатъчни 2-4 часа. При редица клинични случаи, свързани с 

анаеробни инфекции, забавянето на диагнозата с няколко дни може да се окаже 

фатално за назначаване на правилна терапия, който проблем може да бъде решен 

успешно при използването на амплификационни, хибридизационни и рестрикционни 

анализи. В сравнение с класическите микробиологични методи молекулярно-

генетичните имат значително по-голяма дискриминативна възможност, особено на 

видово и щамово ниво. Молекулярните методи са лесни за цифровизиране, компютърен 

анализ и стандартизиране. 

 

Изключителната важност на проблема за патогеността и резистентността на 

Clostridium difficile, както и липсата на достатъчно данни на генетично ниво по 

проблема в България налага провеждането на проучвания в тази област, предмет на 

настоящия дисертационен труд. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

ЦЕЛ: 

Целта на настоящия дисертационен труд е да се проучaт факторите на токсигенност и 

резистентността към флуорохинoлони на изолирани от пациенти в български болнични 

заведения щамове Clostridium difficilе, както и на сравнение с контролни щамове. 

 

За тази цел си поставихме следните задачи: 

ЗАДАЧИ: 

1) оптимизиранне на протокол за изолиране на клостридиална ДНК за работа директно 

от Петриеви блюда в аеробни условия. 

2) Оптимизиране на условията на амплификация на гените, кодиращи токсините А и В. 

3) Разграничаване на вариации на гена tcdC с двойки праймери, известни до момента в 

литературата. 

4) Секвениреане на гена tcdC за доказване различията на вариациите. 

5) Оптимизиране на условията на амплификация на гените, кодиращи гирази – gyrA и 

gyrB, част от ензимната система на флуорохинолоновата резистентност. 
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МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

 

1.МАТЕРИАЛИ 

 

1.1 Щамове 

19 щама от лабораторията на Ed Kuijper от медицинския център на Университета 

на Leiden, Холандия, както и 38 щама клинични изолати от български пациенти, 

диагностицирани с псевдомембранозен колит.  

 

1.2 Използвани китове и тестове. 

QIAamp
®
 DNA Mini Kit  (Qiagen

®
) за екстракция на ДНК от бактериални 

култури. 

HiComb
tm 

Himedia MIC Test за определяне на чувствителността на Clostridium 

difficile към антибиотици. 

Big Dye
®
 Terminator kit v3.1. (BDT) (Applied Biosystems) за секвениране на 

ампликоните X/pect
®
 C. difficile Toxin A/B. 

 

1.3 ДНК маркери 

50 bp DNA Lader (Fermentas
®
) 

100 bp DNA Lader (Fermentas
®
) 
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1.4 Хранителни среди 

Рецептурите за използваните хранителни среди са представени по-долу. При 

изготвянето и разливането на използваните хранителни среди бяха стриктно спазени 

всички правила за лабораторна работа. Разлетите среди бяха контролирани за 

стерилност в термостат на 37
○
С за 24 часа. Средите бяха съхранявани при съответните 

оптимални условия. 

Бруцела кръвен агар: 

43 g Бруцела агар (BBL) 

1ml хемин (5mg/ml) 

1 ml витамин К1 (1mg/ml) 

1000 ml дестилирана вода 

50 ml стерилна дефибринирана овнешка кръв 

Смесват се всички съставки освен овнешката кръв. Вари се до достигане на хомогенна 

смес, автоклавира се на 121
○
С за 15 min. След охлаждане до около 50 

○
С се добавя 

овнешката кръв и се разлива в Петриeви блюда. 

 

Цефокситин Циклосерин фруктоза агар: 

40 g протеолитичен пептон (Difco) 

5g Na2HPO4 

1 g KH2PO4 

6 g фруктоза 

20 g агар 
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3 g неутралрот (1% в етанол) 

1000 ml дeстилирана вода 

500 mg циклозерин 

16 mg цефокситин 

Смесва се всичко без антибиотиците. Нагласява се рН до 7.6. Завира се на водна баня. 

Автоклавира се на 121
○
С за 15 min. Охлажда се до 50

○
С и се добавя циклозерин и 

цефокситин, след което се разлива в петрита. 

 

1.5 Буфери за ДНК електрофореза 

 

10 xTBEбуфер за 1 l: 

108 g Tris база; 

55 g Борна киселина; 

40 ml 0.5 M EDTA pH 8.0 

(разреждане 1:10 за достигане на работна концентрация) 

 

6 х Loading buffer: 

25 mg бромфенол блау 

25 mg ксилен цианол 

3.3 ml глицерол 

6.7 ml дестилирана вода 



12 

 

(разреждане 1:6 за достигане на работна концентрация) 

 

1 % агарозен гел: 

0.5 g агароза 

50 ml 1 xTBE буфер 

10 μl етидиев бромид [10 mg/ml] 

(стапят се в микровълнова печка буферът и агарозата, след което се добавя етидиевият 

бромид, излива се във ваничка и се оставя да полимеризира гелът на стайна 

температура за 30 минути). 

 

2.МЕТОДИ 

2.1 Култивиране на Clostridium difficile 

ДНК от 38 клинични щама както от Националната Референтна Лаборатория по 

Анаероби в НЦЗПБ, така и такива, получени от лабораторията на един от водещите 

изследователи на Clostridium difficile- Ed Kuijper в медицинския център на Лайденския 

Университет, Холандия. Те се съхраняват в обезмаслено мляко във фризер на -70
○
C.  

Ревитализирането им се извършва чрез инокулиране върху Бруцела кръвен агар на 

Пертиеви блюда, инкубирани в анаеростат на Gaspack
®
 при анаеробни условия на 37

○
C 

за 48 h.  
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2.2 Определяне наличието на токсини. 

Използван е x/pect
® 

Clostridium difficile Toxin A/B test. Фекалната проба се 

добавя към специална епруветка от кита, до белега – 0.5ml, разбърква се, и се оставя 

големите частици да се утаят. Прехвърля се със специална пипета 0.1 ml от пробата в 

епруветката в друга епруветка. Добавят се 5 капки Reagent 1 за разтваряне на пробата и 

5 капки Reagent 2 епруветката се разбърква добре. Нанасят се 200 μl от така получения 

разтвор върху ямката на специално разработена имунохроматографска плака. Инкубира 

се 20 минути на стайна температура (Фиг. 1). Ако фецесът на пациента не съдържа 

токсини на Clostridium difficile след инкубацията се появява синьо оцветена ивица само 

срещу контролата (CTRL), а ако изследваният щам има токсини и срещу TEST и CTRL. 

 

Фиг. 1  Положителен тест за токсини на Clostridium difficile от фекална проба. 

 

 

 

2.3 Екстракция на геномна ДНК от Clostridium difficile. 

2.3.1 Екстракция с кит на Qiagen 
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ДНК от прорасналите след това колонии се екстрахира с използване на QIAamp
®
 

DNA Mini Kit на Qiagen
®
. Едно йозе с бактериална култура, изгребано от повърността 

на агара,беше суспендирано в 180 μl ATL (тъканно-литичен) буфер с 20 μl протеиназа 

K от кита, с последваща инкубация за 2h на водна баня  на 56
○
C. На всеки 15-20 min 

пробите се разбъркват интензивно на вортекс за 10-15 секунди. При тази стъпка 

буферът, температурата и интензивното механичното въздействие имат кумулативен 

ефект, постигащ разрушаването на бактериалната клетъчна стена. След това към 

сместта във всяка епруветка се добавя 200 μl AL (лизиращ) буфер и тя бива инкубирана 

за 10 min на водна баня на 70
○
C, при което се постига преципитация на ДНК. След това 

към пробите се добавя 200 μl 96% етанол със същата цел. Тази смес от ДНК, буфери и 

лизати се прехвърля от епруветката, тип епендорф в специалната колона с контейнер от 

кита с цел отделянето на ДНК от досега използваните буфери. Колоните биват 

центрофугирани за 1 min на 8000 rpm на центрофуга за епендорфни епруветки. При 

това ДНК остава прикрепена към колоната, а течността с буферите и лизираните 

бактерии остават в течната фракция, отделяща се в контейнера под колоната, и се 

изхвърля заедно с него. Останалата прикрепена към колоната ДНК остава на сухо и се 

промива с 500 μl AW1 буфер (служи за промиване на прикрепената ДНК) чрез 

центрофугиране на колонките в нови, чисти контейнери на 8000 rpm за 1 min на 

микроцентрофуга. След отстраняването на контейнерите с буфера колонките се 

прехвърлят в нови, чисти контейнери, като ДНК в тях се промива повторно с 500 μl 

AW2 (буфер за повторно промиване на ДНК върху колонката) чрез центрофугирането 

им на 14000 rpm за 3 min. На последния етап от изолирането на ДНК се отделя на 

колонките чрез елуиране с 200 μl AE (елуционен буфер). Последната стъпка се повтаря, 

като тоталното количество на така екстрахираната клостридиална ДНК бива разтворено 

в 400 μl от буфера. Крайният добив при описаната по-горе изолация е в границите на 
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100 μg – 1 mg. Изолираните по този начин геномни ДНК на Clostridium difficile се 

съхраняват на -20
○
С до последваща работа с тях при приблизителната концентрация  

150 ng- 1.5 μg/μl. 

2.3.2 Екстракция чрез фенол-хлороформен метод 

Едно йозе бактериална култура се суспендира в 1 ml фосфатен буфер 

(Na2HPO4/NaH2PO4 [pH7]) с лизозим с концентрация 2.5 mg/ml. Инкубира се за 45 

минути на 37°C. Добавя се 9 ml Lysis Buffer (10 mM Tris-HCl [pH 8.0], 1 mM EDTA, 500 

mg pronase B, 1 % SDS), и се инкубира 30-45 min  на 37°C. След това се добавя 10 ml 

фенол-хлороформ (1:1) към разтвора, съсдържащ ДНК. Разбърква се енергично на 

вортекс за 10 секунди. Центрофугира се 3 минути. Воднистият слой се прехвърля 

внимателно в нова епруветка. За отстраняване на остатъците от фенол се добавя 

количество хлороформ, равно по обем на воднистата фаза. Отново се центрофугира 3 

минути. Воднистата фаза се прехвърля в нова епруветка. Следва преципитация с 

етанол, като два обема 96% етанол с 3М натриев ацетат се инкубират 2 часа на -20
○
С. 

Те се центрофугират, супернатантата се излива, утайката от изолирана ДНК се разтваря 

в 100 μl ТЕ буфер рН8. След нанасяне на 20 μl от така разтворената ДНК на 1% 

агарозен гел и използване като маркер на 50 bp DNA Ledder на Fermantas не се 

установиха видими количества ДНК. 

 

2.4 Определяне на концентрацията и чистотата на екстрахираните ДНК. 

