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Дисертационния труд е обсъден на разширен научен колегиум на Отдел
„Микробиология” на 10.04.2019 г. и насочен за защита пред Научно жури.
Дисертационният труд съдържа 163 страници, 18 таблици и 34 фигури. В
библиографската справка са включени 377 заглавия, от които 2 на кирилица и 375 на
латиница. Експерименталната работа е извършена в Научно-изследователския център на
„ЕЛ БИ Булгарикум” ЕАД, гр. София.
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 ........... 2019г. от......ч. в
аулата на НЦЗПБ, гр. София, бул. „Янко Сакъзов ” 26 на открито заседание на Научното
жури, назначено от Директора на НЦЗПБ.
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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

AФ – агрегационен фактор
ИПЗ – извънклетъчни полизахариди
КФ – коагрегационен фактор
МКБ – млечнокисели бактерии
АPF – Aggregation promoting factor
APP – Aggregation promoting protein
АТСС – American Type Culture Collection
ConA – конканавалин А
GRAS – Generally Regarded As Safe
FAO – Food and Agricultural Organization
IBD – Inflammatory Bowel Disease, възпалителни болести на червата
L. bulgaricus – Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus
PCR – Polymerase Chain Reaction, полимеразна верижна реакция
RT – Reverse Transcriptase, обратна транскриптаза
S. aureus – Staphylococcus aureus ssp. aureus
WHO – World Health Organization
WxL, GW, LPхTG и др. – домени и мотиви от аминокиселинната последователност на
даден белтък, които изпълняват определена функция. Големите букви са еднобуквените
съкращения на консервативните киселини в тези мотиви, а с „х“ е отбелязват вариращите
аминокиселини
Единици:
bp – базови двойки
cfu – колония-образуващи единици
Da – далтона
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I. УВОД

Използването на млечнокиселите бактерии (МКБ), в това число и таксономично поотдалечената група на бифидобактериите, в хранителната и биотехнологичната индустрия
и техните терапевтични приложения определят същественото икономическо значение на
тези бактерии. Изследванията, свързани с тях, са фокусирани върху ролята им във
ферментацията на храните и предотвратяване на развалянето им, биотехнологичното им
приложение и използването им като хранителни добавки за подобряване здравния статус
на организма. През последните години нараства интересът и от медицинска гледна точка
към МКБ главно поради техните антагонистични свойства спрямо множество човешки
патогенни бактерии, както и поради ежегодното увеличаване на данните за устойчиви към
антибиотици щамове патогенни бактерии. Обединени под термина „пробиотици“, някои
култури МКБ се явяват потенциална терапевтична или профилактична възможност за
лечение на инфекциозни заболявания и разбирането на връзката между чревната
микрофлора и човешкото здраве може да бъде полезно в тази насока. Съвременната
медицина приема, че множество патогенни микроорганизми, като Salmonella, Shigella, E.
coli, Campylobacter и Clostridium difficile, могат да отключат хронични възпалителни
процеси и редица заболявания на стомашно-чревния тракт.
Като част от чревната микрофлора МКБ изпълняват важни функции в
гостоприемника, като защита от проникване на патогенни бактерии, които могат да
причинят редица социално значими заболявания. Повечето МКБ са приети като безвредни
за човека, което улеснява тяхното приложение. В действителност, малък процент от
изследваните щамове на даден вид МКБ притежават полезни свойства и същевременно
имат технологичните характеристики за промишлено производство. Полезните свойтва на
бактериите са както видово, така и щамово специфични. Това подчертава важността на
предварителната селекционна работа и голямото внимание, с което трябва да се подхожда
към подбора на тези микроорганизми за използването им в продукти с полезни за здравето
характеристики.
Свойствата свързани с взаимодействието между млечнокиселите и патогенните
бактерии представляват значителен интерес. Такива са например антимикробната
активност и коагрегацията. При МКБ са известни множество метаболити, като органични
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киселини, пептиди и бактериоцини, които проявяват антимикробно действие в различна
степен и към различни групи вредни микроорганизми. Допълнително, проучването на
факторите, които участват в авто- и коагрегацията, определящи

физическия контакт

между МКБ и клетките на патогена, дава информация за механизмите, по които тези
процеси се извършват. Тази информация е много полезна при търсене и подбор на нови
пробиотични щамове Lactobacillus и Bifidobacterium. Научавайки повече за тези фактори,
бихме могли да подберем условия на култивиране на бактериите, при които тези свойства
да са най-добре изявени.
Настоящият труд е посветен на проучване възможностите на МКБ, използвани в
млечната промишленост, да проявяват антимикробна активност и коагрегация спрямо
ентеропатогенни бактерии от видовете E. coli, Salmonella и Shigella, както и допълнително
включени в изследването представители на Staphylococcus и P. аeruginosa. Съществена
част от работата е отделена на изследване на агрегационните фактори, участващи в
процеса на коагрегация при L. bulgaricus и B. longum.
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I.

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ

Целта на настоящата работа е да се изследва способността на избрани култури МКБ
(Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus, Lactobacillus helveticus и Bifidobacterium sp.) да
взаимодействат с патогенни бактерии, като Escherichia coli, Salmonella, Shigella,
Staphylococcus sp. и Pseudomonas aeruginosa, посредством коагрегация и потискане на
тяхното развитие.
Задача 1. Доказване способността на отделни щамове МКБ да потискат развитието на E.
coli, Salmonella, Shigella и Staphylococcus sp. и P. aeruginosa in vitro.
Задача 2. Тестване на системата Omnilog за изследване на антимикробна активност
Задача 3. Изследване на коагрегацията на щамове L. bulgaricus и Bifidobacterium sp. с
патогенни бактерии
Задача 4. Проучванe на факторите, определящи агрегацията и коагрегацията при
Bifidobacterium sp.
Задача 5. Проучване на факторите, определящи агрегацията и коагрегацията при L.
bulgaricus
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II.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ

1. Бактериални култури
Диарогенни Escherichia coli
(в скоби е отбелязан серотипа за тези,
за които е известен):
- Еn, 0-601, 2168 (O44), 2169, 2172, 2175, 2178, 2179, 2186, 2194,
2201, 2202, 2215, 2239 (O6), 2240 (O86), 2241 (O128), 2242 (O127),
2243 (O6), 2298 (O139), 3398 (ATCC 11775).
Shigella flexneri (в скоби е отбелязан
серотипа за тези, за които е известен):
- 2173, 2292 (2a), 2293 (1b), 2294 (y), 2295 (y), 2296 (2b).
Shigella sonei:
- 2297.
Salmonella entericа subsp. enterica подредени по серотипове:
- Salmonella ssp.: 2161 gr D, 2170 gr B, 2171 gr B, 2174 gr D, 2176 gr
C, 2177 gr D;
- Salmonella Typhimurium: En, 2288, 2289, 2350, 2352, 2356;
- Salmonella Enteritidis: 2286, 2287, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361,
2362, 2363, , 3591(ATCC 13076);
- Salmonella Brandenburg: 2364
- Salmonella Orion: 2291;
- Salmonella Infantis: 2349, 2355;
- Salmonella Kottbus: 2351, 2354;
- Salmonella Abony: 2353;
- Salmonella Thompson: 2290.
Staphylococcus sp.:
- S. aureus: 361, 746 (ATCC 12600), 2183, 2184, 2185, 2192,
2197, 2198, 2199, En; S. epidermidis: 2189
P. aeruginosa:

-

2181, 2182, 2203, 2216, 2217, 2218, 2219

L. delbruekii ssp. bulgaricus:
- 1/11, 1/13, 1/14, 2/15, LBB.B 5, 5/6, 5/7, LBB.B 26, 47/13, 47/14, 47/15,
49/7, 50/7, 51/6, 51/7, 51/9, 51/10, 53/8, 54/7, 55/8, 58/2, 61/7, 65/5,
66/1, 69/6P, 70/13, 71/1, LBB.B 120, LBB.B 130, LBB.B 144, 181/4,
181/10, 220/6, LBB.B 332, 603/9, LBB.B 1054, 1821/1, 1997/4, Ц 3/2,
l 8, N4/4, 4ПМ;
L. helveticus:
- 1/6, 2/14/1, 200/1, LBB.H 4;
Bifidobacterium:
- B. longum 1/2, B. breve 6123, B.animalis subsp. lactis 10140, B.
adolescentis DSM/LMG 20083, B. pseodolongum ssp. pseudolongum
20099, B. breve 20213, Bifidobacterium sp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
8

2. Използвани хранителни среди – обезмаслено мляко, месопептонен бульон (МПБ),
Nutrient broth (MERCK), Trypticase Soy Broth
3. Изследване на антимикробната активност на МКБ с ямково-дифузионен метод
4. Проучване на възможностите на системата за Фенотипен микроарей за определяне на
антимикробна активност
5. Определяне на коагрегационен фенотип при МКБ
6. Тестване на възможностите за флуоресцентни багрила за визуализиране на
агрегация/коагрегация
7. In silico анализ на продуктите на два потенциално свързани с агрегацията гена (apf и
app) при L. bulgaricus
7.1. Постановка на опита
7.2. ДНК изолиране и PCR амплификация
7.3. РНК изолиране и PCR амплификация
7.4. Секвениране и in silico анализи
8. Доказване на щамовата специфичност на клетъчната повърхност при L. bulgaricus
9. Електрофоретично разделяне на повърхностни протеини, екстрахирани с различни
буфери при L. bulgaricus
10. Ензимно третиране на бифидобактерии за определяне природата на агрегационния
фактор
11. Сравняване на профили от повърхностни протеини при B. longum 1/2 и
запазване/отпадане на агрегационния фенотип при използването на различни
екстрактори
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III.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ

