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Използвани съкращения 
AFLP – Amplified fragment length polymorphism 

CC – Kлонален комплекс 

CG – Kлонална група 

DLV – Double locus variant 

ESBL – широкоспектърни бета лактамази 

HRM – High resolution melt 

KPC – Klebsiella pneumoniae carbapenemase 

MDR – Multi drug resistance 

MLEE – Multilocus enzyme electrophoresis 

MLST – Мultilocus sequence typing 

MLVA – Multilocus Variable number tandem repeat Analysis 

MRSA – Метицилин резистентни Staphylococcus aureus 

NDM – New Delhi methallo-beta-lactamase 

NGS – Next generation sequencing 

PDR – Pan-drug resistance 

PFGE – Пулсова гел електрофореза 

RAPD – Random Amplification of polymorphic DNA 

RFLP – Restriction fragment length polymorphism 

SLV – Single locus variant 

SMRT – Single molecule real-time sequencing 

SNP – Single nucleotide polymorphism 

SOLID – Sequencing by Oligonucleotide Ligation and Detection 

ST – Секвенционен тип 

VIM – Verona integron-borne metallo-β-lactamase 

VRE – Ванкомицин резистентни ентерококи 

WGS – Целогеномно секвениране 

XDR – Extensively drug resistance 

ZMW – Zero-mode waveguide 
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I. Увод 
Антимикробната резистентност се превръща във все по-сериозен проблем със световно 

значение.  Разпространението на многобройни клонове на мулти-резистентни бактерии е глобална 

тенденция от миналия век и в наши дни. Еволюцията  на щамовете, характеризиращи се с 

множествена антибиотична резистентност на локално ниво  е също така важна, защото отразява 

селекционния натиск, упражнен от прекомерната употреба на антибиотици и наличието на 

хоризонталния пренос на гени, който спомага за между видовото разпространение на гените, 

обуславящи различни типове резистентност. Един от най-ярките примери за ролята на 

селекционния натиск и ролята на подвижните генетични елементи в еволюцията на 

резистентността на местно ниво е бързото разпространение на гена, кодиращ продукцията на 

широкоспектърната бета-лактамаза blaCTX-M сред редица Грам-отрицателни бактерии.  Много от 

представителите на разред Enterobacteriales продуцират различни типове бета-лактамази с 

разширен спектър (ЕSBL), като е установена връзка на определени генотипове в различните 

географски области. Разпространението на  тези гени, кодиращи съответните ензими 

компрометира клиничната употреба на голям брой бета-лактамни антибиотици. Разпространението 

на гените, асоциирани с продукцията на различни класове карбапенемази, като blaKPC, blaNDM и  

blaOXA-48 е на път да компрометира в бъдеще ролята на най-широко използвания клас 

антибиотици. Резистентността при Грам-положителните бактерии също представлява проблем с 

нараставащо значение. Сред тях глобално разпространение са придобили метицилин резистентните 

стафилококи (MRSA), следвани от ванкомицин резистентните ентерококи (VRE). Епидемичните 

мултирезистентни (MDR) щамове имат критична роля за акумулирането на резистентност сред 

видове като Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, Enterococcus  faecium, но все още не е 

ясно защо някои бактериални клонове достигат епидемично разпространение, докато други също 

толкова резистентни клонове не се характеризират с такова. 

Едни от основните фактори определящи темповете на нарастване на резистентността са 

свързани от една страна с адаптивните възможности на конкретните щамове, но и с безконтролната 

и/или неправила употреба на антимикробните препарати от друга. 

Основните бактериални видове асоциирани с вътреболнични инфекции и епидемии са: 

Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, 

Enterococcus faecium, Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, но и 
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ред други. Тези опортюнистични патогени са широко разпространени в болничните среди и са 

способни да придобиват и повишават своята резистентност към редица антибиотици.  На таблица 1 

са представени най-рисковите патогени според публикувания списък на СЗО, които изискват 

повишено внимание и е небходимо търсене на нови опции за антибиотична терапия (World Health 

Organisation (WHO), 2017). Сред основните  стратегии за ограничаване на развитието и 

разпространението на резистентността към най-често използваните групи антибиотици са бързата 

идентификация на резистентните патогени и въвеждането на програми за надзор и проследяване на 

промените и тенденциите в антибиотичната чувствителност сред клинично значимите 

микроорганизми. Този проблем налага внедряване на нови методи и оптимизиране на наличните 

техники, за да може да се ограничи разпространението и епидемиологичната способност на тези 

полирезистентни щамове. 

 Таблица 1. Списък с най-рисковите патогени причиняващи нозокомиални инфекции 
Вид Тип антибиотична резистентност 

Критични 
Acinetobacter baumannii към карбапенеми 
Pseudomonas aeruginosa към карбапенеми 
Enterobacterales /Enterobactericeae/  към карбапенеми и трета генерация 

цефалоспорини (ESBL) 
Високо рискови 
Enterococcus faecium към ванкомицин 
Staphylococcus aureus към метицилин и ванкомицин (вкл. 

интермедиерни) 
Helicobacter pylori към кларитромицин 
Campylobacter към флуорхинолони 
Salmonella spp към флуорхинолони 
Neisseria gonorrhoeae към флуорхинолони и цефалоспорини 
Средно рискови 
Streptococcus pneumoniae към пеницилини 
Haemophilus influenzae към ампицилин 
Shigella spp. към флуорохинолони 

 
Проследяването на основните тенденции в епидемиологията на  видовете, най-често 

асоциирани с вътреболнични инфекции би прояснило основните моменти в еволюцията на 

антимикробната резистентност и ще повиши разбирането на механизмите за възникване и 

разпространение на успешни бактериални клонове.  
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IV. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 
 

Цел:  

Изпитване и въвеждане на актуализирани схеми за типизиране на базата Мултилокусно ДНК 
секвениране (MLST) при някои от най-значимите видове поли-, екстензивно и пан-резистентни 
бактерии в България 

Задачи: 

1. Охарактеризиране на най-значимите генетични механизми на вродена резистентност при 
мултирезистентни щамове K. pneumoniae, C.freundii, P.aeruginosa и Enterococcus faecium 
 

2. Изпитване и оценка на генетични методи базирани на PCR и пулсова електофореза (RAPD, 
MLVA и PFGE) за генотипизиране на полирезистентни изолати Klebsiella pneumoniae, 
Pseudomonas aeruginosa, и Enterococcus faecium 
 

3. In-silico биоинформатичен анализ  на съществуващите схеми за MLST при K. pneumoniae, P. 
aeruginosa, C. freundii и E. faecium с оглед на тяхното актуализиране 
 

4. Проектиране на нови и модификация на публикувани праймерни двойки при 
съществуващите МLST схеми с цел повишаване типабилността на метода 
 

5. Разработване на универсален, опростен и значително по-евтин протокол за провеждане на 
MLST 
 

6. Изпитване на разработените актуализирани схеми за MLST при K. pneumoniae, P. 
aeruginosa, C.freundii и E. faecium  
 

7. Характеризиране чрез MLST на най-честите клонове поли-, екстензивно-  и пан-резистентни 
Грам-отрицателни бактерии продуценти на карбапенемази в България 
 

8. Характеризиране чрез MLST на най-честите клонове полирезистентни  E.faecium с 
гликопептидна резистентност в епидемични условия 

 
 
 
 
 
  



9 
 

III. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 
 

1. Използвани бактериални щамове  
В изследването бяха включени 16 щама Enterobacteriales, от които 14 K. pneumoniae и 2 щама 

C. freundii, 9 щама P. aeruginosa и 11 щама E. faecium (Tаблица 1,2,3,4). Представителите на 
Enterobacteriales и P. aeruginosa, бяха специално селектирани да съдържат гени за разнообразни 
типове карбапенемази, като някои бяха резистентни на аминогликозиди и полимиксини, а 
изследваните щамове E. faecium бяха подбрани с van гени за резистентност към ванкомицин. Тези 
щамове са част от колекцията на Националната референтна лаборатория по „Контрол и 
мониторинг на антибиотичната резистентност“ към Националният център по заразни и паразитни 
болести. 