За целта се проведе гел-електрофореза. 20 μl от крайния добив се пускат на 1 % 

агарозен гел  с ТВЕ буфер за 30 min на 150V. Наблюдава се ясна единична високо 

молекулна ивица при осветяването на гела с ултравиолетова светлина, чиято яркост се 
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сравнява окомерно със DNA Ladder на Fermentas
®
, използвайки факта, че яркостта и 

количеството ДНК на гела са право пропорционални и линейно свързани. 

 

2.5 Намножаване на гените tcdA, tcdB, tcdC, gyrA и gyrB. 

Амплификацията на първите три гена е осъществена според Bartlett et al. 

Двойките праймери за амплификацията на гените gyrА и gyrB са подбрани съгласно 

Zidaric et al., а термодинамичните условия на реакцията са подбрани в хода на нашето 

изследване. При PCR на всички гени беше използван е 1 μl (около 10 ng) ДНК както 

изолирана с кита на Qiagen без допълнително пречистване. Крайният обем на реакцията 

бе 20 μl. Използвана е Invitrogen
®
 Taq полимераза, 1 mM MgCl2. Ампликоните бяха 

визуализирани на 1 % агарозен гел, оцветен с етидиев бромид за 2.5 h 7 V/cm. 

Амплификацията на специфичните секвенции беше проведена при следните условия:  

 

1 μl ДНК матрица (150 ng- 1.5 μg) 

0.25 μl (1.25 U) Taq полимераза Invitrogen
®

 

2 μl 10x PCR буфер 

0.6 μl (50 mM) MgCl2 

0.25 μl dNTP (по 2 mM dATP, dCTP, dGTP и dTTP) 

0.5 μl (10 pM) forward праймер 

0.5 μl (10 pM) reverse праймер 

14.9 μl дейонизирана вода 

20μl 
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Праймерите са с крайна концентрация 1pM, MgCl2 - 1 mM,  dNTP – 5mM. 

Използван кит: QIAamp
®
 DNA Mini Kit 

ДНК маркери:  

50 b.p. DNA Ladder Fermentas™  

100 b.p. DNA Ladder Fermentas™ 

 

Таблица 1. Използвани праймерни системи за амплификация на таргетните гени. 

 

Аплифициран ген Праймерни олигонуклеотиди Дължинана 

продукта 
tcdA tcdA-F5’-AGATTCCTATATTTACATGACAATAT-3’ 

tcdA-R5’-GTATCAGGCATAAAGTAATATACTTT-3’ 
+379 
-110 

tcdB tcdB-F 5’-TGATGAAGATACAGCAGAAGC-3’ 
tcdB-R 5’-TGATTCTCCCTCAAAATTCTC-3’ 

658 

tcdC tcdC-F 5’-AAAAGGGAGATTGTATTATGTTTTC-3’ 
tcdC-R 5’-CAATAACTTGAATAACCTTACCTTCA-3’ 

359 
379 

gyrA gyrA-F 5’-AATGAGTGTTATAGCTGGACG-3’ 
gyrA-R 5’-TCTTTTAACGACTCATCAAAGTT-3’ 

390 

 
gyrB gyrB-F 5’-AGTTGATGAACTGGGGTCTT-3’ 

gyrB-R 5’-TCAAAATCTTCTCCAATACCA-3’ 
390 

 

 

 

Таблица 2. Условия за амплификация на проведените полимеразно-верижни 

реакции. Всички PCR реакции бяха проведени в условията на 35 цикъла. 

 

Амплифициран Начална Денатурация Хибридиза Удължаване на Крайно 
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ген денатурация ция на 

праймерит

е 

веригата удължаване 

tcdA 95
○
C/15 min 94

○
С/30 sec 52

○
C/30 

Sec 
72

○
C/40 sec 72

○
C/5 min 

tcdB и tcdC 95
○
C/15 min 94С

○
/30 sec 50

○
С/40 

sec 
72

○
C/1 min10 sec 72

○
C/5 min 

gyrA и gyrB 95
○
C/15 min 94С

○
/30 sec 50

○
С/30 

sec 
72 

○
C/40 sec 72

○
C/5 min 

 

 

2.6 Агарозна гел електрофореза.  

Всички продукти от полимеразните верижни реакции бяха анализирани 

електрофоретично на 1% агарозен гел. Агарозата (Invitrogen) беше разтопявана в 50 ml 

1х ТВЕ буфер в микровълнова фурна на 200 W за около 2 min до достигане на 

хомогенна стопилка. След това се добавен етидиев бромид до крайна концентрация 0.5 

μg/ml. Агарозата се излива в миниваничка за хоризонтална електрофореза, поставена в 

камера за електрофореза. Поставя се гребен за електрофореза  за 12 старта. След 

полимеризаране на агарозата за около 30 min към камерата се добавя 1х ТВЕ буфер, 

гребенът се отстранява и се нанасят пробите. За продуктите на PCR се нанасят 5 μl 

реакционна смес смесени 2 μl 5 х loading буфер. Екстрахираната ДНК 20 μl проба се 

смесват с 4μl от същия буфер. Молекулен маркер 50 bp или 100 bp на Fermentas. 

Електрофорезата се провеждана за 40 минути при 7.5V/cm. Визуализацията на 

амплифицираните продукти и молекулярните маркери се извършва чрез осветляване на 

трансилюминатор с ултравиолетова светлина. 
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2.7 Секвениране на tcdC, gyrA и gyrB. 

Подбраните подходящи за секвениране ампликони – тези без екстабендове и със 

задоволителен добив се пречистват от останалите в пробата свободни dNTPs, праймери, 

неспецифични продукти и соли с ExoSAP, което става с два хидролитични ензима–

Екзонуклеаза I и SAP – алкална фосфатаза. Екзонуклеаза I разгражда неизползваните 

едноверижни праймери и всички други допълнителни едноверижни ДНК фрагменти, 

синтезиранипо време на PCR реакцията. SAP - алкалната фосфатаза, изолирана от 

скариди (Shrimp Alkaline Phosphatase - SAP) хидролизира излишъка от 

дезоксинуклеотиди. 

За секвенционна реакция е използван кита - Big Dye
®

 Terminator kit v3.1. (BDT) 

(Applied Biosystems), включващ в състава на своя Ready-Reaction Mix, който на свой 

ред се състои от: ДНК-полимераза, небелязани нуклеоди и флуоресцентно белязани 

дидезокси нуклеотиди (ddG, ddA, ddT, ddC). В 3’-края на всеки един от четирите 

дидезоксинуклеотида – дидеокситерминатори, има различно багрило (червено при ddT, 

зелено ddА, синьо ddС, черно ddG), посредством които се визуализира насцентната 

верига ДНК. Съотношението на ddNTPs и dNTPs е различно при различните китове, в 

зависимост от приложението им. 

Секвенционният микс се смесва с матричната ДНК (пречистеният с ExoSap PCR 

продукт) и праймера за секвениране (отделно 5‘- и 3‘-праймер в различни реакции от 

използваната при амплифицирането двойка праймери).  

Секвенционната реакция включва денатурация, хибридизация и елонгация при 

определени условия. Преципитацията на реакционните продукти с етанол е с цел 

отстраняване на несвързаните нуклеотиди.  
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Получената утайка (обикновено не се вижда ясно) се разтваря в подходящ буфер 

за нанасяне (формамид), след което пробите се зареждат в секвенатора за автоматично 

инжектиране. 

Пречистването с ExoSAP се извършва чрез директното му добавяне към PCR 

продукта (двата ензима са активни в PCR-буфера) в съотношение 1:2 

1.2 μl PCR продукт 

0.6 μl ExoSAP  

Миксът (Таблица 3) се инкубира на PCR апарат с нагряващ капак на 37°С за 30 

минути, и след това на 80°С за 15 минути (инактивиране на двата ензима). Така 

пречистеният продукт може да се съхранява на -20°С за неограничено време. 

 

Таблица 3 Инкубационна смес, използвана при секвенирането на гените tcdC, 

gyrA и gyrB. 

 

Компоненти на рекционната смес Количество 
Матрица (пречистен PCR продукт) 1.8 μl 
5х Sequensing buffer 2.0 μl 
Byg dye v.3.1. (за фрагменти до 500 bp) 0.4 μl 
Праймер (F или R) - 10 pM 0.4 μl 
dH2O 5.4 μl 
Краен обем 10 μl 

 

 

 Пречистването на продукта се извършва на два етапа.  

Към всяка проба се добавят:  

1 ml 3 М натриев ацетат (NaAc) 
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1 ml 125M EDTA 

25.0 ml 95% етанол.  

Вортексират се, след което се центрофугират на стайна температура за 25 

мин./11 000 rpm. След центрофугирането е важно пробите да бъдат извадени 

внимателно, без разклащане и възможно най-бързо да се отстрани супернатантата. Kъм 

всяка проба се прибавят по 35 ml 70% етанол, приготвен ex tempore и се центрофугират  

15 мин./10 000 rpm (малка центрофуга) или 25 мин./1650 rpm (голяма центрофуга).  

След центрофугирането е важно пробите да бъдат извадени внимателно, без 

разклащане и възможно най-бързо да се отстрани супернатантата. Пробите се оставят 

да изсъхнат на тъмно. 

 Утайката се разтваря в не по-малко от 15 ml HiDi Formamide, вортексира се (за 

пълно разтваряне) и се центрофугира леко (за да се събере пробата на дъното). 

 

2.8 Биоинформатичен анализ на получените данни. 

 Данните от секвенирането са сравнени с наличните бази данни за генома на 

Clostridium difficile свободно достъпни на сайта, поддържан от Националния Център за 

Биотехнологична Информация на САЩ - http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/. Използваната за 

целта програма е BLASTN 2.2.26+ . Алгоритъмът за анализ на секвенциите от 

ампликоните беше BLASTn (Basic Local Alignment Tools Nucleotides), включващ 

сравняване на нуклеотидните последователности с тези от достъпните бази данни. 

Беше зададен процент на сходство над 95%. Като входящи данни бяха използвани 

комбинираните данни от 5‘ и 3‘ праймерите, използвани за всеки от ампликоните, tcdC, 



22 

 

gyrA и gyrB. Данните от секвенциите са сравнявани с тоталните геноми на всички 

секвенирани досега организми освен Homo sapiens и Mus musculis. 

 

Фиг. 2 Резултат от анализ на резултата от секвенирането (Query) срещу базите данни 

(Sbjct). Единичните нуклеотиди несъвпадение често се дължат на технически грешки в 

секвенирането. 