1. Aнтимикробен ефект на млечнокисели бактерии и бифидобактерии срeщу
патогенни бактерии
1.1. Определяне на антимикробната активност на млечнокисели бактерии и
бифидобактерии с класически ямков метод
Различни автори установяват антимикробна активност на лактобацили, обхващаща
широк спектър от патогенни микроорганизми, било in vitro или in vivo, включително E.
coli, Salmonella и S. aureus (Gopal et al., 2001; Karska-Wysockib et al., 2010; Makras et al.,
2006; Tsai et al., 2005). В настоящата работа потискащото действие на щамове МКБ и
бифидобактерии беше изследвано с ямково-дифузионен метод.
Щамовете L. bulgaricus, L. helveticus и Bifidobacteria бяха тествани срещу три
ентеропатогенни вида, Е. coli, Salmonella и Shigella, и също допълнително бяха изследвани
срещу три щама Staphylococcus аureus. В Tаблица 1 са представени обобщени резултати от
изследванията за щамовете L. bulgaricus, L. helveticus, а в Таблица 2 са представени
резултатите получени при Bifidobacterium sp. От тях се вижда, че най-силно влияние L.
bulgaricus показва към E. coli, L. helveticus към Salmonella, а Bifidobacteria към S. aureus.
Потискане на изолати Е. coli
Най-чувствителни към изследваните от нас щамове L. bulgaricus са изолатите на E.
coli. Сред тях няма изолати, които да не сe повлияват поне от един L. bulgaricus. Щамове L.
bulgaricus LBB.B 120, LBB.B 130, LBB.B 144, LBB.B 1054 потискат над 50% от щамовете
E. coli, срещу които са тествани. Тези резултати кореспондират с получени данни от други
колективи, при които всички изследвани лактобацили, вкл. L. bulgaricus в различна степен
потискат E. coli (Fang et al., 1996; Erdoúrul et al., 2006; Aslam et al., 2010; Denkova et al.,
2012, 2013а, 2013b).
Oт изследваните щамове L. helveticus силна инхибираща активност срещу E. coli
проявяват L. helveticus 200/1 и LBB.Н 4. Другите два щама L. helveticus са по-слабо
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активни, като L. helveticus 1/6 потиска растежа на най-малко на брой патогенни изолата,
четири от общо десет (Tаблица 1).
Потискане на изолати Salmonella
Нашето изследване показа, че отделни щамове L. bulgaricus имат инхибиращо
въздействие върху патогенни изолати Salmonella. Най-голям брой изолати Salmonella се
потискат от L. bulgaricus LBB.B 120, LBB.B 130, 220/6, 332, l8 (Taблица 1). Получените от
нас резултати потвъждават наблюденията на други автори за въздействието на L.
bulgaricus върху щамове Salmonella (Erdoúrul et al., 2006; Aslam et al., 2010; Denkova et al.,
2012, 2013a, 2013b).
Изследваните щамове L. helveticus показват по-силна инхибираща активност спрямо
Salmonella в сравнение с L. bulgaricus. Както и при E. coli, L. helveticus 200/1 и LBB.Н 4
имат по-силно изявено антагонистично действие. L. helveticus 2/14/1 потиска растежа на
най-малко на брой патогенни изолата, петнадесет от общо двадесет (Таблица 1).
При изследваните от нас изолати Salmonella се наблюдава една група от седем
изолата S. Enteritidis, два изолата S. Typhimurium, и по един изолат S. Infantis, S.Thompson,
S. Brandenburg и S. Kottbus, които не се потискат от нито един щам L. bulgaricus. Подобни
резултати се наблюдават от няколко други автори (Ravaei et al., 2013; Nouri et al., 2010;
Voravuthikunchai et al., 2006).

Потискане на изолати Shigella
Макар че извадката от изследвани изолати Shigella е малка част, L. bulgaricus
показват активност и срещу тях, като L. bulgaricus 69/6Р и L. bulgaricus LBB.B 120
потискат 4 от 6 изследвани изолата Shigella (Таблица 1). Направената от нас справка
показва, че отсъстват изследвания върху въздействието на L. bulgaricus върху изолати
Shigella. За това нашето, макар и ограничено по мащаб изследване показа, че L. bulgaricus
има потенциала да потисне развитието и на този патоген.
В нашето изследване нито един от изследваните 10 щама Bifidobacteria не проявява
антимикробен ефект срещу тестваните ентеропатогенни видове. Данните в литературата за
11

потискащото действие на бифидобактериите са оскъдни, но например Cheikhyoussef et al.
(2008) изследват щамове Bifidobacterium, сред които B. infantis и B. longum. Авторите
показват потискащо въздействие на бифидобактериите срещу Salmonella Typhimurium.
Потискане на изолати S. aureus
Сред изследваните култури L. bulgaricus успяхме да откроим два щама, които
потискат и трите изследвани щама S. аureus (L. bulgaricus 332 и L. bulgaricus 603/9)
(Таблица 1). По отношение на S. aureus други автори потвърждават инхибиращото
действие на L. bulgaricus спрямо този патогенен вид (Fang et al., 1996, Erdoúrul et al., 2006,
Aslam et al., 2010; Babenko et al., 2014)
Бифидобактериите също бяха допълнително изследвани срещу трите щама S. aureus
и беше установено, че всички 10 проявяват антимикробна активност срещу S. aureus 746
(ATTC 12600) и S. aureus 361, и само два щама Bifidobacteria потискат и третия изолат S.

aureus En (Таблица 2). Denkova et al. (2013a) съобщават за висока антимикробна активност
на B. bifidum 4 срещу S. aureus ATCC 25093.
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Таблица 1. Инхибиращ ефект на лабораторно приготвени ферментирали млека, получени с
различни култури L. bulgariucs и L. hеlveticus върху клинични изолати от четири вида
патогенни бактерии. Посочен е броят на щамовете патогени с потиснато развитие, а в
скоби е даден общият брой тествани патогенни култури.
Щам L. bulgaricus
L. bulgaricus LBB.B 5
L. bulgaricus LBB.B 26
L. bulgaricus 54/7
L. bulgaricus 58/2
L. bulgaricus 69/6P
L. bulgaricus LBB.B 120
L. bulgaricus LBB.B 130
L. bulgaricus LBB.B 144
L. bulgaricus 181/4
L. bulgaricus 220/6
L. bulgaricus LBB.B 332
L. bulgaricus 603/9
L. bulgaricus LBB.B 1054
L. bulgaricus 1821/1
L. bulgaricus 1997/4
L. bulgaricus Ц 3/2
L. bulgaricus l 8
L. bulgaricus N4/4
L. hеlveticus 200/1
L. helveticus H4
L. helveticus 1/6
L. helveticus 2/14/1
*н.о. – не е определяно

E. coli

Salmonella sp.

Shigella sp.

S. aureus

4 (15)
0 (9)
2 (9)
4 (10)
6 (15)
10 (15)
10 (15)
9 (15)
2 (9)
0 (9)
4 (15)
0 (9)
6 (10)
3 (10)
5 (15)

4 (8)
4 (8)
2 (30)
н.о.
2 (30)
10 (30)
7 (8)
1 (8)
0 (8)
6 (8)
5 (8)
4 (8)
0 (22)
2 (22)
3 (30)

н.о.*
н.о.
1 (6)
н.о.
4 (6)
4 (6)
0 (6)
н.о.
н.о.
н.о.
н.о.
н.о.
н.о.
3 (6)
2 (6)

н.о.
2 (3)
н.о.
н.о.
н.о.
2 (3)
0 (1)
0 (1)
1 (1)
2 (3)
3 (3)
3 (3)
н.о.
н.о.
н.о.

3 (15)
4 (9)
3 (9)
9(10)
10(10)
4(10)
6(10)

4 (30)
7 (8)
1 (8)
19(22)
19(22)
18(22)
15(22)

н.о.
н.о.
н.о.
н.о.
н.о.
н.о.
н.о.

2 (3)
2 (3)
1 (3)
н.о.
н.о.
н.о.
н.о.
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Таблица 2. Инхибиращ ефект на щамове Bifidobacterium върху изолати S.aureus.
Патогенни
бактерии

Bifidobacterium
4
5

B.
longum
1/2

1

2

3

S. aureus 361

+++*

+++

+++

+++

+++

S. aureus 746
(ATCC 12600)
S. aureus En

+++

+++

+++

+++

-

+

-

-

6

7

8

9

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

-

-

-

-

+

-

*с „+“ са отбелязани зони на инхибитане до 3 mm, с „++“ – oт 3 до 6 mm, a с „+++“ – над 6
mm

1.2. Проучвания на възможностите на автоматизирана система за
фенотипен

микроарей

OmniLog®

за

изследване

на

антимикробна

активност
OmniLog® е автоматизирана система за фенотипен микроарей, която позволява в
рамките на един експеримент да се оценят близо 2000 характеристики на щамове
микроорганизми, бактериални съобщества, както и растителни и животински клетъчни
линии. Използва се за установяване чувствителността на клетките към химични агенти, за
откриване на нови мишени за антимикробни съединения, за оптимизиране на условията за
култивиране при производствени процеси, за таксономични или епидемиологични
проучвания, основаващи се на фенотипни характеристики на културите и други.
Изследванията се извършват в разработени от Biolog Inc. 96-ямкови плаки, на които
предварително производителят е нанесъл веществата, чието взаимодействие или
метаболизиране от микробните клетки се проучва. Поведението на проучваната култура се
проследява посредством промяната на цвета на индикатор (тетразолиево съединение),
включен в състава на хранителната среда. За всяка ямка се получава растежна крива в
резултат на автоматизираното отчитане (през 15-20 min) на промяната на цвета на
индикатора в хранителната среда посредством високочувствителна камера.
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P
Въглероден метаболизъм

N
S

Азотен метаболитен път

Осмоза и
ефект на йони

Биосинтетични
пътища

pH
ефект

Чувствителност към химични съединения

Фиг. 1. Илюстрация на набор от общо двадесет 96-ямкови плаки Biolog, използвани от
системата OmniLog®, всяка характеризираща изследваната култура по различни
фенотипни характеристики.