 
Таблица 3. Използвани щамове Klebsiella pneumoniae 

*MDR – резистентен към ≥ 1 антибиотик от ≥ 3 антибиотични класа; XDR - резистентен към ≥ 1 
антибиотик от всички класове, освен ≤ 2; PDR - резистентен към всички антибиотици от всички 
класове (Magiorakos et al., 2012). 

 
Таблица 4.  Използвани щамове Citrobacter freundii 

Щам Код 
Болница Материал Карбапенемаза Тип мултирезистентност 

PR 2747 A кръв VIM-4 XDR 
PR 2805 C урина OXA-48 XDR 
*MDR – резистентен към ≥ 1 антибиотик от ≥ 3 антибиотични класа; XDR - резистентен към ≥ 1 
антибиотик от всички класове, освен ≤ 2; PDR - резистентен към всички антибиотици от всички 
класове (Magiorakos et al., 2012). 

Щам 
Код 

Болница Материал 
Тип 

карбапене
маза 

Резистентност 
към 

колистин 

Тип* 
Мултирезист

ентност 
PR 2671 C раневи с-т KPC-2 да XDR 
PR 2682 D урина NDM-1 не XDR 
PR 2761 G ликвор KPC-2 не XDR 
PR 2830 B урина NDM-1 не XDR 
PR 2860 B трахеален аспират NDM-1 не XDR 
PR 2874 G раневи с-т VIM-1 не XDR 

PR 2899 A интраперитонеален 
ексудат OXA-48 не МDR 

PR 2968 B урина NDM-1 не XDR 
PR 3175 H околна среда легло KPC-2 не XDR 
PR 3275 M хемокултура KPC-2 не XDR 
PR 3337 A урина KPC-2 да XDR 
PR 3426 B хемокултура NDM-1 да XDR 
PR 3451 I Анален секрет NDM-1 да XDR 
PR 3455 E Раневи с-т NDM-1 да XDR 
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Таблица 5. Използвани щамове Pseudomonas aeruginosa 

Щам Код 
Болница 

Матери
ал 

Тип 
Карбапенемаза 

Резистентност 
към 

Колистин 

Тип 
мултирезистентност 

PR 2090 L раневи 
секрет 

VIM-2 не XDR 

PR 2232 J урина VIM-5 да PDR 

PR 2288 J декубита
лна рана 

VIM-2 не XDR 

PR 2902 K урина VIM-2 не XDR 

PR 3075 G урина VIM-4 не XDR 

PR 3103 A урина VIM-2 не XDR 

PR 3106 A раневи 
секрет 

VIM-4 не XDR 

PR 3325 A урина VIM-4 не XDR 

PR 3327 A урина VIM-4 не XDR 

*MDR – резистентен към ≥ 1 антибиотик от ≥ 3 антибиотични класа; XDR - резистентен към ≥ 1 
антибиотик от всички класове, освен ≤ 2; PDR - резистентен към всички антибиотици от всички 
класове (Magiorakos et al., 2012). 

 
Таблица 6. Използвани щамове Enterococcus faecium 

Щам Код 
Болница Материал Отделение Van генoтип Тип мултирези- 

стентност 
3563 C хемокултура ОАРИЛ vanA XDR 
1422 C Урина от катетър ОАРИЛ vanA XDR 

5c C фецес Хемодиализа vanA XDR 
14В C фецес Хемодиализа vanA XDR 
54В C фецес Хемодиализа vanA XDR 
88b C фецес Хемодиализа vanA XDR 

118B C фецес Хемодиализа vanA XDR 
2871 C урина Нефрология vanA XDR 
1035 C урина от катетър Урология vanA XDR 
1552 C урина Онкохирургия vanA XDR 
2465 C урина Нефрология vanA XDR 
*MDR – резистентен към ≥ 1 антибиотик от ≥ 3 антибиотични класа; XDR - резистентен към ≥ 1 
антибиотик от всички класове, освен ≤ 2; PDR - резистентен към всички антибиотици от всички 
класове (Magiorakos et al., 2012). 
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1.1 Хранителни среди и условия за култивиране 
 

• Сolumbia Agar с 5% овнешка кръв (MkB Test a.s, Словакия) . 
• Muеller-Hinton Agar (MkB Test a.s, Словакия) 
• Условията за култивиране при всички изследвани видове са 35оС за 24 часа при аеробни 

условия. 
 

1.2 Състав на някои често използвани реагенти в дисертационния труд 
• ТЕ буфер: 10mМ Тris - HCl /1mM ЕDTA, pH = 8 
• Лизис и екстракционен буфер– суспензия 10% Chelex 100 (Bio-Rad, САЩ) в ТЕ буфер 
• ТBЕ буфер – 0,089M Тris - HCl, 0,089М борна киселина и 2mM EDTA pH - 8,3  
• PCR буфер – 20mM Tris – HCl, 100mM KCl, 0,5% TweenTM20, 0,5% Igepal CA – 630, 

0,1mM EDTA, 1mM dithiothreitol, 5% glycerol. (EURX) 
• 2x PEG буфер – 26, 2% PEG 8000, 6,6mM MgCl2, 0,6M NaOAc  pH  5,2  
• 5X sequencing buffer – 400mM Tris–HCl, 10mM MgCl2  pH – 9,0 
• Solution A - 0,075M амониев ацетат и 0,025% LPA (линеен полиакриламид) 
• 70% етанол (Sigma-Aldrich) 
 

2. Идентификация на изолатите  използвани в проучването 
 

Видовата принадлежност на изследваните изолати, беше извършена биохимично с 
търговските системи за идентификация API 20E - Enterobacteriaceae и АPI 20NE - НФГБ, API Strep 
– Enterococcus sp.  (bioMerieux, Marcy l’Etoile, France).  

В някои случаи идентификацията бе потвърдена чрез ДНК секвениране на 16S rRNA гена с 
праймери 1492R и 27F(8F)-YM продуциращи около 1500 базов фрагмент (Frank et al., 2008).  

1492R – GGYTACCTTGTTAYGACTT  
27F(8F) – AGAGTTTGATYMTGGCTCAG  

Условията, при които протича амплифициращата реакция бяха: 

Начална денатурация – 95оС – 3‘ 
35 цикъла 
Денатурация - 95оС – 30" 
Хибридизация – 60оС х5 + 55 оС х5 + 50оС х25 - 30" 
Синтез - 71 оС - 90"  
Крайна екстензия - 72 оС – 10‘ 

При секвениращата реакция се използваха две двойки праймери- 27F-YM/1492R и вътрешни 
519F/907R.  