>gb|HQ596352.1|  Clostridium difficile strain CIDM4923 TcdC (tcdC) gene, tcdC-WA47  

allele, complete cds 

Length=1006 

 

 Score =  837 bits (453),  Expect = 0.0 

 Identities = 458/460 (99%), Gaps = 1/460 (0%) 

 Strand=Plus/Plus 

 

 

Query  10   GGGGAACGAATTTAGTAATGAAGGAAAAGGAAGCTCTAAGAAAATAATTAAATTCTTTAA  69 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Sbjct302  

GGGTAACGAATTTAGTAATGAAGGAAAAGGAAGCTCTAAGAAAATAATTAAATTCTTTAA  361 

 

Query  70   GAGCACAAAGGGTATTGCTCTACTGGCATTTATTTTAGGCGTGTTTTTTGGCAATATATC  129 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  362  GAGCACAAAGGGTATTGCTCTACTGGCATTTATTTTAGGCGTGTTTTTTGGCAATATATC  421 

 

Query  130  CTCACCAGCTTGTTCTGAAGACCATGAGGAGGTCATTTCTAACCAAACATCAGTTATAGA  189 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  422  CTCACCAGCTTGTTCTGAAGACCATGAGGAGGTCATTTCTAACCAAACATCAGTTATAGA  481 

 

Query  190  TTCTCAAAAAACAGAAATAGAAACTTTAAATAGCAAATTGTCTGATGCTGAACCATGGTT  249 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  482  TTCTCAAAAAACAGAAATAGAAACTTTAAATAGCAAATTGTCTGATGCTGAACCATGGTT  541 

 

Query  250  CAAAATgaaagacgacgaaaagaaagctattgaagctgaaaatcaacgtaaagctgaaga  309 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  542  CAAAATGAAAGACGACGAAAAGAAAGCTATTGAAGCTGAAAATCAACGTAAAGCTGAAGA  601 

 

Query  310  agctaaaaaagctgaagaagctaaaaaggctgaagaacaacgcaaaaaagaagaagagga  369 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  602  AGCTAAAAAAGCTGAAGAAGCTAAAAAGGCTGAAGAACAACGCAAAAAAGAAGAAGAGGA  661 

 

Query  370  gaagaaagGATATGATACTGGTATTACTTATGACCAATTAGCTAGAACACCTGATGATTA  429 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  662  GAAGAAAGGATATGATACTGGTATTACTTATGACCAATTAGCTAGAACACCTGATGATTA  721 

 

Query  430  TAAGTACAAAAAGGTAAAATTTGAAGGTAAGGTTAT-CAA  468 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||| 

Sbjct  722  TAAGTACAAAAAGGTAAAATTTGAAGGTAAGGTTATTCAA  761 

 

 

 

>gb|HQ596351.1|  Clostridium difficile strain CIDM4927 TcdC (tcdC) gene, tcdC-WA90  

allele, complete cds 

Length=1006 

 

 Score =  837 bits (453),  Expect = 0.0 

 Identities = 458/460 (99%), Gaps = 1/460 (0%) 

 Strand=Plus/Plus 
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Query  10   GGGGAACGAATTTAGTAATGAAGGAAAAGGAAGCTCTAAGAAAATAATTAAATTCTTTAA  69 

            ||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  302  GGGTAACGAATTTAGTAATGAAGGAAAAGGAAGCTCTAAGAAAATAATTAAATTCTTTAA  361 

 

Query  70   GAGCACAAAGGGTATTGCTCTACTGGCATTTATTTTAGGCGTGTTTTTTGGCAATATATC  129 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  362  GAGCACAAAGGGTATTGCTCTACTGGCATTTATTTTAGGCGTGTTTTTTGGCAATATATC  421 

 

Query  130  CTCACCAGCTTGTTCTGAAGACCATGAGGAGGTCATTTCTAACCAAACATCAGTTATAGA  189 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  422  CTCACCAGCTTGTTCTGAAGACCATGAGGAGGTCATTTCTAACCAAACATCAGTTATAGA  481 

 

Query  190  TTCTCAAAAAACAGAAATAGAAACTTTAAATAGCAAATTGTCTGATGCTGAACCATGGTT  249 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  482  TTCTCAAAAAACAGAAATAGAAACTTTAAATAGCAAATTGTCTGATGCTGAACCATGGTT  541 

 

Query  250  CAAAATgaaagacgacgaaaagaaagctattgaagctgaaaatcaacgtaaagctgaaga  309 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  542  CAAAATGAAAGACGACGAAAAGAAAGCTATTGAAGCTGAAAATCAACGTAAAGCTGAAGA  601 

 

Query  310  agctaaaaaagctgaagaagctaaaaaggctgaagaacaacgcaaaaaagaagaagagga  369 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  602  AGCTAAAAAAGCTGAAGAAGCTAAAAAGGCTGAAGAACAACGCAAAAAAGAAGAAGAGGA  661 

 

Query  370  gaagaaagGATATGATACTGGTATTACTTATGACCAATTAGCTAGAACACCTGATGATTA  429 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  662  GAAGAAAGGATATGATACTGGTATTACTTATGACCAATTAGCTAGAACACCTGATGATTA  721 

 

Query  430  TAAGTACAAAAAGGTAAAATTTGAAGGTAAGGTTAT-CAA  468 

            |||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||| 

Sbjct  722  TAAGTACAAAAAGGTAAAATTTGAAGGTAAGGTTATTCAA  761 

 

 

 

2.9  Определяне на антибиотичната резистентност. 

 Clostridium difficile се инокулира на твърд Мюлер-Хинтън агар с 5% 

дефибринирана овнешка кръв, при дебелина на средата минимум 4 mm. Потапят се 

стерилни памучни тампони с дървени дръжки в стандартизиран инокулум и с 

въртеливи движения напоеният тампон обръща срещу горната вътрешна стена на 

епруветката с цел изцеждане на течността. Нанася се върху агара на Петриевото блюдо 

с тампона трикратно, като всеки път повърхността на агара се завърта под ъгъл от 60
○
. 

Слага се лентичка от теста Hi Comb MIC с отбелязана скала за минимални подтискащи 

концентрации върху повърхността на агара (Фиг. 3). Инкубира се на 37
○
С за 18-24 h. 

След този период от време така заложените Петриеви блюда се отварят и се отчита 

зоната на подтиснат растеж, която е с елипсовидна форма. При липса на такава, се 
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приема за минимална подтискаща концентрацията, по-висока от отбелязаната като най-

висока на тест-лентичката. Ако минималната подтискаща концентрация е по-ниска, от 

тази отбелязана на тест-лентичките, се приема за по-ниска от нея. 

 

Фиг. 3   E-test Hi Comb MIC  

На снимката ясно се различава разширяваща се зона без бактериален растеж, подтиснат 

от нарастващата антибиотична концентрация в дадената област. 
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РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

 

1.Изолиране на ДНК от Clostridium difficile. 

1.1 С използване кита на Qiagen
®
 

При използването на кита за изолирана на ДНК на Qiagen
®
. Добивът беше в 

диапазона 100 ng – 1 μg. Използвахме стандартния, фабрично разработен протокол за 

изолиране ДНК от тъкани, като внесохме свои модификации. Наличието на 

бактериална клетъчна стена при Clostridium difficile, каквато липсва при човешките 

клетки, за които е разработен настоящият протокол, наложи удвояване на времето за 

инкубацията с литичния буфер, както и допълнително механично въздействие 

посредством вортексиране на всеки 10-15 минути. Концентрацията на изолираните 

ДНК беше определена чрез електрофореза на 1.5% агарозен гел в сравнение с маркер с 

известна концентрация. 

 

1.2 Изолиране на ДНК със стандартен протокол за изолация с фенол и хлороформ 

се оказаха неуспешни. 

1.3 Използването на автоматизираната система Pipetino даде многократнопо-нисък 

добив от използвания от нас протокол с помощта на екстракционния кит на Qiagen
®
.  

 

2. Амплификацията на гените tcdA, tcdB, tcdC, gyrA и gyrB.  
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За първите три гена бяха използвани данни от литературни източници,  а за gyrA 

и gyrB термодинамичните условията за амплификация бяха оптимизирани от нас. 

Добивът при петте гена възлиза на около 1-10 ng. Бяха установени две вариации на 

tcdC, неописани в литературния източник, което наложи да се направи допълнителна 

литературна справка и биоинформатичен анализ, и в крайна сметка наложи неговото 

секвениране. 

 

1. Секвениране н ампликоните на tcdC, gyrA и gyrB.  

 

  tcdC кодира негативен регулатор на генната експресия на токсините А и В, а 

gyrA и gyrB кодират гени, детерминиращи резистентността към флуорохинолони на 

Clostridium difficile. Направихме анализ на секвенциите на трите гена tcdC, gyrA и gyrB. 

Използвахме фундаментални биоинформатични методи като сравняване на секвенции, 

установяване на хомоложни нуклеотидни последователности и установяване на 

разликите при различни щамове на един и същ ген(използвана програма BLASTN 

2.2.26+ интернет страница http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast). 

Общо 57 щама Clostridium difficile бяха изследвани в хода на настоящата работа, 

като 38 са изолирани от пациенти в български болнични заведения, както и 19 

референтни щама от колекцията на лабораторията на Ed Kuijper (Университет на 

Лайден, Холандия). Данните от амплификацията показаха следните резултати: 13 щама 

tcdА+tcdВ+tcdС+, 2 щама tcdА+tcdВ- tcdС-, 6 щама tcdА+tcdВ+ tcdС-, 8 щама tcdA+ 

tcdB- tcdC+, 5 щама tcdA- tcdB+ tcdC+, 9 щама tcdA- tcdB- tcdC+, 1 щама tcdA- tcdB+ 

tcdC-, 13 щама tcdA- tcdB- tcdC-. Статистически значима разлика между българските и 

холандските щамове не бе открита. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast
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Таблица 4 Разпределение на генните честоти на гените tcdA, tcdB и tcdС в 

изследваната извадка. 

tcdА+ tcdВ+ tcdС+ 13 
tcdА+ tcdВ- tcdС- 2 
tcdА+ tcdВ+ tcdС- 6 
tcdA+ tcdB- tcdC+ 8 
tcdA- tcdB+ tcdC+ 5 
tcdA- tcdB- tcdC+ 9 
tcdA- tcdB+ tcdC- 1 
tcdA- tcdB- tcdC- 13 

 

На фиг. 4 е представено сравнение на секвенциите, различаващи различните 

модификации на гените tcdC, gyrA и gyrB при Clostridium difficile. Резултатите от 

сравняването показват различия от 20 нуклеотидни двойки при различните варианти на 

tcdC. При гените gyrA и gyrB бяха установени вариации, съответстващи на различни 

вариации на резистентност. Тези генетични разновидности водят до различни нива на 

резистентност и експресия на токсините А и В. Съотношенията на алелните честотите 

на изследваните гени са представени в таблица 4. 

 

2. Вариации на tcdC. 