1.2.1. Описание на метода
В настоящата работа си поставихме за задача да проверим възможностите на
системата OmniLog® за опеделяне на антимикробната активнoст на МКБ спрямо
патогенни бактерии като избрахме за модел L. helveticus и E. coli. В хода на изследването
подбрахме подходяща хранителна среда и багрило, както и цялостен ход на работа и начин
за извършване на оценка.
В предлагания метод в две повторения в ямките, предварително заредени с
хранителната среда и багрилото се инокулират:
1. Смесена култура от патогена и млечнокиселата бактерия. За моделното
проучване са избрани четири диарогенни щама E. coli и два щама L. helveticus, които при
ямково-дифузионните тестове показват съответно отсъствие и наличие на инхибиращ
ефект върху съответния патоген.
2. Самостоятелна култура от патогена (съответния щам E. coli). Тази контрола
служи за проследяване развитието на патогена при тези условия и за сравняване с
растежната крива на смесената култура.
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3. Самостоятелна култура от МКБ (един от двата щама L. helveticus). Тази контрола
служи за коригиране на стойностите, получени за пробата от смесената култура с
фоновите стойности, получени при самостоятелното развитие на МКБ.
4. Неинокулирана хранителна среда. Посредством тази отрицателна контрола
всички стойности за пробата и останалите контроли се коригират за евентуална промяна в
цвета на индикатора в процеса на инкубиране, несвързано с присъствието на бактерии.
С автоматизираната система за фенотипен микроарей е проследена промяната на цвета и
интензитета на оцветяване на средата в хода на 24-часово инкубиране при 37оС, в
анаеробна среда.
Оценката за наличие/отсъствие на инхибиращ ефект на МКБ върху развитието на
патогена се извършва като кривата, съответстваща на динамиката в промяната на
интензивността на оцветяване на пробата смесена кулура, коригирана с фоновите
стойности и стойностите за контролата, инокулирана с МКБ се сравни с контролата,
инокулирана с патогенен микроорганизъм в следните стъпки:
1. От отчетените стойности за смесената култура и двете контроли инокулирани със
самостоятелни култури от патогена и МКБ се изваждат стойностите за неинокулираната
среда;
2. Построяват се криви, показващи динамиката в промяната на цвета в тестовите
ямки, съдържащи смесената култура и двете контроли, инокулирани със самостоятелни
култури от патогена и МКБ;
3. Построява се крива, съответстваща на динамиката в промяната на интензивността
на оцветяване на пробата смесена кулура, коригирана с фоновите стойности за контролата,
инокулирана със самостоятелна култура МКБ;
4. Сравнява се коригираната крива на развитие на патогена в смесената култура с
кривата от контролата, инокулирана само с патогена. За наличието и степента на
инхибиране се съди по разминаването на тези две криви.
Заложена/целена начална концентрация на бактериите: E. coli – 105 cfu/ml; L.
helveticus – 107 cfu/ml (приблизителен начален брой, постъпващ в стомашно-чревния тракт
при консумация на млечен продукт тип кисело мляко).
Всички варианти са измерени паралелно в по две ямки, за да се провери дали има
значителни отклонения в отчетените от апарата стойности.
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1.2.2. Съпоставка на получените резултати от проведените опити със системата
за фенотипен микроарей OmniLog® с такива получени с отчетения бактериален брой
на твърди хранителни среди
За да се потвърди съответствието на получените резултати с автоматизираната
система за фенотипен микроарей с класическите микробиологични методи, паралелно е
отчетен и броят (cfu/ml) на микроорганизмите в смесената култура и в контролите,
инокулирани със самостоятелни култури патоген и МКБ на твърди хранителни среди
съгласно БДС ISO 7889 и ISO 16649-2 Standard на 0h и на 24h от изследването
На Фиг. 2. А и C са представени резултати от съвместното култивиране на E. coli
2340 с щам L. helveticus 2/14/1. Този щам при изследване с ямково-дифузионен метод не е
показал антимикробна активност спрямо изолатите диарогенни E. coli. Както се вижда на
Фиг. 13 А, растежната крива на E. coli 2340 (контрола) съвпада с растежната крива на
смесената/съвместната култура, което показва че L. helveticus 2/14/1 не проявява
антимикробна активност спрямо тествания микроорганизъм. Това се потвърждава и от
резултатите, получени чрез отчитане на бактериален брой на патогена самостоятелно или в
смесената култура (Фиг. 2. C). За разлика от щам L. helveticus 2/14/1, щам L. helveticus
200/1 показа по-съществен принос към изменението на оцветяването на индикаторната
среда (Фиг. 2. B). След коригиране на стойностине получени за смесената култура E. coli
2340 и L. helveticus 200/1 с фоновите стойности от самостоятелно инокулирания L.
helveticus 200/1 установихме, че се наблюдава изоставане в растежната крива на
изследвания щам E. coli в присъствие на лактобацилната култура (Фиг. 2. B). Наблюдваната
разлика се потвърждава и от отчетените стойности на бактериалния брой на патогена
самостоятелно или в смесената култура. При култивиране на E. coli 2340 съвместно с L.
helveticus 200/1 отчетеният брой клетки на патогена в края на периода на инкубиране е
съществено по-нисък от този на самостоятелно култивираната E. coli. (Фиг. 2. D). Както се
вижда на Фиг. 14. D при съвместното култивиране с L. helveticus 200/1 се отчита потискане
на растежа на E. coli 2340.
От представените до тук резултати би могло да се направи заключение, че
автоматизираната системата OmniLog е подходяща за скрининг на голям брой щамове
едновременно и в кратки срокове. Така получените резултати могат да служат за база за
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подбор на щамове за по-детайлни проучвания, включващи отчитане на бактериален брой
по стандартизирани методи.
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B

A

D

C

Фиг. 2. Криви, показващи динамиката на изменение на цвета на индикаторното багрило при развитието на E. coli 2340
и L. helveticus 2/14/1, (А) и E. coli 2340 и L. helveticus 200/1 (В), инокулирани поотделно и в смесена култура и съпоставка на
отчетените стойности за бактериалния брой на E. coli 2340 в началото и в края на инкубационния период при самостоятелното
му развитие и в присъствие на съответния щам L. helveticus (C, D).
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2. Агрегация и коагрегация при щамове Lactobacillus и Bifidobacterium
2.1. Доказване на коагрегативни свойства на Lactobacillus и Bifidobacterium
Предимство при щамовете, оказващи потискащ ефект върху различни патогенни
бактерии е способността им да коагрегират с тях. В процеса на коагрегация eфектът на
отделяните от МКБ антимикробни вещества, които потискат патогенните микроорганизми
се увеличава поради близкия контакт между двата вида бактерии. (Kaewnopparat et al,
2013, Li et al., 2015). Коагрегацията на бактериални щамове играе важна роля в някои
екологични ниши, особено в червата на човека. Докладвано е, че способностите за
коагрегация могат