519F – CAGCMGCCGCGGTAATAC  
907R – CCGTCAATTCMTTTGAGTTT  

Секвениращата реакция протича при следните условия (вж. също т.9.5)   

33 цикъла: Денатурация - при 96 оC за 20"; Хибридизация – при 50 оC за 20"; Синтез – при 60 
˚C за 4‘ (Yin et al., 2008).  
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3. Определяне на антимикробната чувствителност на изследваните щамове 
Чувствителността на изолатите към антимикробни препарати беше изпитана чрез дисково 

дифузионен метод съгласно препоръките на European Committee on Antimicrobial Susceptibility 
Testing (EUCASTv7.0). Използвани бяха следните антибиотични дискове (Liofilchem s.r.l, Italy) 
Amoxicilillin-Clavulanic Acid (20/10 μg), Meropenem (10 μg), Imipenem (10 μg), Cefepime (10 μg), 
Gentamicin (10 или 30 μg), Amikacin (30 μg), Ciprofloxacin (5 μg), Piperacillin/Tazobactam (100/10 
μg), Vancomycin (5 μg), Teicoplanin (30 μg), Linezolid (10 μg). 

Минималните потискащи концентрации (МПК) на meropenem и imipenem бяха 
определяни чрез E-test (Liоfilchem s.r.l. Italy) и бяха отчитани според препоръките на 
производителя и интерпретирани според EUCAST v7. 

 
4. Екстракция на ДНК от бактериални култури 

Изолирането на геномна ДНК бе проведено от култивирани 24 часови култури върху  Columbia 
Blood Agar или Mueller-Hinton aгар чрез термичен лизис в присъствие на Chelex 100 (Walsh, 
Metzger & Higuchi, 1991). 

• Екстракция на ДНК от Грам-отрицателни бактерии  
 От бактериална култура с поощта на типче P1000 се вземат 4-5 колонии и се разстилат по 
дъното и стените на епруветка от 1,5мл , след което се добавят 200μl Chelex 100. Пробата се 
хомогенизира за 10-30 секунди на вортекс, след което се поставя в термоблок за 10 минути при 
температура 96-98оС. След изваждането от термоблока, пробите се охлаждат на лед за 1 мин. и се 
центрофугират за 10 минути при 13 300 об/мин. Супернатантата се прехвърля в нова епруветка. 
Последната стъпка от процедурата включва десет кратно разреждане с краен обем около 200 µl и 
спектрофотометрично определяне на крайната концентрация на изолираната ДНК, чрез UV 
спектрофотометър (GeneQuant pro, Amershant Biosciences), при дължини на вълната λ260.   
ДНК екстракцията при Грам положителни микроорганизми  бе сходна с описаната при Грам-
отрицателни бактерии. Обемът на пробата при тази процедура е 150 µl, като освен клетки и Chelex 
100 се добавят и 1mg/ml човешки рекомбинантен лизозим (Sigma Aldrich). След като 
бактериалната суспензия се хомогенизира се оставя 10 минути на стайна температура (18-22°С), 
след което се поставя в термоблок за 15 минути на 96оС. Следва охлаждане на пробите и 
центрофугиране за 10 минути при 13 300 об/мин. Супернатантата се прехвърля в нова епруветка и 
се прави 5-кратно разреждане с обем 150-200 µl и накрая се измерва крайната концентрация.  

5. PCR анализ за откриване на гени за резистентност 
 

5.1 Детекция на карбапенемази от клас А, B и D чрез мултиплeксен EVAGREEN Real Time 
PCR 
За детекция на гените, определящи синтезата на карбапенемази, бе приложен Multiplex 

Real-time PCR. При този метод бяха използвани праймерите за детекция на: blaGIM-1, blaIMP, 
blaSIM-1, blaSPM-1, blaVIM, по методиката на Mendes et.al. (Mendes et al., 2007). Допълнително 
бяха добавени и други четири двойки праймери, които установяват наличието на още 4 гени за 
карбапенемази:  blaКPC, blaNDM, blaGES, blaOXA-48. (Таблица 5). Методът е оптимизиран и се 
използва в рутинната практика на Националната референтна лаборатория по „Контрол и 
мониториране на антимикробната резистентност“. 
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Таблица 7. Праймери, използвани при Multiplex ЕVAGreen Real-time PCR –референтен метод за 
откриване на карбапенемази. 

 
Полимеразно-верижната реакция  бе проведена в обем 20 µl. Пробите съдържаха следните 

реагенти: 1Х PCR буфер (ЕURx), 0.2 mM dNTP микс, 0.8X EVAGreen (Biotium, USA), 40 mM 
Тетраетиламониев хлорид, 0.0325 U/µl PerpetualTaq полимераза (EURx), девет двойки праймери 
представени на Tаблица 5 и 2 µl ДНК. 

Температурният режим се осъществява на  IQ5 апарат (Bio-Rad) в няколко етапа както 
следва: 

Начaлна денатурация и активиране на Taq полимеразата : 95˚C- 10' 
10 цикъла touch-down PCR: 98˚C за 10"-денатурация; 64˚C с намаляване -1 ˚C/ цикъл до 54˚C 

за 35"- хибридизация; 70˚C за 40"- екстензия  
21 цикъла с :  97оC за 10"-денатурация; 54о C за 25"- хибридизация; 70˚C за 50" екстензия с 

отчитане на флуоресценция при 525нм. 
Краен етап на екстензията 72оС -3‘  
Фаза на топене (Melting curve analysis) – 70-96˚C със стъпка 0.4˚C и 10“ отчитане на 

флуоресценция. 
Положителният резултат се изразява в експоненциално нарастване на флуоресценцията 

(амплификация), докато при отрицателните, кривата не се променя в хода на реакцията. За 
потвърждаване и диференциране на конкретните гени, ампликоните от положителните проби 
допълнително се разделят и анализират на капилярна електрофореза.  

 

Ген Праймер – секвенция Размер на 
ампликона 

Крайна 
концентрация 

в PCR [µM] 
Източник 

blaIMP IMPgen-F1 GAATAGRRTGGCTTAAYTCTC 
IMPgen-R1 CCAAACYACTASGTTATC 188 0.5 Mendes et al., 

2007 

blaGIM-1 
blaGIM-1  TCAATTAGCTCTTGGGCTGAC 
GIM-R1 CGGAACGACCATTTGAATGG 72 0.125 Mendes et al., 

2007 

blaSIM-1 SIM-F1 GTACAAGGGATTCGGCATCG 
SIM-R1 TGGCCTGTTCCCATGTGAG 569 0.125 Mendes et al., 

2007 

blaSPM-1 SPM-F1 CTAAATCGAGAGCCCTGCTTG 
SPM-R1 CCTTTTCCGCGACCTTGATC 798 0.125 Mendes et al., 

2007 

blaVIM-1 
VIMgen-F2 GTTTGGTCGCATATCGCAAC 
VIMgen-R2 GTTTGGTCGCATATCGCAAC 382 0.2 Mendes et al., 

2007 

blaOXA-48 OXA-48u_S AAATCACAGGGCGTAGTTGTG 
OXA-48u_AS  GACCCACCAGCCAATCTTAG 543-555 0.13 Grobner et al., 

2009 

blaKPC KPCuniF  TCTGGACCGCTGGGAGCTGG 
KPCuniR  TGCCCGTTGACGCCCAATCC 399 0.16 (Cole et al., 

2009) 

blaNDM-1 NDM-1gf ACC GCC TGG ACC GAT GAC CA 
NDM-1gr GCC AAA GTT GGG CGC GGT TG 264 0.225 (Zarfel et al., 