 

Най-неочакваното от експеримента, описан в настоящия труд беше 

незначителната разлика при амплификацията на tcdC, доловена на гел-електрофореза, 

на 1 % агарозен гел, оцветен с етидиев бромид. Двете секвенции показаха 100% 

сходство с tcdC от различни щамове Clostridium difficile. Секвенция 1 е идентична на 

участък от от гена tcdC на 72 щама Clostridium difficile, секвенция 2 е идентична на 28 

щама към юли 2012 година, описани в генома на биоинформатичните бази данни 
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AllGenBank, EMBL, DDBJ и PDB. Тези резултати са в унисон с наличните досега 

литературни данни (125) (Таблица 5). При делеция на гена, кодиращ негативния 

регулатор на експресия на токсините, се наблюдава свръхекспресия на токсините и 

щамовете придобиват по-висока степен на вирулентност. Необходим е по-задълбочен 

анализ на тези данни и тяхната съпоставка с данните за щамовете и състоянието на 

пациентите, от които те са били изолирани. По-късата разновидност на гена отговаря на 

една от делециите, описани в литературата, и съответства на вариация от 

биоинформатичните бази данни.   

Таблица 5. Съотношение между двете модификации на гена tcdC при успешно 

амплифицираните проби. 

tcdC „дълъг“ ампликон 24 
tcdC “скъсена“ форма 11 

 

Констатираната след секвенирането разлика в ампликоните се наблюдава в 

следната разлика в част от ампликона:  

1   5’-CTGAAAATCAACGTAAAGCT-3’ 

2   5’-CTGAAAATCAACGTAAAGCTGAAGAAGCTAAAAAAGCT-3’ 

Фиг. 4 Ампликоните на „основната“ форма на tcdC и неговият скъсен вариант, 

обозначен с Del20. 

tcdC   TTTAGTAATGAAGGAAAAGGAAGCTCTAAGAAAATAATTAAATTCTTTAAGAGCACAAAG 

Del20 TTTAGTATGGAAGGAAAAGGAAGCTCTAAGAAAATAATTAAATTCTTTAAGAGCACAAAG 

 

tcdC   GGTATTGCTCTACTGGTATTTATTTTAGGCGTGTTTTTTGGCAATATATCCTCACCAGCT 
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Del20 GGTATTGCTCTACTGGCATTTATTTTAGGCGTGTTTTTTGGCAATATATCCTCACCAGCT 

 

tcdC    TGTTCTGAAGACCATGAGAAGGTCATTTCTAATCAAACATCAGTTATAGATTCTCAAAAA 

Del20 TGTTCTGAAGACCATGAGGAGGTCATTTCTAACCAAACATCAGTTATAGATTCTCAAAAA 

 

tcdC   ACAGAAATAGAAACTTTAAATAGCAAATTGTCTGATGCTGAACCATGGTTCAAAATGAAA 

Del20 ACAGAAATAGAAACTTTAAATAGCAAATTGTCTGATGCTGAACCATGGTTCAAAATGAAA 

 

tcdC   GACGACGAAAAGAAAGCTATTGAAGCTGAAAATCAACGTAAAGCTGAAGAAGCTAAAAA 

Del20 GACGACGAAAAGAAAGCTATTGAAGCTGAAAATCAACGTAAAGCTGAAGAAGCTAAAAA 

 

 

tcdCGCTGAAGAAGCTAAAGGTGAAGAACAACGTAAAAAAGAAGGAAGAAGAAGAGAAGAAAGGA              

Del20 GCTGAAGAA    C  AACGCAAAAAAGAA                         GAAGA      G            GAGAAGAAAGGA 

 

tcdC   TATGATACTGGTATTACTTATGACCAATTAGCTAGAACACCTGATGATTATAAGTACAAA 

Del20 TATGATACTGGTATTACTTATGACCAATTAGCTAGAACACCTGATGATTATAAGTACAAA 
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Фиг. 5     1- “късият” вариант на tcdC;      2- “дългият” вариант на tcdC

Фиг. 6     1-tcdA+ ;  2-tcdA- ; 3-tcdB+

 

За амплификация на гените tcdA, tcdB, tcdC, gyrA и gyrB бяха използвани 

литературни източници. Праймерите са подбрани по начин, който да амплифицират 

райони, в които има клинично значими генетични различия. 
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За определяне на количеството амплифицирана ДНК беше използван маркер 50 

b.p. DNA Ladder на Fermentas с известна концентрация. Получените резултати показаха 

висока специфичност без екстрабандове, като размерът на фрагментите напълно 

съответстваше на очаквания. 

За амплификация на всички гени беше използвана Taq ДНК полимераза. За 

матрица беше използвана геномна ДНК на Clostridium difficile. Наличието на 

амплификационни продукти беше визуализирано чрез електрофореза в 1% агарозен 

гел. 

 

3. Секвениране на продуктите на амплификация на гените tcdC, gyrAи 

gyrB 

беше осъществено с използване на автоматизиран секвенатор. Продуктите на PCR 

реакцията бяха пречистени с ExoSAP. Използвани бяха същите forward и reverse 

праймери, както и при амплификацията на същите фрагментите на дадените гени. 

Резултатите бяха визуализирани с помощта на програмата BioEdit 7.1.3.0. При 

наличието на неясноти в секвенцията тя беше коригирана ръчно, използвайки базите 

данни, достъпни чрез сайта www.ncbi.nih.gov/blast. Използваната за целта програма бе 

nucleotide blast. Данните от секвенирането бяха копирани като флат-текст, 

конвертирани във FASTA формат и изпращани всяка по отделност като самостоятелни 

заявки (quieries) за анализ до сървъра. Установените генни различия на един ген бяха 

подравнени (англ. aligned) една с друга с цел установяване на разликите в първичния 

код на дадените фрагменти. По такъв начин бяха установени две разновидности в 

ампликоните на tcdC,  на гените от различни щамове (фиг. 6). 

http://www.ncbi.nih.gov/blast
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Резултатите от секвенирането бяха сравнени с наличните онлайн 

биоинформатични бази данни (Таблица 6). 

Таблица 6. Разпределение на честотите на отговорните за хинолонова резистентност 

разновидностите на гените gyrA за успешно амплифицираните гирази. 

“див тип“ 14 

ACT → ATT (Thr-82→Ile) gyrA 2 

ACT →GCT (Thr-82→Ala) gyrA 5 

 

 

4. Чувствителност към антибиотична на Clostridium difficile щамовете. 

 

Таблица 7. Антибиотична резистентност на щамовете. 

Щам Erm Clin Tet Van Met Gf Str Mox Rif 
322 R S S S S S R S S 
027 R S S S S R R R S 
355 S S S S S R R R S 
9 S S S S S R R S S 
36 R R S S S R R S R 
217 R R S S S R S R R 
253 S S S S S R R R S 
250 S R S S S R R R R 
237 R S S S S R R R R 
181 S R S S S R R R R 
256 S S S S S S R R S 
349 S S S S R S S S R 
352 S S S S S R S S R 
356 S S S R R S S S R 
367 R R S S S R S R R 
333 R S S S S S S S R 

 

От изследваните с Е-тест 16 щама, изолирани от български клиники, бяха 

получени следните данни за чувствителност към 9 антибиотика: 
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  Най-много резистентни щама - 10 има към гатифлоксацин, рифампицин и 

стрептомицин, към моксифлоксацин – 9 резистентни щама, към еритромицин – 7 и 

клиндамицин – 5. Всички щамове бяха чувствителни към тетрациклин. 

Паралелно с това бяха амплифицирани гените, отговарящи за 

флуорохинoлоновата резистентност gyrA и gyrB. Успешно амплифицираните 

ампликони на тези два гена бяха секвенирани по същата методика, както и 

ампликоните на tcdC.  

Фиг.7  Два варианта на gyrB. 

TCTTGATTTCTCAACATTAAGTATTTTACCTCTTAATGGAAGTATAGCTTGACTAT 

TCTTGATTTCTCAACATTAAGTATTTTCCCTCTTAATGGAAGTATAGCTTGACTAT 

 

TTCTATCTCTACCTTGTTTRGCTGAACCTCCCGCTGAATCCCCTTCGACTAASAAT 

TTCTATCTCTACCTTGTTTRGCTGAACCTCCCGCTGAATCCCCTTCGACTAASAAT 

 

ATTTCACTTTTASATGGATCTTTTTCTGCMCAATCTGCAAGTTTTCCAGGTAARGA 

ATTTCACTTTTASATGGATCTTTTTCTGCMCAATCTGCAAGTTTTCCAGGTAARGA 

 

TGTACTTTCCAATACACTTTTTCTTCTTGTTAATTCKCTTGCTTTTTTTGCAGCTTC 

TGTACTTTCTAATACACTTTTTCTCCTTGTTAATTCKCTTGCTTTTTTTGCAGCTTC 

 

TCTAGCTCTTTGTGCTCTTAAAGCTTTATCAACTATTATTCTTGCTGTTGCTGGGTT 

TCTAGCTCTTTGTGCTCTTAAAGCTTTATCAACTATGATTCTTGCTGTTGATGGGTT 
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Фиг. 8 Ампликони – продукт от амплификацията на gyrA. 

 

 

Фиг. 9 Секвенции на различни щамове клинични изолати на фрагмент от 

гена tcdC.  Ампликоните, съдържащи по-дългата форма, притежават в тази част 

от гена допълнителна секвенция (съответства на ампликон 2 от фиг. 5), 

отбелязана с удебелен шрифт. Различните от A, T, G и C букви в кода се дължат на 

грешки в секвенирането 

tcdC-1 

AATACGGGGAGGTACGAATTTAGTAATGAAGGAAAAGGAAGCTCTAAGAAAATA

ATTAAATTCTTTAAGAGCACAAAGGGTATTGCTCTACTGGCATTTATTTTAGGCGT

GTTTTTTGGCAATATATCCTCACCAGCTTGTTCTGAAGACCATGAGGAGGTCATTT
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CTAACCAAACATCAGTTATAGATTCTCAAAAAACAGAAATAGAAACTTTAAATAG