да позволят на щамовете на млечнокиселите бактерии да

възпрепятстват растежа на патогенни щамове в стомашно-чревния и урогениталния тракт
(Botes et al., 2008).
За коагрегационни свойства са изследвани 40 щама L. bulgaricus и 6 щама
Bifidobacterium. При първоначални изследвания бяха тествани условия с различно рН на
средата и за по-нататъшните изследвания като оптимален беше подбран интервал рН 7.0 –
7.2. Щамовете са изследвани срещу различни ентеропатогенни бактерии (Таблица 3).
Снимки на микроскопски препарати, илюстриращи наличие и липса на коагрегация при
различни комбинации от МКБ и патогенни бактерии са представени на Фигура 3.
Голяма част от изследваните лактобацили, 18 от общо 40 тествани култури, не
коагрегират с нито един от щамовете E. coli (общо 14 тест култури). Пет от лактобацилите
коагрегират с по три щама E. coli, а останалите 16 с по-малко от 3. При нито един от
четиридесетте лактобацила не се наблюдава коагрегация с E. coli 2168. Ekmekci (2009)
докладва, че от общо 19 изледвани щама МКБ само 6 проявяват в различна степен
коагрегация с E. coli ATCC 11229.
При нашето изследване щам L. bulgaricus LBB.B 1054 се откроява на фона на
останалите изследвани лактобацили по високия брой изолати E. coli, с които коагрегира.
Той взаимодейства с 8 от общо 14 изследвани патогенни изолата.
Направеното изследване показа висока щамова специфичност на коагрегиращите
способности, както на културите L. bulgaricus така и на тест културите E. coli. Едно
възможно обяснение на наблюдаваните вариации в това свойство е голямото разнообразие
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от повърхностни протеини и въглехидрати, с които се характеризира всеки от щамовете и
които участват в процеса на коагрегация.
По отношение на коагрегацията с изолати Salmonella, 16 от лактобацилите не
коагрегират с нито един от изолатите Salmonella, три щама коагрегират с по четири, а
останалите двадесет с три и под три изолата Salmonella. L. bulgaricus LBB.B 120 и L.
bulgaricus 1997/4 взаимодействат с най-голям брой, с 10 и с 6 изолата Salmonella съответно
(от общо 12). Отново резултатите показват щамова специфичност на лактобацилите по
отношение на коагрегативната им способност с клетки на Salmonella и в същото време
водят до заключението, че могат да бъдат подбрани отделни щамове L. bulgaricus като
LBB.B 120 и 1997/4, чиито клетки показват сродство с повърхността на голям брой
клинични изолати на този патоген.
Наблюдението върху щамове L. bulgaricus е още по-стойностно, тъй като в
литературата са описани коагрегационни свойства спрямо Salmonella главно за други
видове лактобацили. Li et al. (2015) съобщават, че всички 18 изследвани от тях щама МКБ,
сред които L. lactis и L. fermentum показват в различна степен коагрегация с Salmonella sp.
Blagoeva et al. (2014) докладват за щам L. fermentum, който проявява коагрегация с
Salmonella sp. NBIMCC 1425. L. paracasei subsp. paracasei BGSJ2-8 коагрегира с S.
Тyphimurium TR251, а L. acidophilus M92 демонстрира коагрегация S. Typhimurium (Kos et
al., 2003).
От четиридесетте лактобацила само 10 коагрегират с S. flexneri 2173. В следващо
изследване девет от лактобацилите са изследвани срещу 5 изолата от този патогенен вид,
като пет от млечнокиселите култури са коагрегирали само с S. flexneri 2173, но не и с
останалите четири патогенни изолата. Може да се заключи, че L. bulgaricus показва слаби
коагрегативни свойства спрямо този патоген, въпреки че при отделни комбинации от
щамове се наблюдава взаимодействие между клетките. В същото време в литературата
отсъстват резултати от наблюдение върху коагрегация на МКБ с S. flexneri с изключение
на работата на Cao et. al (2015) в която се установява коагрегация на S. flexneri
CMCC(B)51592 с Pediococcus pentosaceus. Поради това наблюдаваното взаимодействие на
десет щама L. bulgaricus с S. flexneri 2173 заслужава особено внимание.
Шест от изследваните L. bulgaricus не коагрегират с представителите на нито един
от трите вида изследвани ентеропатогенни бактерии.
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Въпреки че не са обект на настоящата работа в изследванията, освен
ентеробактерии, бяха включени и други видове патогенн бактерии като Pseudomonas
aeruginosa и Staphylococcus sp. (Таблица 4). За нас представляваше интерес да проверим
възможностите за взаимодействие на МКБ с различни патогенни видове.
Два щама L. bulgaricus, L. bulgaricus 71/1 и L. bulgaricus 1997/4 коагрегират с по пет
от общо седем изолата P. aeruginosa. Други два с по четири, а 18 с три и под три.
Останалите 16 щама МКБ не коагрегират с нито един от патогенните изолати.
L. bulgaricus 1/11 и L. bulgaricus Ц3/2 коагрегират с по осем щама от
представителите на род Staphylococcus от общо 10 изследвани. Седем щама L. bulgaricus
коагрегират с 4 до 6 изолата Staphylococcus, а 17 с три и под три. Тринадесет от общо 40
изследвани МКБ не коагрегират с нито един от патогенните изолати.
В нашето изследване щамовете L. bulgaricus LBB.B 1054, LBB.B 120, 1997/4, 71/1,
1/11 и Ц3/2 се отличават на фона на останалите лактобацили по по-големия брой
патогенни изолати, с които коагрегират. От общо 40 изследвани щама L. bulgaricus три на
брой, L. bulgaricus 53/8, 58/2 и 61/7, не коагрегират с нито един изолат от петте вида
патогенни бактерии. Получените резултати още веднъж подчертават важността на
селекционната работа при подбора на подходящи щамове, кандидати за приготвяне на
пробиотични препарати за превенция на заболявания, причинявани от изследваните видове
потогени. Допълнително, при избор на щам L. bulgaricus с най-високи коагрегативни
способности трябва точно да се определи вида на патогенните бактерии, срещу които да се
проявява целената антимикробна активност.
Шест на брой представители на различни видове от род Bifidobaterium бяха
изследвани за когрегационни свойства спрямо E. coli. От тях B. breve 6123 коагрегира с два
от общо седем изолата, B. adolescentis DSM/LMG 20083 и B. breve 20213 с по един
(Таблица 3). Щам B. longum 1/2 взаимодейства с четири от общо четиринадсесет изолата E.
coli, както и с пет изолата Salmonella от общо дванадесет, сред които S. Typhimurium, S.
Enteritidis, S. Orion. Щамът B. longum 1/2 беше избран за по-нататъшни изследвания, тъй
като представлява интерес за фирмата.
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Shigella 2173 – L. bulgaricus 181/4

E. coli 2201 – L. bulgaricus LBB.B 1054

Salmonella 2171 – L. bulgaricus 181/10

Salmonella 2161 – L. bulgaricus 181/10

S. aureus 2192 –L. bulgaricus Ц3/2

S. aureus 746 – L. bulgaricus LBB.B 120
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Salmonella 2171 – L. bulgaricus N4/4

Salmonella 2288 – B. longum 1/2

Salmonella 2176 – L. bulgaricus LBB.B 130 – Salmonella 2177 – L. bulgaricus LBB.B 120 –
пример за липса на коагрегация
пример за липса на коагрегация

Фиг.3. Снимки на микроскопски препарати, илюстриращи наличие и липса на коагрегация
при различни комбинации от МКБ и патогенни бактерии.
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Таблица 3. Извадка от резултатите oт тестването на коагрегативната способност на 40
щама L. bulgaricus и 6 бифидобактерии с изолати от Escherichia coli, Salmonella и
Shigella flexneri. Таблицата съдържа щамовете, показали най-добра коагрегативна
способност.

№

Щам L.
bulgaricus

Вид патоген

Escherichia coli

26

L. bulgaricus
LBB.B 120

38

41

B. longum 1/2

14

3

12

10

Salmonella
Shigella flexneri
Escherichia coli
Salmonella

8

2172, 2178,
2186
2177, 2161,
2170, 2171,
2174, 2176,
2177, En,
2186, 2201,
2202, 2215,
En, O-601,
2178, 2201

12
5
14
12

6

Shigella flexneri

1

1

Escherichia coli

14

4

Salmonella

12

5

Shigella flexneri

5

25

Щам
патоген

5
14

L. bulgaricus
LBB.B 1054

L. bulgaricus
1997/4

Брой
коагрегирали
патогенни
щамове

Salmonella

Shigella flexneri
Escherichia coli
30

Общ
брой
патоген
ни
щамове

3591, En,
2161, 2171,
2174, 2176
2173
2172, 2179,
2186,2202
2288,
2291,2361,
2362, 2363

Таблица 4. Извадка от резултатите oт тестването на коагрегативната способност на
щамове L. bulgaricus с изолати от Pseudomonas aeruginosa и Staphylococcus sp.
Таблицата съдържа щамовете, показали най-добра коагрегативна способност.

№

1

3

27

32

Щам
L.bulgaricus
L. bulgaricus
1/11

L. bulgaricus
1/14

L. bulgaricus
LBB.B 130

L. bulgaricus
Ц3/2

L. bulgaricus
33
71/1

L. bulgaricus
35
181/10

L. bulgaricus
38
1997/4

Общ
брой

Брой
коагрегирали
патогенни
щамове

7

1

Staphylococcus

12

8

Pseudomonas
aeruginosa

7

1

Staphylococcus

10

5

Pseudomonas
aeruginosa

7

1

Staphylococcus

10

5

Pseudomonas
aeruginosa

7

1

Staphylococcus

12

8

Pseudomonas
aeruginosa

7

5

361, 2183, 2184,
2192, 2197, 2199,
2198, 2221
2181, 2182, 2203,
2216, 2217

Staphylococcus

12

6

361, 746, 2189,
2184, 2224, 2198

Pseudomonas
aeruginosa

7

Staphylococcus

12

6

361, 746, 2183,
2184, 2199, 2189,

7

5

2219, 2216, 2182,
2181, 2203

12

1

361

Щам патоген
Pseudomonas
aeruginosa

Pseudomonas
aeruginosa
Staphylococcus

26

Щам патоген
2217
361, 746, 2199,
2183, 2197, 2192,
2221, 2224
2182
361, 2183, 2184,
2185, 2198, 2224
2181
2192, 2198, 2183,
2184, 2199
2181

2.2. Изследване на коагрегация между лактобацили и ентеропатогенни
бактерии с флуоресцентна микроскопия.
За наблюдаване на резултатите от опитите за коагрегация потърсихме вариант, при
който клетките на двете взаимодействащи си бактериални култури да бъдат
диференцирано оцветявани директно в течна среда след съвместното им инкубиране без
фиксиране на натривката чрез нагряване на пламък. За целта използвахме флуоресцентни
багрила. Сравнихме три кита за флуоресцентно оцветяване на бактерии от търговската
мрежа: 1) LIVE BacLight™ Bacterial Gram Stain Kit; 2) LIVE/DEAD® BacLight™ Bacterial
Viability Kit и 3) ViaGram™ Red+ Bacterial Gram Stain and Viability Kit.
От сравняваните китове за флуоресцентно оцветяване подходящи и удобни за
използване са LIVE BacLight™ Bacterial Gram Stain Kit и LIVE/DEAD® BacLight™
Bacterial Viability Kit. Първият от тези два кита, допълнително позволява диференцирано
оцветяване на клетките на L. bulgaricus и E. coli.

A

B
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C

D

Фиг. 4. Микроскопски препарати на B. longum 1/2, както и на смесени култури от щамове
лактобацили и E. coli, наблюдавани с флуоресцентен микроскоп. А. Автоагрегация при B.
longum 1/2, оцветен с LIVE BacLight™ Bacterial Gram Stain Kit (L-7005). B. Липса на
коагрегация между щамове L. bulgaricus (в червено) и E. coli (в зелено), оцветени с LIVE
BacLightTM Bacterial Gram Stain Kit (L-7005). C, D. Коагрегация при щамове L. bulgaricus
(в червено) и E. coli (в зелено), оцветени с LIVE BacLightTM Bacterial Gram Stain Kit (L7005), заснета при две различни увеличения (C - 40x; D -100x).