2011) 

blaGES 
GES-f 
GACAATGGGGCTACTAACCTCTTACTCTTA 
GES-R CGTAATCTCTCTCCTGGGCTTTAA 

378 0.13 Poirel, Naas & 
Nordmann, 2006 
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5.2 Real-time PCR за детекция на плазмиден ген mcr-1 обуславящ резистентност към 
полимиксини 
В тези експерименти, Real-time PCR методът бе използван за откриване на генa mcr-1 

свързан с придобиването на резистентност към полимиксини. Използвахме двойка праймери (Liu et 
al., 2016): 
CLR5-F (5ʹ-CGGTCAGTCCGTTTGTTC-3ʹ)  
CLR5-R (5ʹ-CTTGGTCGGTCTGTA GGG-3ʹ) 
РCR в обем 25 µl съдържаше: 1Х PCR буфер (EURx), 0.2 mM dNTP микс, 0.8X EVAGreen (Biotium, 
USA), 40 mM тетраетиламониев хлорид, 0.0325 U/µl Perpetual Taq полимераза (EURx), 0.25 µM 
CLR5-F/R и 2 µl ДНК. Температурният режим се осъществяваше в няколко етапа както следва: 
Начaлна денатурация и активиране на Taq полимеразата : 95˚C- 4'; 
35 цикъла при 97оC за 10"-денатурация; 54о C за 25"- анилинг; 72˚C за 25" екстензия с отчитане на 
флуоресценция при 525нм. 
Крайна екстензия -  72˚C – 30“ 
Фаза на топене (Melting curve analysis) – 72-94˚C със стъпка 0.4˚C и 10“ отчитане на 
флуоресценция. Очакван специфичен пик на топене при 85,5˚C. 

 

5.3 Мултиплекс полимеразно-верижна реакция за идентификация и доказване на гени за 
резистентност към гликопептидни препарати при род Enterococcus  
Този метод се използва в рутинната практика на НРЛ „КМАР“ за определяне наличието на 

van гени обуславящи гликопептидна резистентност, както и тяхното диференциране (Depardieu, 
Perichon & Courvalin, 2004). Чрез този метод се определя и видовата принадлежност на четири вида 
Грам положителни бактерии, при които се докладват van гени:  E.faecalis, E.faecium, S.aureus, S. 
epidermidis (Таблица 8). 

Методът се извършва на конвенционален PCR апарат, като крайният обем на една проба е 
20 µl. Основните компоненти на реакцията са: 1Х буфер , (20mM MgCl2), 0,2 mM dNTP mix; 0,0325 
U/µl Perpetual Taq полимераза, десет двойки праймери представени в Таблица 8 и 3 µl ДНК на 
проба. 

Реакцията се извършва на апарат QB96 (QuantaBioTech) при следният режим: 
Начaлна денатурация и активиране на Taq полимеразата: 95˚C- 10' 
I етап: 10 цикъла touch-down PCR: 95˚C за 30"-денатурация; 60˚C с намаляване с 0,8оС на 

цикъл до 53˚C за 40"- анилинг; 69˚C за 60"- екстензия  
II етап: 25 цикъла при 94оC за 30"-денатурация; 52оC за 30"- анилинг; 69˚C за 90" екстензия 

; Краен етап на екстензията 72оС -3‘. 
Ампликоните бяха идентифицирани чрез фрагментен анализ на капилярна електрофореза. 
 

Таблица 8. Праймери и PCR условия използвани за детекция на van гени и идентификация 
на ентерококи (Depardieu, Perichon & Courvalin, 2004). 

Праймер Последователност Ген/Вид 
Крайна 

концентрация 
в PCR [µM] 

Размер на PCR 
продукта [bp] 

EA1(+) GGGAAAACGACAATTGC vanA 0,2 732 
EA2(-)  GTACAATGCGGCCGTTA 
EB3(+) ACGGAATGGGAAGCCGA vanB 0,25 647 
EB4(-) TGCACCCGATTTCGTTC 
EC5(+) ATGGATTGGTAYTKGTAT vanC 0,5 815/827 
EC8(-) TAGCGGGAGTGMCYMGTAA 
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ED1(+) TGTGGGATGCGATATTCAA vanD 0,3 500 
ED2(-) TGCAGCCAAGTATCCGGTAA 
EE1(+) TGTGGTATCGGAGCTGCAG vanE 0,4 430 
EE2(-) ATAGTTTAGCTGGTAAC 
EG1(+) CGGCATCCGCTGTTTTTGA vanG 0,3 941 
EG2(-) GAACGATAGACCAATGCCTT 

DD13(+) CACCTGAAGAAACAGGC E.faecalis 0,25 475 
DD3-2(-) ATGGCTACTTCAATTTCACG 

FAC1-1(+) GAGTAAATCACTGAACGA E.faecium 0,4 1091 
FAC2-1(-) CGCTGATGGTATCGATTCAT 

Tn1(+) GACTATTATTGGTTGATCCACCTG S.aureus 0,3 218 
Tn2(-) GCCTTGACGAACTAAAGCTTCG 

Se705-1(+) ATCAAAAAGTTGGCGAACCTTTTCA S.epidermidis 0,25 125 
Se705-2(-) CAAAAGAGCGTGGAGAAAAGTATCA 

 

5.4 Мултиплекс PCR за детекция на гени обуславящи високи нива на аминогликозидна 
резистентност и вирулентност при ентерококи 

За детекцията на гени за аминогликозидна резистентност бе използван протокола на Wanxiang 
Li (Li et al., 2015). При него се изследват осем гена, които в настоящия дисертационен се доказваха 
чрез мултиплексен PCR. На таблица 9 е представена последователността на отделните праймери и 
опитмалната им концентрация в PCR. 

 
Tаблица 9.  Използвани праймери за детекция на аминогликозидна резистентност при 

ентерококи 

Праймер Секвенция 
Крайна 

концентрация 
в PCR [µM] 

Големина на PCR 
продукта (bp) 

aac(6')-aph-F AGGAATTTATCGAAAATGGTAGAAAAG  
0,25 369 

aac(6')-aph-R CACAATCGACTAAAGAGTACCAATC  
aph(3') IIIa-F GGCTAAAATGAGAATATCACCGG  

0,25 523 
aph(3') IIIa-R CTTTAAAAAATCATACAGCTCGCG  
ant(4') Ia-F CAAACTGCTAAATCGGTAGAAGCC  

0,2 294 
ant(4') Ia-R GGAAAGTTGACCAGACATTACGAACT  
aph(2") Ic-F CCACAATGATAATGACTCAGTTCCC  

0,2 444 
aph(2") Ic-R CCACAGCTTCCGATAGCAAGAG  
aph(2") Ib-F CTTGGACGCTGAGATATATGAGCAC  

0,2 867 
aph(2") Ib-R GTTTGTAGCAATTCAGAAACACCCTT  
aph(2") Id-F GGTGGTTTTTACAGGAATGCCATC  

0,25 642 
aph(2") Id-R CCCTCTTCATACCAATCCATATAACC  
ant(3") III-F CACGCTATTACGAACTATGA  

0,45 284 
ant(3") III-R TAAGAAAGAACATCACCACGA  
ant(6') Ia-F ACTCGGGGATTGATAGGC  

0,35 597 
ant(6') Ia-R GCTGCTAAAGCTGCGCTT 
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За обем на реакцията от 20 µl, компонентите бяха в следните крайни концентрации: 1X PCR 
буфер; 0,2 mM dNTP mix; 32mM TEA-Cl, 0,0325 U/µl Perpetual Taq, 2µl ДНК и осем двойки 
праймери, чиято концентрация е посочена в таблица 9.  