CAAATTGTCTGATGCTGAACCATGGTTCAAAATGAAAGACGACGAAAAGAAAGC

TATTGAAGCTGAAAATCAACGTAAAGCTGAAGAAGCTAAAAAGGCTGAAGAAC

AACGCAAAAAAGAAGAAGAGGAGAAGAAAGGATATGATACTGGTATTACTTATG

ACCAATTAGCTAGAACACCTGATGATTATAAGTACAAAAAGGTAAAATTTGAAG

GTAAGGTTATCAAAGTTGTTTTGGA 

 

tcdC-2 

ATGAGCGGGTGGGTACGAATTTAGTAGTGAAGGAAAAGGAAGCTCTAAGAAAAT

AATTAAATTCTTTAAGAGCACAAAGGGTATTGCTCTACTGGCATTTATTTTAGGCG

TGTTTTTTGGCAATATATCCTCACCAGCTTGTTCTGAAGACCATGAGGAGGTCATT

TCTAACCAAACATCAGTTATAGATTCTCAAAAAACAGAAATAGAAACTTTAAATA

GCAAATTGTCTGATGCTGAACCATGGTTCAAAATGAAAGACGACGAAAAGAAAG

CTATTGAAGCTGAAAATCAACGTAAAGCTGAAGAAGCTAAAAAAGCTGAAGAA

GCTAAAAAGGCTGAAGAACAACGCAAAAAAGAAGAAGAGGAGAAGAAAGGATA

TGATACTGGTATTACTTATGACCAATTAGCTAGAACACCTGATGATTATAAGTAC

AAAAAGGTAAAATTTGAAGGTAAGGTTATCAAAAGTTTAATGGA 

 

tcdC-3 

ATAAGAGGAGGGGTACGAATTTAGTATGGAAGGAAAAGGAAGCTCTAAGAAAAT

AATTAAATTCTTTAAGAGCACAAAGGGTATTGCTCTACTGGCATTTATTTTAGGCG

TGTTTTTTGGCAATATATCCTCACCAGCTTGTTCTGAAGACCATGAGGAGGTCATT

TCTAACCAAACATCAGTTATAGATTCTCAAAAAACAGAAATAGAAACTTTAAATA

GCAAATTGTCTGATGCTGAACCATGGTTCAAAATGAAAGACGACGAAAAGAAAG
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CTATTGAAGCTGAAAATCAACGTAAAGCTGAAGAAGCTAAAAAGGCTGAAGAA

CAACGCAAAAAAGAAGAAGAGGAGAAGAAAGGATATGATACTGGTATTACTTAT

GACCAATTAGCTAGAACACCTGATGATTATAAGTACAAAAAGGTAAAATTTGAA

GGTAAGGTTATTCAAGATTTATGGA 

 

tcdC-4 

ATAGCGCGTTGGGGACAGAGTTTTAGTAATGAAGGAAAAGGAAGCTCTAAGAAA

ATAATTAAATTCTTTAAGAGCACAAAGGGTATTGCTCTACTGGTATTTATTTTAGG

CGTGTTTTTTGGCAATATATCCTCACCAGCTTGTTCTGAAGACCATGAGAAGGTCA

TTTCTAATCAAACATCAGTTATAGATTCTCAAAAAACAGAAATAGAAACTTTAAA

TAGCAAATTGTCTGATGCTGAACCATGGTTCAAAATGAAAGACGACGAAAAGAA

AGCTATTGAAGCTGAAAATCAACGTAAAGCTGAAGAAGCTAAAAAAGCTGAAG

AAGCTAAAAAGGCTGAAGAACAACGTAAAAAAGAAGAAGAAGAGAAGAAAGGA

TATGATACTGGTATTACTTATGACCAATTAGCTAGAACACCTGATGATTATAAGT

ACAAAAAGGTAAAATTTGAAGGTAAGGTATCAGGATTTTTAGGGA 

 

tcdC-5 

AAAGTGAGCGGGGAACGAATTTAGTAATGAAGGAAAAGGAAGCTCTAAGAAAAT

AATTAAATTCTTTAAGAGCACAAAGGGTATTGCTCTACTGGCATTTATTTTAGGCG

TGTTTTTTGGCAATATATCCTCACCAGCTTGTTCTGAAGACCATGAGGAGGTCATT

TCTAACCAAACATCAGTTATAGATTCTCAAAAAACAGAAATAGAAACTTTAAATA

GCAAATTGTCTGATGCTGAACCATGGTTCAAAATGAAAGACGACGAAAAGAAAG

CTATTGAAGCTGAAAATCAACGTAAAGCTGAAGAAGCTAAAAAAGCTGAAGAA

GCTAAAAAGGCTGAAGAACAACGCAAAAAAGAAGAAGAGGAGAAGAAAGGATA
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TGATACTGGTATTACTTATGACCAATTAGCTAGAACACCTGATGATTATAAGTAC

AAAAAGGTAAAATTTGAAGGTAAGGTTATCAANGGTTTTATGGA 

 

tcdC-6 

GKKKKRGRGSYYTMYWWMAKKTRKKRYGGAAAGGARGCTCTAAGAAAATAATT

AAATTCTTTAAGAGCACAWAGGGRATKGCTCTACTGGCATTTATTTTAGGCGKGT

TTTTTSSCWATAWATCCYCMCCAGCTTGTTCTGAARACCATGAGGAGGTCWTTTC

TAACCAAACATCAKTTWTAGATTCTCAAAAAACARAAATARAAACTTTAAATAG

CAAATTGTCTGATGCTGAACCATGGTTCAAAATGAAARACRACRAAAARAAAGCT

WTTGAAGCTGAAAATCAACGTAAAGCTGAARAARCTAAAAAASCTGAARAAGCT

AAAAAGGCTGAARAACAACSCAAAAAARAARAARAGGARAARAAAGGATATGA

TACTGGTATTACTTATGACCAATTAGCTARAACACCTGATGATTATAAKTACAAA

AAGGTAAAATTTGAAGGTAAGGTTWTTCAAGTTKTGGRKG 

 

tcdC-7 

GRRGGGMTACGYAATTTAGTAATGAAGGAAAGGAAGCTCTAAGAAATAATTAAA

TTCTTTAARAGCACAMMSMWTWTKGCTCTACKGGCATTTATTTTTGGKGKGTTTT

TTGGCAAWATATCCYCMCCASCTTGTTCTGAARACCATGAGGAGGTCATTTCTAA

TTAAACATCAKTTATARATTCYCAAAAAACARAAATARAAACTTTAAATAGCAAA

TTGTCKGAWGCTGAACCAKGGTTCAAAATGAAARACRACRAAAARAAAGCTWTT

GAAGCTGAAAATCAACGTAAAAAARAARAARAARARAARAAAGGATATGATACK

GGTATTACTTATGACCAATTAGCTARAACACCKGATGATTATAAGTACAAAAAGG

TAAAATTTGAAGGTAAGGTTATTCAAKTWWKKARKGAWWW 
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tcdC-8 

CTTAGACCCTCTCCACCCATCGGCCTTTTYYRTMTSWYWYCMYYWGTASATTWG

TATGASGAARGAGCTCTAGATATATTMRTTCTTTRGAGCWCAAGGRAARGCTCTA

CTGGCWTTTATTTTASGCGTGTKYTYCYTAATWWCCTWCCWGCYTGKTCTGASW

CMTGMT 

 

tcdC-9 

CSAWTAAGCCCARRRARAGRSCTRMTTTTTTTYWYWYWMYACMARGASSRRYW

MWYKWRMMRKRRWWWRKGGRGCTCWAAAATATTAAMTTCTTTARRAGCACA

KKGRTAWMGCYCWACKGGCATTTATTTWAGGCGKGTTTTTTSGMAATATAYCCY

CMCCASCTTGTTCTGAARACCATGAGGAGGTCATTTCTAACCAAACATCAKTTAT

ARATTCYCAAAAAACARAAAWARAAACTTTAAAWARCAAATTGYCKGAWGCTG

AACCAKGGTTCAAAAWGAAARACRAMRAAAARAAASYTWTKGAASCTRAAAAY

CMMCGTAAAGCTRAARAASCTAAAAAASCRRAARAASCTAAAARGGCTRAARAA

CAMCSCAAAAAARAARAARARRARAARAAAGGATATGATACKGGTATTACTTAT

RACCAATTASCTARAACMCCKGATGATTATAAKTACAAAARGGTAAAATTTGAA

GGTAAGGTTATYCAAKTTWTGGRSG 

 

tcdC-10 

ATRRRGGKWAAMSKAATTWAWTAAKGAAGGAAAGGAATCTCTAARAAAATAAT

TAAATTCTTTAARASCACAMMSKKTATTGCYCTACKGGCATTTATTTTTGGKGTGT

TTTTTGGCAWWATATCCYCACCASCTTGTTCTGAARACCATGAGGAGGTCATTTC
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TAATTAAACATCAKTTAWARATTCTCAAAAAACARAAAWARAAACTTTAAATAS

CAAATTGTCKGAKGCTGAACCAKGGTTCAAAATGAAARACRACRAAAARAAASC

TATTGAASCTRAAAAYCAACGTAAASCTRAARAASCTAAAAAGGCTGAARAARAR

AARAAAGGAWATGATACKGGTATTACTTATGACCAATTASCTARAACATCTGAW

GATTAWAAKTACAAAAAGGTAAAATTTGAAGGWARGGTTATTCWWKTTKTKWR

KGWWTA 

 

tcdC-11 

CKWKWRSSMKSMSKMSMYTSKRYTWKWGRTRRKKGMKSWRGGTTCGCYTAAM

TTCTTMAARMGCATTARRRSRRRGSYCYACTGGTTTTATTTYAGGSGKGTTTTYTK

KMSRSAKRMCCYCMCCAKCTTGTTCTGAARACMATGRRAAGGTCWTTTCTAATC

AAACATCAKTTATAGATTCCYYWAAAACSRAAAWARAAACTTTAAATTGCAAAT

TGTCCGATGCTGAACYTGGTTCAAAATGAAAACMACRAAAAAAACCWTTGAYKC

T 

 

tcdC-12 

AWKWWRRAGWAKWWMRTWWWRMWKKWKKRARGGAAAGGAAGCTCTAAGA

AAATAATTAAATTCTTTAARAGCACMAAKGGAAWWGCYCTACKGGTATTTATTT

TAGGCGKGTTTTTYGSYAWTWTAYCCYCMCCAGCTKGTTCTGAARACCATGARA

AGGTCWTTTCTAATCAAACATCAKTTATARATTCTCAAAAAACARAAATARAAAC

TTTAAATASCAAATTGTCKGAKGCTGAMCCAKGGTTCAAAATGAAARACRACRA

AAARAAAGCTATTGAAGCTRAAAATCAACGTAARGCTRAARAASCTAAAAAAGC

KRAARAAGCTAAAARGGYKRAARAMCAMCGTAAAAAARAARAARAARARAARA
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ARGGATWTGATMCKGGWATTAYTTATRACCAATTAGCTARAMCMCCKGATGAT