2.3. Начални проучвания на природата на повърхностните фактори, определящи
коагрегацията при щамове L. bulgaricus и B. longum 1/2

2.3.1. Изследване на възможната роля на повърхностните въглехидрати за
агрегацията при L. bulgaricus
В процесите на агрегация вземат участие повърхностно разположени структури от
клетъчната стена на бактериите.
Структурата на тейхоевите киселини при L. bulgaricus би могла да има значение
при процеса на коагрегация. Подбрахме група щамове L. bulgaricus и изследвахме
способността им да аглутинират в присъствие на конканавалин А (ConA). Конканавалин А
(ConA) е протеин, изолиран от семена на растение от сем. Бобови (Canavalia ensiformis).
ConA принадлежи към клас протеини, наречени фитохемаглутинини или лектини, които
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взаимодействат специфично и обратимо с въглехидрати. ConA притежава висока степен на
специфичност към полимери, които съдържат α-D-глюкопиранозил, α-D-манопиранозил,
или Fl-D-фруктофуранозилови остатъци (Goldstein et al., 1965a).
Използвахме специфичното взаимодействие на ConA, за да докажем различия в
клетъчната повърхност при различни щамове L. bulgaricus. От общо 17 изследвани щама
L. bulgaricus (LBB.B 5, LBB.B 120, LBB.B 130, LBB.B 1054, l 8, Ц 3/2, 1/14, LBB.B 26, 53/8,
54/7, 58/2, 69/6P, 71/1, 181/4, 220/6, LBB.B 332, 1997/4) само два взаимодействат с Con A –
LBB.B 1054 и Ц3/2. Двата щама коагрегират с различни видове патогени. L. bulgaricus
LBB.B 1054 коагрегира с 8 изолата E. coli и 4 изолата P. aeroginosa, a L. bulgaricus Ц3/2 с 8
Staphylococcus, с 1 изолат P. aeroginosa и с 1 изолат S. flexneri. Oт останалите щамове,
които не реагират с ConA, с голям брой изолати Staphylococcus коагрегира L. bulgaricus
71/1. L. bulgaricus LBB.B 120 коагрегира с голям брой прeдставители от Salmonella, но той
също не взаимодейства с ConA. Друг щам, отличаващ се с коагрегационни свойства по
отношение на Salmonella и P. aeruginosa и който също не дава положителна реакция с
ConA e L. bulgaricus 1997/4. От анализа на резултатите става ясно, че няма пряка връзка
между наличието или степента на гликозилиране на повърхностни молекули, като
например тейхоевите киселини и способността на щамовете да коагрегират. Това не
означава, че при двата щама, които аглутинират с ConA тейхоевите киселини не участват в
коагрегацията. Тъй като тези два щама взаимодействат с най-много на брой патогенни
щамове е възможно факторите определящи процеса да се повече на брой.

2.3.2. In silico анализ на продуктите на два потенциално свързани с
агрегацията гена (apf и app) при L. bulgaricus
По литературни данни при голяма част от лактобацилите агрегационните фактори
са с протеинова природа (Reniero et al., 1992; Boris et al., 1997; Marcotte et al., 2004; Chen et
al., 2007; Miljkovic et al., 2015). При някои от щамовете е проучена структурата на тези
протеини както и гените, които ги кодират. Обикновено генните секвенции са анотирани
като аggrеgation promoting factor (аpf, фактор подпомагащ агрегацията).
Goh и Klaenhammer (2010) построяват филогенетично дърво на протеини със
секвенции сходни на Аpf при L. acidiphilus NCFN. В едно от разклоненията е включен и
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Apf - подобен протеин при L. bulgaricus. Базирайки се на тази информация установихме, че
в наличните секвенирани и депозирани в базата данни (NCBI) геноми на L. bulgaricus има
поне два гена, за които може да се предположи, че са свързани с агрегационния процес,
анотирани съответно като „фактор, подпомагащ агрегацията” (аggrеgation promoting factor
– аpf) и „протеин, подпомагащ агрегацията” (aggregation promoting protein – аpp).
2.3.2.1. Присъствие и наличие на експресия на apf и app гените в L.
bulgaricus
Всички 70 изследвани щама L. bulgaricus дават очаквните амплификационни
продукти с праймерните двойки, подбрани за амплификация на apf и app гените, като се
наблюдават вариации в размера на продуктите (Фиг. 5). Резултатите показаха, че и двата
гена присъстват във всички изследвани щамове.
Задължителното присъствие на тези два гена в генома на всички култури от този
вид предполага, че техните продукти са много важни за функционирането и жизнеността
на клетката. Още на този етап обаче, малките разлики в размера на продуктите на
амплификация показват полиморфизъм в секвенциите и дължината на нуклеотидните
последователности в тези гени на ниво отделни щамове.
Експресионният анализ, базиран на РНК препарати за седем интересуващи ни
щама, пет с агрегационен фенотип (LBB.B1054, Ц3/2, LBB.B130, LBB.B120, l8) и два не
проявяващи агрегативни свойства (53/8 и

58/2), даде доказателства, че гените се

експресират при подбраните условия. Резултатите от изследванията с конвенционален
PCR и с Real-Time PCR за щамове Ц3/2 и LBB.B1054 са представени на Фигури 6, 7, 8 и 9.
Амплификационните продукти, получени след 20 цикъла при конвенционалния PCR дават
по интензивни бендове при реакцията с добавена обратна транскриптаза (RT) в сравнение
с контролната реакция, която не съдържа обратна транскриптаза (no-RT) (Фиг.6 и 7) и при
двата гена.
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А.

B.
Фиг. 5. Амплификационни продукти на секвенция, съдържаща apf (A) и app (B) гени
при седемдесет щама L. bulgaricus.
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Фиг. 6. Разделяне чрез електрофореза на PCR продукти, получени след 20 цикъла на
амплификация на участъци от гена apf и контролния ген gyrB при щамове L. bulgaricus
Ц3/2 (A) и L. bulgaricus 1054 (B).
Легенда: пътеки 1÷4 – gyrB; пътеки 5÷8 – apf; пътеки 1 и 5 – положителна контрола,
съдържаща ДНК; пътеки 2 и 6 – контрола РНК продукт без добавена обратна
транскриптаза; пътеки 3 и 7 – РНК продукт с добавена обратна трансктиптаза; пътеки 4÷8
– контрола: празна проба.
M - Gene Ruler 100 bp Plus DNA Ladder
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Фиг. 7. Разделяне чрез електрофореза на PCR продукти, получени след 20 цикъла на
амплификация на участъци от гена app и контролния ген gyrB при щамове L. bulgaricus
C3/2 (A) и L. bulgaricus 1054 (B).
Легенда: пътеки 1÷4 – gyrB; пътеки 5÷8 – app; пътеки 1 и 5 – положителна контрола,
съдържаща ДНК; пътеки 2 и 6 – контрола РНК продукт без добавена обратна
транскриптаза; пътеки 3 и 7 – РНК продукт с добавена обратна трансктиптаза; пътеки 4÷8
– контрола: празна проба. M - Gene Ruler 100 bp Plus DNA Ladder
Аналогично при анализа с Real-time PCR бяха получени ясни амплификационни
криви с ниски Cq стойности на реакцията с RT и липса на криви на амплификация при
контролната реакция без RT. Двата анализа показват наличие на информационна РНК за
търсените гени в препаратите от седемте щама и доказват тяхната експресия.
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Фиг. 8. Амплификационни криви, получени с Real-time PCR на РНК препарати от L. bulgaricus Ц3/2 (A, B) и L. bulgaricus
LBB.B 1054 (C, D) при намножаване на участък от apf ген (A, C) и контролен ген gyrB (B, D). Означения: +RT – обратна
транскриптаза (RT) включена в реакцията; No-RT – реакция без обратна транскриптаза (контрола); NTC – контрола без РНК.
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Фиг. 9. Амплификационни криви, получени с Real-time PCR на РНК препарати от L. bulgaricus Ц3/2 (A, B) и L. bulgaricus
LBB.B 1054 (C, D) при намножаване на участък от app ген (A, C) и контролен ген gyrB (B, D). Означения: +RT – обратна
транскриптаза (RT) включена в реакцията; No-RT – реакция без обратна транскриптаза (контрола); NTC – контрола без РНК.
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2.3.2.2. Анализ на ДНК секвенции на apf и app гените при щамове L.
bulgaricus
Анализ на ДНК секвенции на apf гена
Първоначалният анализ на получените ДНК секвенции показа, че разликата в
размера на гена (774-855 bp) при различните щамове се дължи на копия на повтор от около
18 базови двойки (GCCGCCGCTAAAAAGAAG), съдържащ аланин (AAG/AAA)- и лизин
(GCT/GCC)-кодиращи триплети. Останалата част от гена е силно консервативна сред
щамовете.
Генната секвенция на apf гена е специфична за L. bulgaricus и търсенето в BLASTN
база данни върна само пет съвпадения с геномните секвенции на щамове 2038 (GenBank
acc. No. CP000156), ATCC 11842 (GenBank acc. No. CR954253), ATCC BAA-365 (GenBank
acc. No. CP000412), ND02 (GenBank acc. No. CP002341) и MN-BM-F01 (GenBank acc. No.
CP013610) с 96-98% сходство. Генът при тези щамове е анотиран както следва:
„предполагаем протеин за агрегация”, „хипотетичен протеин с неизвестна функция”,
„мембранна

протеазна

субединица

от

семейството

на

стоматин/прохибин”

и

„пептидогликан свързващ протеин LysM”. Анотациите на ДНК ниво, с изключение на тази
при щам ATCC 11842 предполагат, че продуктът на този ген се разполага на клетъчната
повърхност. Липсата на съвпадение с ДНК последователности от други видове
лактобацили показва уникалността на този ген за вида. Анотация на този ген като фактор,
определящ агрегацията е направена по-скоро на базата на сходства на ниво
аминокиселинни последователности с Apf протеини в други лактобацили, както е
обсъдено по-долу.
Анализ на ДНК секвенции на app гена
ДНК секвенцията на app гена при седемте изследвани щама L. bulgaricus е в поголямата си част консервативна с изключение на централната част, съдържаща от един до
5

повтора

на

участък

от

42

базови

двойки

–

CAACGCGAATACTACCAGCACTAACACTGCTAACAGCACTTA, което води до разлики
в дължините на секвенциите при различните щамове.
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Търсенето за съвпадения в BLASTN с app секвенциите, аналогично с това при apf
гена, дава съвпадение само със същите пет генома на L. bulgaricus: 2038 (GenBank acc. No.
CP000156), ATCC 11842 (GenBank acc. No. CR954253), ATCC BAA-365 (GenBank acc. No.
CP000412), ND02 (GenBank acc. No. CP002341) and MN-BM-F01 (GenBank acc. No.
CP013610), със сходство от 97-99%, предполагащо видова специфичност на ДНК
последователността на този ген.
При определянето на пълната ДНК последователност на app гена бяха избрани
праймери, които да намножават по-голям участък от генома, включващ секвенции
предхождащи гена и такива, следващи веднага след него. Допълнителният анализ на тези
секвенции показа, че app генът е с консервативно разположение в генома и се предшества
от две до пет копия на ген за транспортни РНК-а за лизин. Схематично изображение на
местоположението на app гена е показано на Фигура 10.