PCR реакцията се провежда при следния температурен режим: 
Начaлна денатурация и активиране на Taq - полимеразата -  95 ˚C за 3'; 
32 цикъла:  Денатурация - 97 оC за 10"; хибридизация - 53 оC за 30"; синтез - 72 ˚C за 45";  
Крайна екстензия  -  72˚C за 3‘. 

За детекция на гени за вирулентност при ентерококи бе използван протокола на Wanxiang Li 
(Li et al., 2015). Доказват се седем гена, които се асоциират с повишени нива на вирулентност– ace 
(колаген свързващ протеин), asa1 (агрегираща субстанция), yla (цитолизин), efaA (антиген на 
ендокартита), esp (ентерококов повърхностен протеин), gelE (желатиназа) и hyl (хиалуронидаза). 
Присъствието на тези седем гена се установява чрез мултиплексен PCR, като на таблица 10 е 
представена последователността на отделните праймери, концентрацията в PCR, както и 
големината на ампликоните. 

 
Таблица 10. Праймери използвани за детекция на гени за вирулентност при ентерококи 

Праймер Секвенция 
Крайна 

концентрация 
в PCR [µM] 

Големина на PCR 
продукта (bp) 

ace 
GGAATGACCGAGAACGATGGC 

0,2 616 
GCTTGATGTTGGCCTGCTTCCG 

asa1 
CACGCTATTACGAACTATGA 

0,4 375 
TAAGAAAGAACATCACCACGA 

yla 
ACTCGGGGATTGATAGGC 

0,25 688 
GCTGCTAAAGCTGCGCTT 

efaA 
CGTGAGAAAGAAATGGAGGA 

0,4 499 
CTACTAACACGTCACGAATG 

esp 
AGATTTCATCTTTGATTCTTGG 

0,45 510 
AATTGATTCTTTAGCATCTGG 

gelE 
TATGACAATGCTTTTTGGGAT 

0,3 213 
AGATGCACCCGAAATAATATA 

hyl 
ACAGAAGAGCTGCAGGAAATG 

0,25 276 
GACTGACGTCCAAGTTTCCAA 

 
Мултиплексната PCR се извършва в обем 20 µl, като компонентите на реакцията бяха в 

следните крайни концентрации: 1X PCR буфер; 0,2 mM dNTP mix; 0.8X EVAGreen (Biotium, USA), 
0,04U/µl Perpetual Taq, 5µl ДНК и седемте двойки праймери, чиято концентрация е представена в 
таблица 8. Температурният режим бе  

Ампликоните бяха идентифицирани чрез фрагментен анализ на капилярна електрофореза. 
Температурният режим бе еднакъв с този при доказването на гените за аминогликозидна 
резистентност (вж. по-горе). 
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6. Електрофоретични методи 

6.1 Разделяне на PCR продукти чрез капилярна електрофореза 
 Електрофоретичното разделяне на получените ампликони бе извършено на QiAxcel (Qiagen) 
– автоматизирана система за капилярна гел електрофореза. За целта се използва касета, съставена 
от 12 капилярки изпълнени с гел (QIAxcel DNA High Resolution Kit). Анализът е автоматизиран и 
могат да се изследват едновременно до 12 проби. Както при агарозната гел-електрофореза, ДНК 
фрагментите се придвижват в капилярката с различна скорост според размера си и при 
преминаването си през лъч от UV светлина се отчитат чрез датчик, който трансформира 
флуоресцентния сигнал в електричен. Данните се обработват чрез софтуера „BioCalculator v3.2” 
(Qiagen) и резултатите се визуализират под формата на електрофореограма или снимка-гел. За 
определянето на размера на ампликоните се използват два маркера – т.нар alignment маркер (за 
подравняване) и size маркер (за определяне на големината им). Аlignment маркера е с две ивици и 
се избира в зависимост от големината на очакваните фрагменти, например 50bp-750 bp, 50 bp-2000 
bp, 50-6000bp и тн. 
 

6.2 Пулсова гел електрофореза (PFGE) 
• Подготовка за макрорестрикционен PFGE анализ на E. feacium (CDC, 2012) 

1. От 24-часови бактериални култури посети на Колумбия агар се приготвят суспензии в ТЕ 
буфер с обем 650 µl. Освен изследваните щамове се подготвя и суспензия от Salmonella 
Braenderup H9812 използван като универсален молекулен маркер. 

2. Суспензиите се калибрират чрез спектрофотометър при дължина на вълната λ=595nm; 
оптималната оптична плътност на суспензията при ентерококи бе  OD=1.5. 

3. В епруветки от 1.5 ml се накaпва по 4 µl Lysozyme (stock 100mg/ml,), след което се добавят 
по 400 µl от клетъчните суспензии за всяка проба. 

4. Инкубират се на 55 °С за 30-45 минути. 
5. Приготвя се 1,2 % агароза в ТЕ буфер. Претеглят се от 0.30 g SeaKem Gold агароза (Lonza) и 

се добавя 25 ml TE-буфер. Топи се в микровълнова фурна (мощност 850 W), след което се оставя за 
съхранение в термоблок на 55 °С до използването ѝ. 

6. В епруветка 1,5мл се смесват равни обеми агароза и бактериална суспензия и се нанасят на 
специални форми, като при втвърдяването си образуват т.нар. блокчета. За едно блокче е нужна 
смес с обем 100 µl  

7. В епруветки с обем 50 ml се накапват по 5 ml лизис буфер за Грам положителни бактерии 
(50mM Tris-50mM EDTA, 1% натриев лаурилсаркозин, pH=8) и 25 µl протеиназа К (20 
mg/ml). 

8. Агарозните блокчета, се поставят чрез избутване с типче, в съответната епруветка (до 5 на 
брой) и се инкубират на 54 °С най-малко 2 часа с разбъркване. 

9. Блокчетата се промиват 2 пъти с по 10ml ddH2O и 3 пъти с по 10 ml TE буфер (10-15 
минути). Промиването се прави на стайна температура за ентерококи и на 55°С за салмонела. 

10. Агарозните блокчета се съхраняват в ТЕ буфер при 4 °С. 
 

• Рестрикция на агрозните блокчета 
1. Всяко блокче се изважда от ТЕ буфера и се наразява на парчета с дебелина от 1 до 1.5 mm и 

се поставят в епруветка с обем 1.5 ml. 
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2. Пре-рестрикция: За всяка една от 12-те проби (блокчета), както и за контролата (S. 
brandaerup) се приготвя рестрикционна смес, която съдържа: 180 µl вода и 20 µl от сътветния 
рестрикционен буфер-съсържащ BSA; блокчетата се инкубират 15 мин в тази смес. 

-за 13 реакции с Enterococcus са необходими 2340 µl ddH2O и 160 µl от сътветния 
рестрикционен буфер. 