TATAAGTACAAAAAGGWAAAWTTTGAAGGTAAGGTTWTYCAAKTWKKRAKGGA 

 

tcdC-13 

AKRGGGGGKWMSKWAWTWAKTWATGAAGGAAAGGAAGCTCTAAGAAAATAAT

TAAATTCTTTAARAGCACAAMGGGTWTKGCYCTMCKGGTATTTATTTTAGGCGK

GTTTTTTGSCAWTATATCCYCMCCAGCTTGTTCTGAARACCATGARAAGGTCWTT

TCTAATCAAACATCAKTTATARATTCYCAAAAAACARAAAWARAAACTTTAAAT

AGCAAATTGTCTGARGCTRAACCAKGGTTCAAAATGAAARACRAMRAAAARAAA

GCTWTTGAAGCTRAAAAYCAMCGTAAAGCTRAARAASCWAAAAAAGCTRAARA

ASCTAAAARGGKTGAARAMCAMCGTAAAAAARAARAARAARARAARAAAGGAT

WTGATMCKGGTATTACTTATGACCAATTAGCTARAACMCCKGWTGWTTATAAGT

MCAAAARGGTAAAATTTGARGGKRAGGTTATYCAAKTRKRKWKKAAA 

 

tcdC-14 

AKRRGGGWMSGTAATTTAGTATGARGGAAAGGAGCTCTAAGAAAATAATTAAAT

TCTTTAARAGCACMAAGGGRATKGCTCTACTGGCATTTATTTTAGGCGTGTTTTTT

GSCAWTATATCCYCMCCATCTTGTTCTGAARACCATGAGGAGGTCATTTCTAACC

AAACATCAKTTATARATTCTCAAAAAACARAAATARAAACTTTAAATAGCAAATT

GTCKGATGCTGAACCATGGTTCAAAATGAAARAMGACRAAAARAAAGCTWTTGA

AGCTGAAAATCAACGTAAAGCTGAARAAGCTAAAAAAGCTGAARAAGCTAAAAR

GGCTGAARAACAMCSCAAAAAARAARAARAGGARAARAAAGGATATGATACTG

GTATTACTTATGACCAATTAGCTARAACACCTGATGATTWTAAGTACAAAAAGGK

AAAATTTGAAGGTAAGGTTWTTCAAGTTWTKWRKG 
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Фиг. 10 Генни вариации в ампликоните в gyrB. Откроява се мутация 

ACT→ATT, водеща до аминокиселинна замяна на треонин в изолевцин, един от 

факторите обуславящи резистентността на Clostridium difficile към 

флуорохинолони. Различните от A, T, G и C  букви се дължат на грешки в 

секвенирането. 

 

gyrB-1 

GTCCGTCAAMGCAGATCATAGTTGATAAGCTTTAAGAGCACAAAGAGCTAGAGA

AGCTGCAAAAAAAGCWAGAGAATTAACAAGGAGAAAAAGTGTATTAGAAAGTA

CMTCTTTACCTGGAAAACTTGCAGATTGTGCAGAAAAAGATCCATCTAAAAGTGA

AATATTCTTAGTCGAAGGGGATTCAGCGGGAGGTTCAGCTAAACAAGGTAGAGA

TAGAAATAGTCAAGCTATACTTCCATTAAGAGGGAAAATACTTAATGTTGAGAAA

TCAAGACTAGATAGGATACTATCTTCAGATGAAATAAAAAATATGATAACAGCTT

ATGGTTGTGGTATTGGARAAGATTTTGA 

 

 gyrB -2 

CMTATAGCGCACGCTCRGTCGYCYCCCTCCACGGCCCCCGGAYGGYYAMGCAGA

YATGTKATAAGCTTTAAGAGCACAAAGAGCTAGAGAAGCTGCRAAAAAAGCAAG

AGAATTAACAAGGAGAAAAAGTGTATTAGAAAGTACATCTTTACCTGGAAAACT

TGCAGATTGTGCAGAAAAAGATCCATCTAAAAGTGAAATATTCTTAGTCGAAGGG

GATTCAGCGGGAGGTTCAGCTAAACAAGGTAGAGATAGAAATAGTCAAGCTATA

CTTCCATTAAGAGGGAAAATACTTAATGTTGAGAAATCAAGACTAGATAGGATA

CTATCTTCAGATGAAATAAAAAATATGATAACAGCTTATGGTTGTGGTATTGGAG

AAGA 
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gyrB-3 

GTCTTCAAMGCAGATCATAGTTGATAAGCTTTAAGAGCACAAAGAGCTAGAGAA

GCTGCAAAAAAAGCAAGAGAATTAACAAGGAGAAAAAGTGTATTAGAAAGTAC

ATCTTTACCTGGAAAACTTGCAGATTGTGCAGAAAAAGATCCATCTAAAAGTGAA

ATATTCTTAGTCGAAGGGGATTCAGCGGGAGGTTCAGCTAAACAAGGTAGAGAT

AGAAATAGTCAAGCTATACTTCCATTAAGAGGGAAAATACTTAATGTTGAGAAAT

CAAGACTAGATAGGATACTATCTTCAGATGAAATAAAAAATATGATAACAGCTT

ATGGTTGTGGTATTGGAGAAGATTTT 

 

gyrB-4 

GCGTCGRMKYKWSWTGATWTATKWGATAAGCTTTAAGAGCACAAAGAGCTAGA

GAAGCTGCAAAAAAAGCAAGAGAATTAACAAGAAGAAAAAGTGTATTGGAAAG

TACATCTTTACCTGGAAAACTTGCAGATTGTGCAGAAAAAGATCCATCTAAAAGT

GAAATATTCTTAGTCGAAGGGGATTCAGCGGGAGGTTCAGCTAAACAAGGTAGA

GATAGAAATAGTCAAGCTATACTTCCATTAAGAGGTAAAATACTTAATGTTGAGA

AATCAAGACTAGATAGGATATTATCTTCAGATGAAATAAAAAATATGATAACAG

CTTATGGTTGTGGTATTGGARAAAAATTTTGAAAA 

 

gyrB-5 

GSSSSRSYSSWRRRRWTKYKTSKTCGTCAMGCAGATCATAGTTGATAAGCTTTAA

GAGCACAAAGAGCTAGAGAAGCTGCAAAAAAAGCAAGAGAATTAACAAGGAGA

AAAAGTGTATTAGAAAGTACATCTTTACCTGGAAAACTTGCAGATTGTGCAGAAA
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AAGATCCATCTAAAAGTGAAATATTCTTAGTCGAAGGGGATTCAGCGGGAGGTTC

AGCTAAACAAGGTAGAGATAGAAATAGTCAAGCTATACTTCCATTAAGAGGGAA

AATACTTAATRTTGAGAAATCAAGACTAGATAGGATACTATCTTCAGATGAAATA

AAAAATATGATAACAGCTTATGGTTGTGGTATTRRRAAAAAAWTTTTRAA 

 

gyrB-6 

GTWCCGCAMRGGCAGATCATAGTTGATAAGCTTTAAGAGCACAAAGAGCTAGAG

AAGCTGCAAAAAAASCWAGAGAATTAACAAGGAGAAAAAGTGTATTAGAAAGT

ACATCTTTACCTGGAAAACTTGCAGATTGTGCAGAAAAAGATCCATCTAAAAGTG

AAATATTCTTAGTCGAAGGGGATTCAGCGGGAGGTTCAGCTAAACAAGGTAGAG

ATAGAAATAGTCAAGCTATACTTCCATTAAGAGGGAAAATACTTAATGTTGAGAA

ATCAAGACTAGATAGGATACTATCTTCAGATGAAATAAAAAATATGATAACAGC

TTATGGTTGTGGTATTGGAGAARATTTTKAGAAAMMCTAA 

  

gyrB-7 

GACGTCAMGCAGATCATAGTTGATAAGCTTTAAGAGCACAAAGAGCTAGAGAAG

CTGCAAAAAAAGCAAGAGAATTAACAAGGAGAAAAAGTGTATTAGAAAGTACAT

CTTTACCTGGAAAACTTGCAGATTGTGCAGAAAAAGATCCATCTAAAAGTGAAAT

ATTCTTAGTCGAAGGGGATTCAGCGGGAGGTTCAGCTAAACAAGGTAGAGATAG

AAATAGTCAAGCTATACTTCCATTAAGAGGGAAAATACTTAATGTTGAGAAATCA

AGACTAGATAGGATACTATCTTCAGATGAAATAAAAAATATGATAACAGCTTAT

GGTTGTGGTATTGGRAAAAATTTTGAA 

 



44 

 

gyrB-8 

CGTYCGSCAMGCAGATATAGTTGATAAGCTTTAGAGCACAAAGAGCTAGAGAAG

CTGCAAAAAAAGCAAGAGAATTAACAAGAAGAAAAAGTGTATKGGAAAGTACA

TCTTTACCTGRAAAMCTTGCAGATTGTGCAGAAAAAGATCCAYCTAAAAGTGAA

ATATTCTTAWTCRAAGGGRATYCRGSGGGRAGGTYMSCYWAMMRGGGKARAKA

WAAAWWYKWWRCTMTMCTTTTCMMWKKAGGWAAAAATTWTTWTTKTAGAAC

YYCCYACATWWWMGWMTTCMTCWWMARMAAAKAWAWKYWKSRCCSKSGYG

TGTTSGCCSTSAAMMASSYWSKSSAAYCYTASK 

 gyrB-9 

CSGTCGTCAMGCAGATCATAGTTGATAAGCTTTAAGAGCACAAAGAGCTAGAGA

AGCTGCAAAAAAMKCWAGAGAATTAACAAGGAGAAAAAGTGTATTAGAAAGTA

CATCTTTACCTGGAAAACTTGCAGATTGTGCAGAAAAAGATCCATCTAAAAGTGA

AATATTCTTAGTCGAAGGGGATTCAGCGGGAGGTTCAGCTAAACAAGGTAGAGA

TAGAAATAGTCAAGCTATACTTCCATTAAGAGGGAAAATACTTAATGTTGAGAAA

TCAAGACTAGATAGGATACTATCTTCAGATGAAATAAAAAATATGATAACAGCTT

ATGGTTGTGGTATTGGAGAAGATTTTGARAAAMC 

gyrB-10 

TTTTTGAYTCTCCCCCCCYCAGCSTCCCCTTTTTTYTYWYRSSCCTGCCGCAGATAT

AGTTGATAAGCTTTARAGCACAAAGAGCTAGAGAAGCTGCAAAAAMAGCAAGA

GAATTAACAAGAAGAAAAAGTGTATTGGAAAGTACATCTTTACCTGGAAAACTT

GCAGATTGTGCAGAAAAAGATCCATCTAAAAGTGAAATATTCTTAGTCGAAGGG

GATTCAGCGGGAGGTTCAGCTAAACAAGGTARARAWARAAAWAKTCAASCWAT

MCTTCCWTWAARAGGWAAAAWACTTAWKGTTRARAAAMCMAARACWAARGG

GRYTTWTYMYYAAAAAAAKAAMAYSKYWYGKGGGGGGRRR 



45 

 

Фиг. 11 Генни вариации на gyrA. С удебелен шрифт са подчертани 

вариациите АСТ→АТТ в различни щамове, водещи при генната експресия до 

замяна на аминокиселината треонин с изолевцин. Съдържащите изолевцин 

вместо треонин на 82 позиция в субединица А на гиразите щамове са по-

резистентни към флуорохинолони. 