Фигура 10. Схема, показваща разположението на гена app при L. bulgaricus (с
червени стрелки са показани копия на ген за транспортна РНК, а с малките квадрати
наличието на един до 5 повтора на участък от 42 базови двойки).
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2.3.2.3. In silico анализ на Аpf и Аpp протеини
Таблица 5. Молекулна маса, изоелектрична точка, сигнален пептид при Аpf и Аpp.
Характеристика

Аpf

App

Брой аминокиселини

257-284

265-323

Молекулна маса (изключвайки

28,64 ~ 30,36

28,64 ~30,36

Изоелектрична точка

10,6

8,9.

Място за отделяне на сигналния

ANVSAATN

GTNGQADA

сигналния пептид) (kDa)

пептид

Аминокиселинната последователност в участъка на изрязване на сигналния пептид
предполага, че при двата протеина той се отстранява от Тип 1 Сигнална протеаза. В
сигналния пептид липсва L-x-x-C мотив, присъстващ при пролипопротеините, което
изключва възможността Apf и App да се свързват ковалентно с липидната мембрана.
Домейни и мотиви при Apf протеините/протеина
Pham софтуерът не откри сходни протеинови домейни при Apf протеина на L.
bulgaricus с протеини от други видове бактерии. Въпреки това в секвенцията на Apf се
отличават три участъка, формиращи отделни домейни/структури с различна степен на
консервативност или вариабилност.
В N-края на зрелия Apf протеин има богат на глутамин участък, който е описан и за
други повърхностни протеини, като Apf 1 при Lactobacillus johnsonii ATCC 11506 и Sep
протеин при Lactobacillus fermentum BR11 (Turner et al., 2004), но те нямат сходство с
аминокиселинната последователност на Apf при L. bulgaricus. За разлика от тях, където
богатият на глутамин (Q) регион е предшестван от последователност с дължина
приблизително около 100 аминокиселини или LysM домейн, съответно (Ventura et al.,
2002; Jankovic et al., 2003; Turner et al., 2004), в Apf на L. bulgaricus този домейн следва
непосредсвено след мястото за отделяне на сигналния пептид (Фиг. 11). Въпреки че
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функцията на този Q-богат регион не е ясна, все пак той предполага някакви сходни
функции на този участък при тези три протеина.
В Apf на L. bulgaricus беше установен необичаен участък, богат на лизин и аланин,
изграден от повтори на мотив KKKAAA (Фиг. 11). За този участък програмата NCOILS
предсказва стабилна суперспирална структура. Тази програма оценява вероятността
определени аминокиселинни последователности да образуват суперспирални структури.
Резултатите показаха, че с голяма вероятност С-крайният участък на този богат на лизин
катионен

домейн

образува

свръхспирална

структура

и

предполага

подредено

разпределение на положително заредени групи по външната ѝ повърхност. За разлика от
останалата консервативна част на секвенцията, броят на повторенията на този мотив в този
катионен домейн варира и е причина за наблюдаваните разлики в размера на Apf
протеините при различните щамове L. bulgaricus (Фиг. 11). Богатият на лизин/аланин
участък както и N-крайният, богат на глутамин домейн от зрелия протеин формират алфа
спирала като вторична структура. Aлфаспиралната конфигурация обхваща от 60,70% до
64,44% от аминокиселинната последователност на Apf при L. bulgaricus, в зависимост от
щама. Тя формира необичаен катионен домейн, който е отговорен за много високата
изоелектричната точка на протеина. При физиологични условия лизиновите остатъци,
които съставляват до 24,4% от съдържанието аминокиселини на зрелия Apf, се очаква да
бъдат положително заредени. Това би дало възможност на протеина да взаимодейства
електростатично с отрицателно заредените тейхоеви киселини (Turner et al., 2004).
Подобни катионни домейни са описани в протеините от повърхностния S-слой на L.
crispatus (Antikainen et al., 2002) и в основния секреторен протеин BspA в L. fermentum
(Turner et al., 1997, 1999). Установено е, че С-края на CbsA, протеин от S-слоя, богат на
лизин се свързва с липотейхоевите киселини (Antikainen et al., 2002; Scott et al., 1999).
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Фиг. 11. Сравняване на протеиновите секвенции, включващи сигналния пептид на Аpf при 10 щама L. bulgaricus. Имената на
щамовете са отбелязани в ляво на всяка секвенция. Секвенциите на типовия щам ATCC 11842, щам 2038 и MN-BM-F01 са
взети от GenBank със съответните номера: CR954253, CP000156 и CP013610. Стрелките обозначават различни структури и
домейни, определени при протеина.
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Като се имат предвид тези резултати, можем да предположим, че богатият на лизин
домейн на Apf при L. bulgaricus може да улесни задържането на този протеин върху
клетъчната повърхност чрез електростатично взаимодействие с бактериалните тейхoeви
киселини.
Сравняването на С-края на Apf протеините на изследваните щамове показва
сходство с консервативен С-краен домейн на свързани с агрегацията протеини при други
лактобацили (Фиг. 12) - Apf 1 протеин при L. johnsonii NCC533 (accession no. AAN63951);
Apf 2 протеин при L. johnsonii NCC533 (accession no. AAN63952); Apf 1 протеин при L.
gasseri 4B2 (accession no. AAO86515); Apf 2 протеин при L. gasseri 4B2 (accession no.
AAO86516), а също и с други секреторни протеини, които както изглежда се закрепват за
клетъчната повърхност (Jancovic et al., 2003). Jancovic et al. (2003) отбелязват този
консервативен домейн като новооткрит домейн при Грам-положителните бактерии, имащ
функцията да закотвя съдържащите го секреторни протеини към клетъчната повърхност.
За същия този С-краен домейн при Apf протеини Turner et al. (2004) съобщават за
съдържащ се в него общ YG-мотив, който също се намира и в пептидогликан свързващия
LysM домейн и глюкан-свързващи домейни на гликозилтрансферази (Giffard and Jacques,
1994). Именно такъв YG-мотив наблюдавахме и в С-края на Apf при L. bulgaricus (Фиг.
12). Ето защо може да се предположи, че подобно на други лактобацили, Apf в този вид е
извънклетъчен протеин, закрепен към повърхността на клетката чрез нековалентни
взаимодействия с въглехидрати.

Фиг. 12. Сравняване на С-крайния закотвящ участък на Apf 1 при L. johnsonii ATCC 11506
(Ventura et al., 2002), секреторния протеин Sep при L. fermentum BR11 (Turner et al., 2004) и
съответния участък при Apf и App на L. bulgaricus. С обърнати триъгълници са означени
аминокиселините, характерни за YG мотивът YXXXGXXHyd (X – слабо консервативни
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аминокиселинни остатъци; Hyd – хидрофобен остатък), харакрен за пиптидогликан
свързващите LysM домейни и гликан-свързващите домейни на гликозилтрансферазите
(Giffard and Jacques 1994; Turner et al., 2004).
В заключение in silico анализът на Apf при L. bulgaricus показва сходство на този
протеин с други Apf протеини на други видове от лактобацили като Apf 1 и Apf 2 при L.
johnsonii NCC533 и APF1 и APF2 при L. gasseri, които са сходни по размер (28-35 kDa) и
имат сходна висока изоелектрична точка (PI> 9) (Ventura et al. 2002). Необходими са понататъшни изследвания, за да се провери реалната роля на протеина Apf в появата на
агрегационни и коагрегационни фенотипове в L. bulgaricus. Въпреки че е изкушаващо да
се разсъждава в посока на това, че Apf и други секретирани протеини при лактобацилите,
които имат повече от един домейн за свързване с клетъчната повърхност като LysM, YGмотив, съдържащ котва в С-края и катионни домейни могат да служат като медиатори на
физическо взаимодействие клетка-клетка.
Домейни и мотиви при App протеините/протеина
На белтъчно ниво секвенцията на App показва 72-100% сходсво с протеини от
други представители на L. delbrueckii, анотирани като свързани с клетъчната агрегация.
Извън този вид, протеинът показа и около 40% сходство с агрегационни фактори от други
видове лактобацили, с консервативни аминокиселинни секвенции, концентрирани в Nкрайния функционален домейн и С-крайния закотвящ мотив на зрелия протеин. Например,
40 % сходство показва с протеин, анотиран като фактор подпомагащ агрегацията (Apf 2)
при L. gasseri 4B2 (Jankovic et al., 2003). Предполага се, че този протеин е електростатично
или нековалентно закотвен за повърхността на L. gasseri и са намерени някои прилики
между него и протеини от S-слоя при някои лактобацили (Ventura et al., 2002). В L. gasseri
Apf 2 играе роля, свързана с определяне формата на клетката. За разлика от него App
съдържа няколко различни домейна (Фиг. 13).
В контраст с като цяло консервативната природа на по-голямата част от
секвенцията на Аpp се наблюдава вариабилен, богат на аспарагин участък. Дължината му
се определя от повторен мотив, съставен от 14 аминокиселини (NSTYNANTTSTNTA). В
изследваните щамове този мотив варира от 1 до 5 копия. След този домейн следва богат на
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серин/треонин участък с неизвестна функция, показващ сходство с протеин Lp_3014 при
L. plantarum WFCS1 (GenBank acc. No. CCC80071), определен като екстрацелуларна
трансгликозилаза (Huanli et al., 2011). В С-края на Аpp се наблюдава YG мотив също като
при Apf (Фиг. 12). Това предполага, че както и при Apf, така и при App закрепването на
протеина

към

клетъчната

повърхност

става

пептидогликана на клетката.
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чрез

нековалентно

свързване

към

Фиг. 13. Сравняване на протеиновите секвенции, включващи сигналния пептид на Аpp при
10 щама L. bulgaricus. Имената на щамовете са отбелязани в ляво на всяка секвенция.
Секвенциите на типовия щам ATCC 11842, щам 2038 и MN-BM-F01 са взети от GenBank
със съответните номера: CR954253, CP000156 и CP013610. Стрелките обозначават
различни

структури

и

домейни
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определени

при

протеина.