-за 3.5 реакции със Salmonella Braenderup са необходими 630 µl ddH2O и 70 µl от съответния 
рестрикционен буфер  

3. Рестрикция: За всяка една от 12-те проби (блокчета), както и за контролата се приготвя 
рестрикционната смес, която съдържа: 

за Enterococcus: 176 µl ddH2O и 20 µl от сътветния рестрикционен буфер-съсържащ BSA (1Х); 4 
µl (или 40U) от 10U/µl SmaI (EURx)zа 13 проби (12+1) общо 2288 µl вода, 260 буфер, и 52 µl от 
SmaI 

за Salmonella Braenderup - рестриктаза Xbal:  175 µl ddH2O, 20 µl от сътветния рестрикционен 
буфер съсържащ BSA (1Х); 5 µl (50U) от съответната рестриктаза (stock 10U/ µlXbaI); 

за 3,5 проби : 612.5µl ddH2O, 70 µl  10х буфер, 17.5U XbaI 
4. Следва инкубиране на пробите за два часа; обикновено различните рестриктази изискват и 

различни условия на инкубиране, напр. Xbal - 37°С, а Smal- 25 °С. 
5. Рестрикционната смес се отстранява, след което се добавят 250 µl ТBЕ буфер и блокчетата 

са готови да бъдат натоварени на стартовете на гела. 
 
• Подготовка и натоварване на гела 
 Позициониране на блокчетата на гребена: блокчетата се натоварват от всяка проба и 3-те 
реакции със Salmonella Braenderup (контролите трябва да са в 2-та края и в средата). Това става 
като гребена се обърне хоризонтално и на върха на всеки зъбец се поставя по едно блокче. Изчаква 
се около 10 мин, за да засъхнат и прилепнат, след което гребена се позиционира вертикално на 
ваничката за изливане, чиято повърхност е предварително нивелирана.  
100 ml 1% SeaKemGold агароза стопена в 0.5xTBE  и охладена до 50 °С, се излива бавно във 
ваничката от обратната на гребена страна. Гелът полимеризира за не по-малко от 30 минути. 
 Във ваната за PFGE електрофореза се налива 2.2L 0.5xТВЕ (преди това системата трябва да 
е промита с дестилирана вода). Апаратът се включва 30 мин. предварително, първо помпата, после 
охлаждането, като се задава температура 14°С. 
 Преди да поставим гела в машината, се изключва електрическия ток и гела внимателно се  
прехвърля на обозначеното място, притиска се внимателно в краищата, за да се отстранят мехурите 
и да прилепне плътно на мястото си.  
 При експерименти с ДНК от щамове на Enterococcus бяха използвани следните параметри 
на електрофорезата:  
                       Voltage density: 6 V/cm, Included angle: 120°, Initial switch time: 3.5 sec, Final switch 
time: 23.5 sec, Runtime: 20 h 
• Оцветяване на гела и визуализация на ДНК фрагментите 

Гелът се оцветява в 0.5 L ddH2O с 50 µl Етидиев бромид (от stock 10mg/ml) за 30мин. 
Извършват се две последователни промивания в 0.5 L ddH2O за по 20 мин всяко. Резултатите се 
заснемат на фотодокументационна система ArgusX1 (Biostep, Германия) при UV дължина на 
вълната 312нм, експозиция 1000ms и светлосила f/1.8 (Turabelidze et al., 2000). 

• Софтуерната обработка на геловете се извършва чрез чрез Bionumerics v4.6 (Аpplied 
Maths, Belgium) по указанията на Pulse-Net 
International http://www.pulsenetinternational.org/protocols/bionumerics/. Дендрограмата се изготвя  при 

http://www.pulsenetinternational.org/protocols/bionumerics/
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използване на коефициента на Dice и алгоритъм за клъстериране UPGMA и критериите за 
групиране на Тenover (Tenover et al., 1995) 
 

7. Mетоди за генотипизиране 

7.1 Произволна амплификация на полиморфна ДНК  (RAPD4) за предварително 
характеризиране на Klebsiella pneumoniae 

RAPD методът бе изпитан като предварителен скринингов метод за генотипизиране с цел 
подбор на изолатите преди MLST.  Oбемът на реакционната смес бе 25 µl, като оптималните 
крайни концентрации на реагентите бяха предварително установени чрез Taguchi метода (Taguchi, 
1988): крайна концентрация 1Х PCR буфер  с 2,25 mM MgCl2; 5% DMSO, 0,3mM dNTPs mix; 0,05 
U/µl Perpetual Taq полимераза (EURx); 1,2 µМ RAPD4 праймер; и ДНК 2,5 µl (~100ng).  Режимът за 
провеждане на PCR реакциите bе следният:  

Начaлна денатурация и активиране на Perpetual Taq полимеразата : 94˚C- 10' 
35 цикъла  
Денатурация - при 94 оC за 60"; Хибридизация – при 37оC за 60"; Синтез – при 72˚C за 120" ; 

Краен синтез -  при 72 ˚C за 5‘ 
Използваният праймер RAPD4 5‘-AGG GAA CGA G e описан от Deschaght et.al. 2011 

(Deschaght et al., 2011).  
След PCR реакцията, резултатите се визуализират чрез капилярна електрофореза, като се 

наблюдаваха между 10 и 15 фрагмента с различна големина.  
 

7.2 Мултилокусен анализ на вариабилен брой от тандемни повтори (MLVA9) за 
типизиране  на P. aerugnosa 

 За типизиране на изследваните P. aeruginosa и определяне на тяхната филогенетична 
свързаност използвахме схемата описана от Turton и сътр. MLVA9London  с девет праймерни двойки 
(ms172; ms211; ms213; ms214; ms217; ms222; ms207; ms209; ms061) (Tаблица 11) (Turton et al., 
2010a). Амплификацията се извърши в четири дуплексни и една самостоятелна PCR (от А до Е). За 
обем на реакцията от 20 µl, компонентите бяха в следните крайни концентрации: 1X PCR buffer , 
0.2 mM dNTP mix, 5% DMSO, 0,035 U/µl, Perpetual Тaq (EURx), 2 µl ДНК и съответните двойки 
праймери, чиято последователност и концентрация са представени на Таблица 11 (Turton et al., 
2010a). 
Температурният режим бе в два етапа:  
Първоначална денатурация : 95оС – 10мин 
Денатурация:    96оС – 20 секунди 
Touch down хибридизация: 65-61оС – 30 секунди за 5x цикъла (-1 оС/цикъл) 
Синтез:             70оС – 60 секунди 
Денатурация:    96оС – 20 секунди 
Хибридизация: 60оС – 30 секунди         25x цикъла 
Синтез:             70оС – 60 секунди 

            Краен синтез:    72оС – 15 минути 
 

Ампликоните бяха идентифицирани чрез фрагментен анализ на капилярна електрофореза. 
Генотипът се определя като комбинация от големините (брой на повторите) във всички изследвани 
локуси (Таблица 10)  
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Таблица 11. Характеристика на праймерите използвани в MLVA9 за генотипизиране на P. 
aeruginosa. 

Мултип
лексeн 

PCR 

Праймер/ 
локус Секвенция 

Концентра
ция на 

праймерит
е 

Размер на 
повтора 

(bp) 

Големина на 
продукта и бр. 