 

gyrA-1 

AGMGRRKRWWRWRWKGGWWTAAGCCAGTTCATAGAAGATATTATATTCAATG

AGTGAGTTAAATTTAACTCCMSATAAACCATACAGGAAGTCAGCTCGTATTGTTG

GGGACGTTTTAGGTAAGTACCATCCTCATGGAGATATTGCTGTTTATTATGCTATG

GTAAGAATGGCACAAGATTTTTCAACTAGAGCACTTTTAGTAGATGGTCATGGTA

ACTTTGGTTCTGTTGATGGGGATTCACCAGCTGCTATGCGTTATACAGAAGCTAA

AATGAGTAAATTATCATTAGAACTACTAAGAGATATTGAAAAGGAAACTGTARA

CTTTAAACCAAACTTTGATGAGTCGTTAAAAGAARA 

 

gyrA-2 

CAGCTCCKGWAMYTWTTTKKTTTTKTTCWACCTCTCCYCYWWRSACMMYCTTT

WWGSWTWRRYGSSGRKWKRGGTTARCCGTYAWGAGATATTATATTCATGAGTG

AGTTAAATTTAACTCCMSATAAACCATACAGGAAGTCAGCTCGTATTGTTGGGGA

CGTTTTAGGTAAGTACCATCCTCATGGAGATACTGCTGTTTATTATGCTATGGTAA

GAATGGCACAAGATTTTTCAACTAGAGCACTTTTAGTAGATGGTCATGGTAACTT

TGGTTCTGTTGATGGGGATTCACCAGCTGCTATGCGTTATACAGAAGCTAAAATG

AGTAAATTATCATTAGAACTACTGAGAGATATTGAAAAGGAAACTGTAGACTTTA

AACCAAACTTTGATGAGTCGTTAAAAGAAKAA 
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gyrA-3 

CYCKKGRAWRARWWGGTTTAAGCCAGTTCATAGAAGATATTATATTCAATGAGT

GAGTTAAATTTAACTCCMKATAAACCATACAGGAAGTCAGCTCGTATTGTTGGGG

ACGTTTTARGTAAGTACCATCCTCATGGAGATACTGCTGTTTATTATGCTATGGTA

AGAATGGCACAAGATTTTTCAACTASMGCACTTTTAGTAGATGGTCATGGTAACT

TTGGTTCTGTTGATGGGGATTWMCCRGCKGCTATGCGTKATACAGAAGCTAAAA

TGAGTAARTWATCATTAKAACTACTGAGAGATRRTGWWAAGGAAACTGTARAC

MTTRAAMMWSAMTWTGMTGAGKCGTTSWCTSG 

 

gyrA-4 

CCSYKKRRWWWRRRWGGTTTAAAGCCAGTTCTAGAAGATATTATATTCATGAGT

GAGTTAAATTTAACTCCYKWTAAARCATACAGGAAGTCAGCTCGTATTGTTGGGG

ACSTYTTARGTAAGTACCATCCTCATGGAGATACTGCTGTTTATTATGCTATGGTA

AGAATGGCACAAGATTTTTCAACTAGAGCACTTTTAGTAGATGGTCATGGTAACT

TTGGTTCTGTTGATGGGGATTCACCAGCTGCTATGCGTTATACAGAAGCTAAAAT

GAGTAAATTATCATTAGAACTACTGAGAGATATTGAAAAGGAAACTGTAGACTTT

AAACCAAACTTTGATGAGTCGTTAAAAGAAKAA 

 

 gyrA-5 

AMSTWYTKTTGGRAYACTCCCCGCWKCGCCCCCMTTTMTTTTWWWWTSTWAM

ARRTCCKYYWWWSRWGTTWAGCCRTTATGAGAATATTATATTCAATGAGTGAGT

TAAATTTAACTCCAGATAAACCATACAGGAAGTCAGCTCGTATTGTTGGGGACGT
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TTTAGGTAAGTACCATCCTCATGGAGATACTGCTGTTTATTATGCTATGGTAAGA

ATGGCACAAGATTTTTCAACTAGAGCACTTTTARTAGATGGTCATGGTAACTTTG

GTTCTGTTGATGGGGATTCACCAGCTGCTATGCGTTATACARAAGCTAAAATGAG

TAAATTATCATTAGAACTACTAAGAGATATTGAAAAGGAAACTGTAGACTTTAAA

CCAAACTTTGATGAGTCGTTAAAAYAARKAMCY 

 

gyrA-7 

CTWGTRWAWTGWATAAYTCTCCCCGAGKKCCCCCCSAWWTKGTTKCSKWRWM

RMKYMGGCGGWSAGWWTAGCCGTYAWGAGATATTATATTCATGAGTGAGTTAA

ATTTACTCCGATAAAMCATACAGGAAGTCAGCTCGTATTGTTGGGGACGTTTTAG

GTAAGTACCATCCTCATGGAGATACTGCTGTTTATTATGCTATGGTAAGAATGGC

ACAAGATTTTTCAACCAGAGCACTTTTAGTAGATGGTCATGGTAACTTTGGTTCTG

TTGATGGGGATTCACCAGCTGCTATGCGTTATACAGAAGCTAAAATGAGTAAATT

ATCATTAGAACTACTGAGAGATATTGAAAAGGAAACTGTAGACTTTAAACCAAA

CTTTGATGAGTCGTTAAAAGAARAA 

 

 gyrA-8 

GTYKKKRKTRRARATGGTTTAAGCCAGTTCATAGAGATATTATATTCAATGAGTG

AGTTAAATTTAACTCCAGATAAACCATACAGGAAGTCAGCTCGTATTGTTGGGGA

CGTTTTAGGTAAGTACCATCCTCATGGAGATACTGCTGTTTATTATGCTATGGTAA

GAATGGCACAARATTTTTCAMCTAGAGCAYTTTWAKTARKKGGYCRKGGWAMC

TTKGGTTCKGKKGAKGGGGATYCMCCASCTGCTWSGCKTWAWMCARAASCWAA

AAKGAKTAWWTTAYCYTYASAMCYACYGRARAAAATRGAARWGGAAMYTKKT

AMMCTTTYMYCWKSASTMTTKKWWGAKWSWWMAAAAAAAKA 
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 gyrA-9 

CYYYYKGARTTRRRRATGGTTTAAGCCAGTTCATAGAAGATATTATATTCAATGA

GTGAGTTAAATTTAACTCCMGATAAACCATACAGGAAGTCAGCTCGTATTGTTGG

GGACGTTTTAGGTAAGTACCATCCTCATGGAGATATTGCTGTTTATTATGCTATGG

TWARAAWKGSMMAARAAATTTCTYCWMYARMACYTTTTTTTARAWAGGGGGG

GGGGGGCYMTGGTTSSYTTGATGGGGAGGGACCAMCYGGCYRTYKCGTTTTTTY

YSAARCMMAAAWGAKTKAATTTRTWWTTTMWMATWCCKMCMMMWWAWTGR

AAWKGAAAARGRRRRRGKTTAMYYYMAAMCYTTTKRSKRKRKTSKRWAKAAAA

SAAAAWAAAAAAAAAA 

 

gyrA-10 

CCYYSGMWRKARKRRRGGTTTAAGCCAGTTCATAGAAGAWATTATATTCAATGA

GTGAGTTAAATTTAACTCCAGATAAACCATACAGGAAGTCAGCTCGTATTGTTGG

GGACGTTTTAGGTAAGTACCATCCTCATGGAGATACTGCTGTTTATTATGCTATG

GTAAGAATGGCACAAGATTTTTCAACTAGAGCACTTTTAGTAGATGGTCATGGTA

ACTTTGGTTCTGTTGATGGGGATTCACCAGCTGCTATGCGTTATACAGAAGCTAA

AATGAGTAAATTATCATTAGAACTACTGAGAGATATTGAAAAGGAAACTGTAGA

CTTTAAACCAAACTTTGATGAGTCGTTAAAAGAARA 

 

gyrA-11 

CTSKWRKWWRRRGAKGGTTTAAGCCAGTTCATAGAAGATATTATATTCAATGAG

TGAGTTAAATTTAACTCCAGYTWAACCATACAGGAAGTCAGCTCGTATTGTTGGG
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GACGTTTTAGGTAAGTACCATCCTCATGGAGATACTGCTGTTTATTATGCTATGGT

AAGAATGGCACAAGATTTTTCAACTAGAGCACTTTTAGTAGATGGTCATGGTAAC

TTTGGTTCTGTTGATGGGGATTCACCAGCTGCTATGCGTTATACAGAAGCTAAAA

TGAGTAAATTATCATTAGAACTACTGAGAGATATTGAAAAGGAAACTGTAGACTT

TAAACCAAACTTTGATGAGTCGTTAAAAGAARAA 

 

gyrA-12 

CYYYKRWTTRRRAGGTTTAAGCCAGTTCATAGAAGATATTATATTCAATGAGTGA

GTTAAATTTAACTCCAGATAAACCATACAGGAAGTCAGCTCGTATTGTTGGGGAC

GTTTTAGGTAAGTACCATCCTCATGGAGATACTGCTGTTTATTATGCTATGGTAAG

AATGGCACAAGATTTTTCAACTAGAGCACTTTTAGTAGATGGTCATGGTAACTTT

GGTTCTGTTGATGGGGATTCACCAGCTGCTATGCGTTATACAGAAGCTAAAATGA

GTAAATTATCATTAGAACTACTGAGAGATATTGAAAAGGAAACTGTAGACTTTAA

ACCAAACTTTGATGAGTCGTTAAAAGAAWAA 

 

 gyrA-13 

ATTGWTGTKWGGAAYTCTCCCCYTTWCTCCCSTKGTTKTASWRRRWTWMARAY

WGSCKWRTRRATGTTTAGCAGTTCATAGAAGATATTATATTCAATGAGTGAGTTA

AATTTAACTCCAGATAAACCATACAGGAAGTCAGCTCGTATTGTTGGGGACGTTT

TAGGTAAGTACCATCCTCATGGAGATATTGCTGTTTATTATGCTATGGTAAGAAT

GGCACAAGATTTTTCAACCAGAGCACTTTTAGTAGATGGTCATGGTAACTTTGGT

TCTGTTGATGGGGATTCACCAGCTGCTATGCGTTATACAGAAGCTAAAATGAGTA

AATTATCATTAGAACTACTGAGAGATATTGAAAAGGAAACTGTAGACTTTAAACC

AAACTTTGATGAGTCGTTAAAAGAAWAA 
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 gyrA-14 