Размерът на Apf и App протеините в L. bulgaricus се оказа специфичен за щама,
изключително поради променливия брой повтарящи се мотиви в богатия на лизин / аланин
регион при Apf и в богатия на аспарагин регион при App. По подобен начин Gros et al.
(2010) намират вариации на дължината на msa ген, отговорен за маноза-зависима адхезия
при щамовете L. plantarum, дължащи се на променливия брой повтори. Авторите
заключават, че разликата в дължината и дори степента на експресия на съответния msa ген
не са отговорни за разликата в адхезионния капацитет на различните щамове, а по-скоро тя
се модулира от "фините разлики в msa последователността". В нашето изследване
експресия на гените apf и app беше доказана за всеки един от седем подбрани щама L.
bulgaricus, като в същото време коагрегация с патогени като E. coli, Salmonella sp.,
Staphylococcus sp. и P. aeruginosa се наблюдаваше само при пет от седемте култури.
Въпреки това, както в случая, описан от Gros et al. (2010), други фактори, като вариациите
в дължината и последователността на apf и app, могат да бъдат отговорни за фенотипа на
агрегацията, а не самата експресия.
2.4. Електрофоретично разделяне на повърхностни протеини, екстрахирани с
различни буфери при L. bulgaricus
В генома на лактобацилите делът на екстрацелуларните протеини, влючващи
протеини, които са закотвени за клетъчната стена по различен начин и такива, които се
секретират извън клетката обхваща от 6 до 10% от общото количество протеини. Голяма
част от тях (31%) са с неизвестна функция, а 47% от тези протеини с неизвестна функция
са щамово специвични (Zhou et al., 2010). Изследваните от нас Apf и App протеини,
вероятно спадат към тази група, тъй като не намираме техен аналог в нито една база
данни. За тяхната важност за клетката съдим по това, че намираме и двата протеина в
генома на всички 70 изследвани щама и освен това те се експресират и при седемте
изследвани от нас L. bulgaricus.
С помощта на различни буфери, различаващи се по способността им да извличат
различни повърхностни протеини, приготвихме серия от екстракти. Повърхностните
протеини разделихме с SDS-гел електрофореза (Фиг. 14). Наблюдаваме от 3 до 7 мажорни
протеина във всеки екстракционен профил. Вземайки предвид предполагаемата молекулна
маса на зрелите протеини, определихме кои бендове биха могли да отговарят на Apf и App.
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Бендове с подходяща молекулна маса получихме при провеждане на екстракция с 100 mM
Na2CO3 , 0.01M NaOH и 5M LiCl.

Фиг.14. Eкстрахиране и разделяне на повърхностни протеини при L. bulgaricus с
различни екстрахиращи буфери: Cell wall protein extraction buffer (Е1); 100 mM Na2CO3
(Е2); 0.01M NaOH (Е3); 5M LiCl (Е4); Buffer B (Е5); Mолекулен маркер (M). Със стрелки са
означени бендовете, които биха могли да отговарят на Apf и App.
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2.5. Определяне природата на агрегационния фактор при бифидобактерии
В литературата има много малко данни за агрегационни фактори при
бифидобактериите. Затова направихме опит, в който тествахме способността на различни
екстрахиращи повърхностните протеини буфери, химични агенти, видоизменящи
повърхностно представените въглехидрати и протеолитични ензими да променят
агрегиращия фенотип на клетките. Третирахме клетките на B. longum 1/2 с различни
буфери и ензими и след това беше проведен авто- и коагрегационен тест. Като контрола
използвахме PBS буфер, при който не установихме промени в агрегиращата способност на
клетките. Буфер А има отрицателен ефект и агрегация/коагрегация не се наблюдава. При
третиране с йодат и перйодат, ратворени в буфер А, клетките загубват жизнеността си.
Този начин за проверка на въглехидратната природа на факторите, участващи в
агрегацията не е подходящ. Агрегация и коагрегация се наблюдава в буфер B, a в буфер C
наблюдаваните агрегати са по-рехави, което вероятно е в следствие от много ниското рН
на буфера (рН 2.2). Беше установено, че бифидобактерията загубва агрегационните си
свойства след третиране с трипсин, химотрипсин (разтворени в буфер В), пепсин
(разтворен в буфер С) и с LiCl, което показва, че факторите, участващи в двата процеса са
с протеинова природа (Фиг. 15).
2.6. Изследване на генома на B. longum 1/2 за присъствие на възможни
протеинови фактори на агрегацията
Беше направен обширен in silico анализ за наличие на гени, кодиращи протеини в
генома на B. longum 1/2, които биха могли да участват в агрегационния процес и базирайки
се на резултати от литературни данни се спряхме на два възможни кандидата –
трансалдолаза и протеини, изграждащи пили.
В генома на B. longum 1/2 беше установено наличието на единично копие на гена за
трансалдолаза. Секвенцията на протеина, кодиран от този ген при B. longum 1/2 беше
сравнена с тази на щам B. bifidum А8 (Фиг. 16), за който в in vitro експерименти GonzаlezRodriguez et al. (2012) доказват, че играе роля на специфичен агрегационен фактор и
свързващ муцин протеин. Не е ясно на какво се дължи двойнствената функция на този
ензим.
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Фиг.15. Микроскопски препарати на B. longum 1/2, показващи проява и отсъствие на
автоагрегация на щама след третиране с различни буфери и ензими.
Трансалдолазата при B. longum 1/2 и тази при B. bifidum А8 показват 98% сходство,
различават се само по 7 аминокиселини, което се дължи на това, че трансалдолазата е
протеин, задължителен за основния метаболизъм на клетката.
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Фиг. 16. Сравняване протеиновите секвенции на трансалдолаза при B. longum 1/2 и B.
bifidum A8 (González-Rodríguez et al. 2012). 98% сходство.
През последните няколко години се установи, че при голяма част от
представителите на род Bifidobacterium се наблюдават генни клъстъри, кодиращи пили.
Пилиновите клъстъри в най-общия случай се състоят от ген за сортаза (SrtA), ген за главна
(мажорна) пилинова субединица (FimA или FimP) и един или два гена за помощна
(минорна) пилинова субединица (FimB или FimQ) (Фиг. 17 А). За да идентифицираме
възможен пилинов клъстер в генома на B. longum 1/2 първоначално в работната версия на
генома на щама (непубликувани данни) открихме четири на брой гена за сортаза. След
като проучихме гените, разположени в съседство, за една от тях установихме, че е част от
пилинов клъстър. Трите гена, които го съставляват са анотирани както следва: „Sortase A,
LPXTG specific” (SrtA); “Internalin-like protein (LPXTG motif) Lmo0409 homolog” (putative
FimB) и „possible cell surface protein similar to FimA fimbrial subunit of Actinomyces
naeslundii” (FimA). Трите гена имат сходни размери със съответните гени, изграждащи
пилиновите клъстъри при B. bifidum PRL2010 pil1, B. longum subsp. longum NCC2705 и B.
longum subsp. longum DJO10А (18) (Таблица 6). Непосредствено след гена за сортаза (srtA)
се намира генът за предполагаем минорен пилинов протеин (fimB) и ген за главен пилинов
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протеин (fimA). На Фигура 17 Б е представена схема на пилиновия клъстър при B. longum
1/2.

Taблица 6. Дължина на трите гена (srtA, fimA и fimB), съставящи пили-кодиращ клъстър
при различни видове бифидобактерии.

Щам
B. bifidum PRL2010 pil1
B. longum subsp. longum
NCC2705
B. longum subsp. longum
DJO10А
B. longum 1/2

Дължина (bp)
fimA
530

srtA
327

fimB
2574

328

525

2573

327

539

2573

325

611

2321

При сравняване на аминокиселинната секвенция на сортазата в BLASTP получихме
множество съвпадения, според които я отнесохме към сортазно семейство клас C (Це). За
минорения пилинов протеин (FimB) не намираме съвпадения с други пилинови протеини в
базите данни. При обстоен анализ на аминокиселинната секвенция на FimA установихме
наличие на мотиви, характерни за главните пилинови протеини. FimA съдържа в
секвенцията си CWSS мотив, който се разпознава от сортазата (LPXTG мотив), пилинов
мотив (XXXXXTVXXK) и E-box. Тези мотиви, тяхна консенсусна секвенция и конкретни
секвенции при някои бифидобактерии, както и при B. longum 1/2 са представени в Таблица
7. За да сравним пълната аминокиселинна последователност на Fim A при B. longum 1/2 с
тази при други видове бифидобактерии от базата данни на NCBI извлякохме
аминокиселинните последователности на FimA при B. bifidum PRL2010 (Acc. No.
NC_014638.1, BBPR_1821; BBPR_1707), B. longum DJO10A (Acc. No. NC_010816.1,
BLD_1468), B. longum NCC 2705 (Acc. No. NC_004307.2, BL_0675), B. dentium Bd1 (Acc.
No. NC_013714.1, BDP_0277). На Фигура 18 е показан резултата от съпоставянето на тези
секвенции и са отбелязани характерните мотиви.
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А.