копия при 
P.aeruginosa PAO1 

A 

ms207L ACGGCGAACAGCACCAGCA 
0.4µМ 6 146(7) 

ms207R CTCTTGAGCCTCGGTCACT 
ms172L GGATTCTCTCGCACGAGGT 

0.4µМ 54 789 (12) 
ms172R TACGTGACCTGACGTTGGTG 

B 

ms211L ACAAGCGCCAGCCGAACCTGT 
0.25µМ 101 663(5) 

ms211R CTTCGAACAGGTGCTGACCGC 
ms061L CTTGCCGTGCTACCGATCC 

0.55µМ 6 127(12) 
ms061R CCCCCATGCCAGTTGC 

C 

ms209L CAGCCAGGAACTGCGGAGT 
0.4µМ 6 148(6) 

ms209R CTTCTCGCAACTGAGCTGGT 
ms213L CTGGGCAAGTGTTGGTGGATC 

0.4µМ 103 640(5) 
ms213R TGGCGTACTCCGAGCTGATG 

D 

ms222L AGAGGTGCTTAACGACGGAT 
0.4µМ 101 390(2) 

ms222R TGCAGTTCTGCGAGGAAGGCG 
ms214L AAACGCTGTTCGCCAACCTCTA 

0.4µМ 115 426(3) 
ms214R CCATCATCCTCCTACTGGGTT 

E ms217L TTCTGGCTGTCGCGACTGAT 
0.4µМ 109 606(2) 

ms217R GAACAGCGTCTTTTCCTCGC 
 
Таблица 12.  Очакван размер при съответен брой на повторите във всеки от деветте изследвани 
VNTR локуса при P. aeruginosa 

бр. 
повтори 
локус 

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 7 8 8.5 9 10 11 12 13 14 15 

ms172_ 
54bp                 

 
        573 607 627 681 735 789 843     

ms211_ 
101bp       360   461   562 600 663* 

 
764 865 966                 

ms213_ 
103bp   221 280 324   427 484 530 

567- 
595 

633- 
641 680 737 840 943 

 
1046 

 
          

ms214_ 
115bp       311   426   541 570 677 720 795                     
ms217_ 
109bp   497 551 606 658 715   824 

 
933   1042                     

ms222_ 
101bp   289   390   491   592 

 
693   794                     

ms207_ 
6bp               128 

 
134   140 146 152   158 164 170 176 182 188 194 
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*с удебелен шрифт е означен размера на локусите при референтния щам PAO1 
 

7.3 Мултилокусен анализ на вариабилен брой от тандемни повтори (MLVA8) за 
типизиране на K. pneumoniae  
За типизиране на щамовете K. pneumoniae беше модифициран протокола на Brink и сътр. 

(Brink et al., 2014). Процесът по оптимизация на модифицирания протокол бе обект на друга 
разработка (дипломна работа на Деян Дончев, катедра Микробиология , Биологически факултет на 
СУ) и в настоящата работа бе използван финалния му вариант. Използвани бяха осем двойки 
праймери, които бяха групирани в две отделни мултиплексни PCR (MLVA8.1 и MLVA8.2). За 
осъществяването на една PCR реакция (21,5 µl) бяха използвани следните реагенти: 1х PCR буфер 
(включващ 2 mM MgCl2), 40 mM тетраетиламониев хлорид, 1% DMSO, 0.2 mM dNTPs, 0.038 U/µl 
Perpetual Taq, 1,5 µl ДНК. За MLVA8.1 PCR, бяха използвани четири двойки праймери: 0,45 µМ 
VNTR 10F/R, 0,2 µМ VNTR 45F/R, 0,35 µМ VNTR 58F/R и 0,225 µМ VNTR 60F/R, чиято 
последователност е представена на таблица 13. В реакция MLVA 8.2 бяха използвани други 4 
двойки праймери : 0,4 µМ VNTR 52F/R, 0,2 µМ VNTR 53F/R, 0,35 µМ VNTR 51F/R и 0,225 µМ 
VNTR 27F/R.  
Таблица 13. Обща характеристика на праймерите използвани за MLVA8 анализа при K. 
pneumoniae 

VNTR 
Локус 

Размер 
на 
повтора 
(bp) 

Праймер Последователност Диапазон на 
размера на 
продукта (bp) 

Брой 
алели 

52 21 Повтор GACGGTAAACAGCCGCAGCAC      
    F GATGACCGCCGCAGGGCTWAAAGT 330(2)-414(6) 2-6 
    R AGAACGGCAAGAGTTTGTC     
45 12 Повтор ACCTTGCTCGAT      
    F CACAAGAGTGTAACCAGTTGC 344(1)-395(5) 1-5 
    R ACAACGCGGCCATCAGCA     
53 12 Повтор AAAAAGCGGCTG      
    F CGAAGAAAGCGCAACAGG 255(0)-315(5) 0-5 
    R CGCCGTCCGCTTCTTTCG     
51 3 Повтор CGG      
    F CTGAACCACATAGGCTTTGC 66(0)-96(10) 0-10 
    R CAGCAGGCCTCGACGCCAA       
60 7 Повтор CGTGTGA      
    F CGGTACGAATCTGTTGGATTAAGG 215(0) - 292(11) 0-11 
    R CTGGAAGGCGAAGAACCC     
10 57 Повтор AAGAAACATCACAAAGCGGCCGCGA 

AACCGGCAGCCGAGCAGAAAGCGCA
GGCGGCG 

    

    F CCATACTACCGTTCACCAYAA 425(0)-767(6) 0-6(2-7) 
    R CGATGGTCGATAACATGGTA     
27 6 Повтор CATGGT     

ms209_ 
6bp       124   130   136 

 
142   148 154 160   166 172           

ms061_ 
6bp                 

 
    91 97 103   109 115 121 127 133 139 145 
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    F GCGCGGCGGATGAGGACG 108(0)-252(24) 0-24 
    R GGATGCTCTGGCGCACCT     
58 3 Повтор GCA     
    F GAAYCCGTTTAATCAGTCCGG 77(0)-107(10) 0-10 
    R TCTTTTCCTGCTGCTTCGG     

 
За амплификация на локусите бе използвана следната програма за PCR:  

I. Осем цикъла, използвайки TouchDown похват на температурата за хибридизация на праймери 
със следните условия: 

1. Денатурация – 96°C – 10 сек. 
2. Начална темп. за хибридизация на праймери 64°C – 30 сек. 
3. Елонгация - 66°C – 1 мин. 

Броят цикли бяха 8 като всеки следващ намалява с 0.87°C ~ 0.90°C и последният е с температура 
57°C. 
II. Двадесет и четири цикъла, стандартен PCR при следните условия: 

1. Денатурация – 96°C – 10 сек. 
2. Температура за хибридизация на праймери 57°C – 30 сек. 
3. Елонгация - 66°C – 1 мин  

Финална стъпка на елонгация - 70°C – 15 мин.  
Ампликоните бяха идентифицирани чрез фрагментен анализ на капилярна електрофореза. 

Генотипът се определя като комбинация броя на повторите във всички изследвани локуси 
(Таблица 14) 
Таблица 14. Очакван размер при съответен брой на повторите във всеки от осемте изследвани 
VNTR локуса при K. pneumoniae 

Брой 
повтори/ 

Локус 

51 
(3bp) 

52 
(21bp) 

53 
(12bp) 

27 
(6bp) 

58 
(3bp) 

60 
(7bp) 

45 
(12bp) 

10 
(57bp) 

0 96 421 255 108 71 204  425 
1 99 442 267 114 74 211 344 482 
2 102 463 279 120 77 218 356 539 
3 105 484 291 126 80 225 368 596 
4 108 505 303 132 83 232 380 653 
5 111 526 315 138 86 239 392 710 
6 114 547  144 89 246  767 
7 117 568  150 92 253   
8 120   156 95 260   
9 123   162 98 267   
10 126   168 101 274   
11    174 104 281   
12    180 107 288   
13    186     
14    192     
15    198     
16    204     
17    210     
18    216     
19    222     
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20    228     
21    234     
22    240     
23    246     
24    252     

8. Мулти-локусно секвениране (MLST) 

8.1 Протокол за Мулти-локусно секвениране (MLST) при Klebsiella pneumoniaе 
МLST анализа за типизиране на щамове K.pneumoniae, разработен от Diancourt и сътр. 