ARMKWWTTTWWAWKRKYCWKCYKAKWRRWGGTTTAAGCCAGTTCATAGAAG

ATACTATATTCAATGAGTGAGTTAAATKTAACTCCAGATWAWCCATACAGGAAG

TCAGCTCGTATTGTTGGGGACGTTTTAGGTAAATACCATCCTCATGGAGATACTG

CTGTTTATTATGCTATGGTAAGAATGGCACAAGATTTTTCAACTAGAGCACTTTTA

GTAGATGGTCATGGTAACTTTGGTTCTGTTGATGGAGATTCACCAGCTGCTATGC

GTTATACAGAAGCTAAAATGAGTAAATTATCATTAGAACTACTGAGAGATATTGA

AAAGGAAACTGTAGACTTTAAACCAAACTTTGATGAGTCGTTAAAAGAAWAA 

 

 gyrA-15 

ARKWYWWYYRRKRWMCGSCYGARTRARWGGTTAAGCCAGTTCATARAGAWAT

TATATTCAATGAGTGAGTTAAATTTAACTCCMGWTWWACCATACAGGAAGTCAG

CTCGTATTGTTGGGGACGTTTTAGGTAAGTACCATCCTCATGGAGATACTGCTGTT

TATTATGCTATGGTAAGAATGGCACAAGATTTTTCAACTAGAGCACTTTTAGTAG

ATGGTCATGGTAACTTTGGTTCTGTTGATGGGGATTCACCAGCTGCTATGCGTTAT

ACAGAAGCTAAAATGAGTAAATTATCATTAGAACTACTGAGAGATATTGAAAAG

GAAACTGTAGACTTTAAACCAAACTTTGATGAGTCGTTAAAAGAARAA 

 

gyrA-16 

CYYKRTKKTWWRAWWTGACTTAASCMGTTCATAGAAGATATTATAYTCAATGA

GTGAKTTAATTTAACAYCMGATAACCATAYAGRAAGTCWGCYCGTATTGTTGGG

GACGTTYTAGGTAAGTAYCAYCCAYMTGGAGATACTGCTGTTTAYTWTGCWATG
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GTAAGAATGGCACAAGATTTYTCWACTAGAGGWCTTTTAGTWGATGGWCATGG

TAACTTTGGTTCTGTYGATGGRGATTCACCAGCTGCWATGCGTTATACWGAAGCT

ARAATGAGTAAATTAKCWYTWGAAYTAYTAAGAGATATWGAWAARGARACWG

TAGACTTTAMACCAAACTTTGATGAGTCGTTAAAAGAAWAA 

 

 gyrA-17 

TWWRKWTWTWRRRSWAGSCTSGWTTRAGWGGTTTAAGCCAGTTCATAGAAGAT

ATTATATTCAATGAGTGAGTTAAATTTAACTCCAGATAAACCATATAGGAAGTCA

GCTCGTATTGTTGGGGACGTTTTAGGTAAGTACCATCCTCATGGAGATATTGCTG

TTTATTATGCTATGGTAAGAATGGCACAAGATTTTTCAACTAGAGCACTTTTAGTA

GATGGTCATGGTAACTTTGGTTCTGTTGATGGGGATTCACCAGCTGCTATGCGTTA

TACAGAAGCTAAAATGAGTAAATTATCATTAGAACTACTGAGAGATATTGAAAA

GGAAACTGTAGACTTTAAACCAAACTTTGATGAGTCGTTAAAAGAAWAA 

 

 gyrA-18 

TYMMKGAAYAAGCRGAGAYRWGACTCMCCWTTTTTRTYKGMYYYTYMTMSYA

AWMYRKKRWKRWTARCAGTTATAGAGATATTATATTCAATGAGTGAGTTAAATT

TAACTCCAGATAAACCATACAGGAAGTCAGCTCGTATTGTTGGGGACGTTTTAGG

TAAGTACCATCCTCATGGAGATAYTGCTGTTTATTATGCTATGGTAAGAATGGCA

CAAGATTTTTCAACYAGAGCACTTTTAGTAGATGGTCATGGTAACTTTGGTTCTGT

TGATGGGGATTCACCAGCTGCTATGCGTTATACAGAAGCTAAAATGAGTAAATTA

TCATTAGAACTACTGAGAGATATTGAAAAGGAAACTGTAGACTTTAAACCAAACT

TTGATGAGTCGTTAAAAGAAWAA 
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 gyrA-19 

CMRRRTTWRGARRWGGMTTAACCAGTTCATAGAAGATATTATACTCAATGAGTG

AATTAAATTTAACACCASATAAACCATATAGAAAGTCTGCCCGTATTGTTGGGGA

CGTTCYAGGTAAGTATCACCCACATGGAGATACTGCTGTTTACTTTGCAATGGTA

AGAATGGCACAAGATTTCTCTACTAGAGGTCTTTTAGTTGATGGACATGGTAACT

TTGGTTCTGTCGATGGAGATTCACCAGCTGCAATGCGTTATACTGAAGCTAGAAT

GAGTAAATTAGCTCTTGAATTATTAAGAGATATAGATAAAGAGACAGTAGACTTT

ACACCAAACTTTGATGAGTCGTTAAAAGAAATA 

 

gyrA-20 

CTSSSKKKTTWRRAWGGTTTAAGCCAGTTCATAGAGATATTATATTCAATGAGTG

AGTTAAATTTAACTCCAGATAAACCATACAGGAAGTCAGCTCGTATTGTTGGGGA

CGTTTTAGGTAAGTACCATCCTCATGGAGATATTGCTGTTTATTATGCTATGGTAA

GAATGGCACAAGATTTTTCAACCAGAGCACTTTTAGTAGATGGTCATGGTAACTT

TGGTTCTGTTGATGGGGATTCACCAGCTGCTATGCGTTATACAGAAGCTAAAATG

AGTAAATTATCATTAGAACTACTGAGAGATATTGAAAAGGAAACTGTAGACTTTA

AACCAAACTTTGATGAGTCGTTAAAAGAARAA 

 

gyrA-21 

CYYSKKTWWTKRRGRGGTTTAAGCCAGTTCATAGAGATATTATATTCAATGAGTG

AGTTAAATTTAACTCCMSATAAACCATACAGGAAGTCAGCTCGTATTGTTGGGGA

CGTTTTAGGTAAGTACCATCCTCATGGAGATATTGCTGTTTATTATGCTATGGTAA
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GAATGGCACAAGATTTTTCAACTAGAGCACTTTTAGTAGATGGTCATGGTAACTT

TGGTTCTGTTGATGGGGATTCACCAGCTGCTATGCGTTATACAGAAGCTAAAATG

AGTAAATTATCATTAGAACTACTGAGAGATATTGAAAAGGAAACTGTAGACTTTA

AACCAAACTTTGATGAGTCGTTAAAAGAAKAA 

 

 gyrA-22 

TTTKKGTWWTWWKAAYACCYCCCACCGTCCCMMMMTRYWYSSCYMCYRYYTG

CCGGWRAGGTAGCCGTYATGAGAWATTTATTCATGAGTGAGTTAATTTAACTTA

RAARACCATACAGGAARTCAGCTCGTATTGTTGGGGACGTYTYMRRRAARTACC

MCCCTCATGGAGAATTGCWMTTYTTATGCWATGSTAASAAWGSCMAKRAWTTSC

MACCYYWYSRSRRKYKWRG 

 gyrA-23 

CMYKKARAATRRSWGGAWTKAGCCAGTTCATAGAGATATTATATTCAATGAGTG

AGTTAAATTTAACTCCAGATWAACCATACAGGAAGTCAGCTCGTATTGTTGGGGA

CGTTTTAGGTAAGTACCATCCTCATGGAGATGTTGCTGTTTATTATGCTATGGTAA

GAATGGCACAAGATTTTTCAACTAGAGCACTTTTAGTARATGGTCATGGTAACTT

TGGTTCTGTTGATGGGGATTCACCASCTGCTATGCGTTATACAGAAGCTAAAATG

AGTAAATTATCATTAGAACTACTAAGAGATATTGAAAAGGAAACTGTAGACTTT

WAAACMAAACTTTGATGAGTCGTTAAAARAAKA 

 gyrA-24 

TCYGYMWTWTGTAAYAAYTCTCCGCACCTCCCCCMMRRKRKRTGSMWKRWWS

MGTYSCYKATWRAWGTTWAAGCCAGTTCATAGAAGATATTATATTCAATGAGTG

AGTTAAATTTAACTCCAGATAAACCATACAGGAAGTCAGCTCGTATTGTTGGGGA
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CGTTTTAGGTAAGTACCATCCTCATGGAGATATTGCTGTTTATTATGCTATGGTAA

GAATGGCACAAGATTTTTCAACCAGAGCACTTTTAGTAGATGGTCATGGTAACTT

TGGTTCTGTTGATGGGGATTCACCAGCTGCTATGCGTTATACAGAAGCTAAAATG

AGTAAATTATCATTAGAACTACTGAGAGATATTGAAAAGGAAACTGTAGACTTTA

AACCAAACTTTGATGAGTCGTTAAAAGAARAA 

 

Фиг. 12 Ампликони – продукт от амплификацията на gyrВ. 
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РЕЗЮМЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ. ИЗВОДИ. 

 

1. Оптимизираната от нас методика за изолиране на ДНК директно от култури на 

твърда храбителна среда върху Петриеви блюда даде добър добив без 

използването на специално оборудване за работа с анаероби. 

 

2. Амплификацията на гените tcdA, tcdB, tcdC, gyrA и gyrB с помощта на 

полимеразна верижна реакция показа висока специфичност и задоволителен 

добив.  

 

3. Разработени бяха термодинамичните параметри на амплификацията на гените 

gyrA и gyrB в нашата лаборатория, поради неуспешна амплификация при 

прилагане протокола на литературния източник, от който сме използвали 

данните за секвенциите на праймерите.  

 

4. След амплификацията на tcdC бяха установени минимални видими на агарозен 

гел вариации на този ген, и след литературна справка и биоинформатичен анализ 

взехме решение за неговото секвениране, което доведоха до откриване на две 

вариации с дадената праймерна двойка. 

 

5. Направена е връзка между констатираната резистентност към флуорохинoлони и 

генотипните вариации на gyrA и gyrB. 
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОРИГИНАЛНОСТ. ПРИНОСИ. 

 

1. Приноси с научно-теоретичен характер 

1.1. За първи път в България е проучена на генетично ниво антибиотична 

резистентност към флуорохинолони на Clostridium difficile. 

1.2.Установени генетични вариации в негативния регулатор на токсините А и В 

– tcdC с използваната от нас праймерна двойка, като същите праймери са 

били използвани и преди нас, без да бъде откроена тази разлика. 

1.3. Получена е ценна информация за връзката резистентност-токсигенност. 

 

2. Приноси с методичен характер. 

2.1.Оптимизиран е протокол за изолиране на ДНК от Clostridium difficile в 

аеробни условия без специализирано оборудване като анаеробен бокс. 

2.2.Оптимизирани са термодинамичните параметри на амплификация на гените 

gyrA и gyrB с използването на праймери, публикувани преди това в 

литературата. 

 

3. Приноси с научно-приложен характер 

3.1 Разграничена е видима на агарозен гел разлика между две разновидности на 

ампликона на tcdC, които преди бяха възприемани като една и съща форма. 
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