B.
Фиг. 17. Пилинови клъстъри при различни видове бифидобактерии (А), фигурата е
адаптирана от Milani et al. (2017). Предполагаем протеинов клъстър при B. longum 1/2 (B).
Таблица 7. Мотиви, характерни за главните пилинови протеини (Foroni et al., 2011).
Щам
B. bifidum PRL2010
B. bifidum PRL2010
B. bifidum PRL2010
B. longum subsp. longum NCC2705
B. longum subsp. longum DJ010A
B. longum 1/2
Консенсусна последователност

Главни пилинови протеини
CWSS

Пилинов мотив

Е-box

LPKTGA
LPLTGG
LPGTGG
LPDTGG

GDSTAEVDMK
VYSSGSIDMK
HSTTVGVDIK
KSEYPTVDKT

YTVTETAVADGY
YTIEEIAAPNGY
YTLTETEAPAGY
YYLKETFAPKGY

LPGTGG
LPQTGG

KGSLPTVDKK
KAKSVRVDKK

YTLTETKAPAGY
YTVTETREPAGY

LPxTG

xxxxxTVxxK

YxxxETxAPxG Y
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Фиг. 18. Сравняване на аминокиселинните последователности на FimA при различни
видове бифидобактерии и B. longum 1/2. Консервативните аминокиселини са оцветени в
жълто. E-box и LPXTG мотивите са маркирани с червени елипси, а пилиновият мотив с
червени правоъгълници (MEGA 6 software package).
Използвани съкращения: FimA-pil1-PRL2010 и pil2-PRL2010 – два FimA протеина от два
различни пилинови клъстера при B. bifidum PRL2010; DJO10A – B. longum DJO10A; NCC
2705 – B. longum NCC 2705; pil1-Bd1 –B. dentium Bd1.
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От Фигура 18 се вижда, че Fim A протеинитe при различните бифидобактерии не са
идентични. Те са с различна аминокиселинна последователност, но във всеки един от тях
присъстват характерните мотиви за FimA протеините. Тези мотиви съдържат силно
консервативни последователности, които се наблюдават при всички сравнени протеини,
включително FimA при B. longum 1/2.
2.7. Сравняване на повърхностно-протеиновите профили на B. longum 1/2 и
запазване/отпадане на агрегационния фенотип при използването на
различни екстрактори
Повърхностните протеини на B. longum 1/2 бяха екстрахирани с различни
екстрактори и протеиновите профили бяха сравнени. При екстрахиране с 5.0М LiCl се
наблюдава бенд с молекулна маса около 13 kDa, който липсва при контролата (PBS) и при
екстрахиране с Буфер B (Фиг. 19). Тъй като LiCl повлиява отрицателно авто- и
коагрегацията, за разлика от Буфер B, може да допуснем, че екстрахираният от този агент
нискомолекулен протеин участва в процесите на агрегация. На база на молекулната маса
на протеина изчислихме вероятния брой на аминокиселините, от които може да е изграден
(използвайки усреднена молекулна маса на една аминокиселина от 110-120 Dа). Взехме
предвид, че получената стойност от 108-118 аминокиселини може да се отнася за зрелия
протеин, а пълният брой аминокиселини, кодирани от съответния ген да е по-голям,
съдържайки и сигнален пептид от порядъка на 30 аминокиселини. Поради това в базата
дании за генома на този щам, с която разполагаме, сортирахме кодираните протеини с
дължина на полипептидната верига в диапазона от 97 до 170 аминикиселини. Всички
избрани протеини бяха анализирани през софтуер, установяващ присъствието на сигнален
пептид в аминокиселинната последователност (SignalP). Четири от протеиновите
секвенции показаха позитивен резултат за наличие на сигнален пептид, анотирани в
генома на щама като: 0441 – DNA-binding protein; 0161 – phage protein; 1593 – hypoptetical
protein; 0485 – hypothetical protein. Двата протеина с неизвестна фунция (1593 и 0485)
сравнихме с протеини от база данни BlastP. Резултатът за протеин 0485 беше „hypothetical
protein” при B. longum. Първите три резултата за 1593 бяха „Cell surface protein” при B.
longum, “Putative secreted protein“ и “Elastin binding protein” (ebpS). Направената справка
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показа също, че от тези предсказани повърхностни протеини на щама, еластинсвързващите протеини при бифидобактериите имат тази характерна ниска молекулна маса
и са идентифицирани като отговорни за адаптацията на тези бактерии към условията на
стомашно-чревния тракт и в частност за адхезията на бактерията към чревната повърхност
(Barrangou et al., 2009).
По литературни данни друг протеин, участващ в процеса на агрегация би могъл да
бъде повърхностно разположена трансалдолаза. Молекулната маса на трансалдолазата
беше изчислена приблизително на около 39 kDa. И при двата екстрактора се наблюдават
идентични протеинови бендове в тази област. Следователно липсата на агрегация при B.
longum 1/2 след екстрахирането на повърхностните протеини с LiCl може да не е свързано
с наличието или отсъствието на трансалдолаза, свързана с/на повърхността на клетката на
този щам.
Резултатите от тези първоначални изследвания показват, че факторът, определящ
агрегационния фенотип на B. longum 1/2 е с протеинова природа. Такъв фактор би могъл
да бъде 13 kDa протеин, чието екстрахиране с LiCl показва корелация със загубата на
способността за агрегация. Установихме, че подходящ кандидат за такъв секреторен
протеин, кодиран в генома на щам B. longum 1/2 е еластин-свързващият протеин (ebpS).
Също така в генома на B. longum 1/2 се наблюдава клъстър, кодиращ пилинови протеини,
показващи сходство с пилиновте протеини на други бифидобактерии, участващи в
процесите на адхезия и агрегация. Макар че трансалдолазата на този щам е почти
идентична с тази на други щамове бифидобактерии все още нямаме доказателтва, че
ензимът участва в процеса на агрегация при B. longum 1/2.
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Фиг. 19. Електрофоретично разделяне на повърхностни протеини на B. longum 1/2 след
инкубация в 0.5М

LiCl (A), PBS (B) и буфер B (C). Със стрелка е означен бенд,

съответстващ на 13kDa протеин, специфичен за екстракта с LiCl.
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V. ИЗВОДИ
1. При значителен брой от щамовете L. bulgaricus се установява инхибираща
активност срещу E. coli, Salmonella и S. aureus. Най-изразена е способността на L.
bulgaricus да потиска развитието на E. coli.
2. Осем щама L. bulgaricus (LBB.B 120, LBB.B 130, LBB.B 144, LBB.B 1054, 220/6,
332, l8, 603/9) бяха определени като притежаващи най-добра инхибираща активност
срещу E. coli, Salmonella и S. aureus, като най-широк спектър на инхибиране
проявява L. bulgaricus LBB.B 120.
3. Отделни щамове L. bulgaricus притежават способността да потискат развитието на
изолати Shigella.
4. Щамовете L. helveticus показват по-силна инхибираща активност спрямо Salmonella
в сравнение с щамовете L. bulgaricus
5. От изследваните щамове Bifidobacterium инхибираща активност се установява само
спрямо S. aureus.
6. Автоматизираната системата OmniLog позволява провеждането на скрининг на
голям брой щамове млечнокисели бактерии по отношение на тяхната потискаща
активност спрямо E. coli.
7. При шест от общо 40 изследвани щама L. bulgaricus (LBB.B 1054, LBB.B 120,
1997/4, 71/1, 1/11 и Ц3/2) се наблюдава повишена способност за коагрегация с
клетки на патогенни изолати на E. coli, Salmonella, Shigella, P.aeruginosa и
Staphylococcus.
8. Спектърът на инхибираща активност, както и способността за коагрегация е
щамово специфичен както по отношение на лактобацилната култура, така и по
отношение на патогенния щам.
9. При всички изследвани култури L. bulgaricus се установява присъствие на два
потенциално свързани с агрегиращите свойства генa (app и аpf). Доказва се
експресията на тези два гена при извадка от седем щама L. bulgaricus независимо от
агрегиращата им способност.
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10. Предсказаните структурни и функционални домейни в двата предполагаеми
агрегационни фактора Apf и App показват, че те са секретирани протеини,
нековалентно свързани с клетъчната повърхност, способни на електростатично
взаимодействие с отрицателно заредени повърхностни структури (Apf) и захари
(App).

11. Aгрегационният фактор, участващ в авто- и коагрегацията при B. longum 1/2 има
протеинова природа. Като вероятни фактори, определящи агрегационните
способности на тази култура, се определят протеините на сортаза-зависимите пили,
повърхностно разположена трансалдолаза или еластин-свързващ протеин.

VI. ПРИНОСИ
А. Приноси с оригинален характер
1. За първи път са изследвани наличието, експресията и вариабилността на два
предполагаемо свързани с агрегацията при L. bulgaricus гена (apf и app), като на
базата на in-silico анализи са намерени характерни функционални дoмени в
кодираните от тези гени протеини.
2. Въз основа на изследване на намиращи се в генома на щам B. longum 1/2 ДНК
секвенции и анализ на електрофоретичните профили на повърхностните му
протеини е направено обосновано предположение за ролята на бактериалните пили,
на повърхностно разположена трансалдолаза и на еластин-свързващ протеин за
проявата на агрегиращия фенотип при този щам.
Б. Приноси с приложен характер
1. Разработени са подходящи PCR праймери и метод, основаващ се на Real-Time-PCR
за доказване на експресията на гените apf и app при L. bulgaricus.
2. Разработен е метод за наблюдение на коагрегацията на млечнокисели бактерии с
Грам-отрицателни патогенни бактерии, основаващ се на флуоресцентна
микроскопия с оцветяване на клетките с диференциращи багрила.
3. Разработен е метод с висока производителност за прилагане на автоматизираната
система OmniLog за селекция на млечнокисели бактерии с активност срещу
Escherichia coli.
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4. Подбрани са култури L. bulgaricus способни да потискат развитието и/или да
коагрегират с патогенни щамове от видовете/родовете E. coli, Salmonella, Shigella,
P.aeruginosa и S. aureus
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