(Diancourt et al., 2005), започва с амплифицираща реакция, при която се намножават седем 
структурни гена – gapA, infB, mdh, pgi, phoE, rpoB и tonB. РCR реакцията бе с краен обем 25 µl със 
състав е: 1Х PCR buffer (вкл 2 mM MgCl2), 0.2 mM dNTP mix, 32 mM тетраетиламониев хлорид, 
0.03 U/µl Perpetual Taq полимераза, 0.25 µM от всеки праймер и 2.5 µl ДНК (~25ng). Праймерите, са 
представени в таблица 15.  
PCR реакцията протичаше при следния температурен режим: 
Начална денатурация и активиране на Taq - полимеразата -  95 ˚C за 2'; 35 цикъла, включващи: 
Денатурация - 94 оC за 20"; Хибридизация – 50 оC за 30"; Елонгация - 72 ˚C за 30"; Крайна 
елонгация  -  72˚C за 5‘ 

Електрофоретичното разделяне на получените ампликони се извършва на QiAxcel (Qiagen) 
– автоматизирана система за капилярна гел електрофореза. След като се определи наличието на 
специфични ампликони без артефакти, следва пречистване на ампликоните (протокола е описан в 
т. 9.5).  

 
Вж. Таблица 19.   
 

8.2 Протокол за Мулти-локусно секвениране (MLST) при Citrobacter freundii 
РCR  амплифициращата реакция бе с обем 25 µl и беше приложен протокола разработен от 

Li Bai и сътр.  (Bai et al., 2012). Състава на реакцията бе: 1Х PCR buffer + 2 mM MgCl2, 0.2 mM 
dNTP mix, 0.04 U/µl Perpetual Taq полимераза, 0.25 µM от всеки праймер и 2.5 µl ДНК. 
Праймерите, които се използват за амплифициращата реакция при C. freundii са представени в 
таблица 16. 
PCR реакцията се провежда при следният температурен режим: Начaлна денатурация и активиране 
на Perpetual Taq полимеразата : 94˚C- 2'; 35 цикъла на Денатурация - при 94 оC за 20"; 
Хибридизация – при 50 оC за 30"; Елонгация – при 72 ˚C за 40"  Крайна екстензия -  при 72 ˚C за 5‘ 

След амплифициращата реакция, се определя наличието и големината на ампликоните чрез 
капилярна електрофореза . 

 
Вж. Таблица 20.   

8.3 Протокол за Мулти-локусно секвениране (MLST) при Pseudomonas aeruginosa 
 

РCR  бе с обем 25 µl и бе извършена по протокола на Chris Dowson и Barry Curran (Curran et 
al., 2004). Състава на реакцията бе 1Х PCR buffer + 2mM MgCl2, 0.2 mM dNTP mix, 5 % DMSO, 
0.04 U/µl Perpetual Taq, 0.3 µM от всеки един праймер и 2 µl ДНК. Праймерите, които бяха 
използвани за амплифициращата реакция са представени в таблица 17. 
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PCR реакцията се провежда при следният температурен режим: начaлна денатурация и активиране 
на Taq-полимеразата : 96˚C- 1'; 30 цикъла : Денатурация - при 96 оC за 60"; Хибридизация – при 
55 оC за 60"; Елонгация – при 72 ˚C за 60"; Крайна елонгация -  72 ˚C – 10‘ 
Ампликоните бяха идентифицирани чрез фрагментен анализ на капилярна електрофореза. 
 
Вж. Таблица 21.   

 

8.4 Протокол за Мулти-локусно секвениране (MLST) при Enterococcus faecium 
MLST протоколът за типизиране на щамове E.faecium е разработен от Homan et.al. през 

2002г. (Homan et al., 2002).  Обема на една PCR бе 25 µl със състав: 1Х PCR buffer + 2mM MgCl2, 
0.2 mM dNTP mix,0.035 U/µl Perpetual Taq полимераза, 0.4 µM от всеки един праймер и 1.5 µl ДНК. 
Праймерите, които се използват за амплифициращата реакция са представени в таблица 18. 

PCR се провеждаше при следният температурен режим: Начaлна денатурация и активиране 
на Perpetual Taq - при 95˚C за 10'; 28 цикъла Денатурация - при 94 оC за 30";  

Хибридизация – при 50 оC за 30"; Елонгация – при 72 ˚C за 35" ; Крайна екстензия-  72 ˚C 
– 10‘ 
След амплифициращата реакция, големината на ампликоните се определя чрез капилярна 

електрофореза.  
 

Вж. Таблица 22   

8.5 Пречистване на продуктите от амплифициращите PCR при MLST  
При всички MLST протоколи се използваше еднакъв протокол за пречистване на реакциите от 

остатъчни праймери, dNTP и неспецифични продукти вкл. праймерни димери с размер <200bp 
(Rosenthal, Coutelle & Craxton, 1993). 

a) Пречистващият разтвор (2х PEG буфер) се добавя към готовия PCR-продукт в обемно 
съотношение 1:1, хомогенизира се на вортекс и се инкубира за 10 минути на стайна температура.  

b) Центрофугира се 10 минути на 13 300 об/мин на ст. темп. и супернатантата се отстранява 
c) Към утайката се добавят 200 µl 75% етанол. 
d) Центрофугира се 10 минути на 13 300 об/мин на ст. темп. 
e) Супернатантата се отстранява и се изчаква остатъчният етанол да се изпари - 10 минути на 
37˚C. 
f) Изсушената утайка се разтваря в 20µl бидестилирана вода (ddH2O) и се съхранява на ˗20˚C 
(Rosenthal, Coutelle & Craxton, 1993).  
 

8.6 Протокол за секвениращ PCR  
След пречистването им, ампликоните са готови за секвениращата реакция. Тя бе 

извършвана в обем 12.5 µl и съдържаше следните компоненти: DTCS mix (Beckman Coulter) с 
крайна концентрация 0.4x, 0.33µМ  праймери MLST Кp-F или MLST Kp-R, 0,6x Sequencing buffer и 
1.5 µl ДНК с концентрация 15-35 ng/ml.  

PCR реакцията се провежда при следният температурен режим: 
33 цикъла 
Денатурация - при 96 оC за 20";  
Хибридизация – при 50 оC за 20";  
Елонгация  - при 60 ˚C за 4‘  
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8.7 Протокол за пречистване на PCR продукти от секвениращ PCR  
Протоколът, който беше използван за пречистване на секвенционните продукти е разработен от 
Fregel и сътр. (Fregel, González & Cabrera, 2010) и протича в няколко стъпки. 

a) Пречистването се извършваше чрез пречистващ разтвор- смес от 96% етанол и 
Solution A (Solution A - 0,075M амониев ацетат (CH3COONH4) и 0,025% LPA (линеен 
полиакриламид)) в съотношение – 7 части етанол към 3 части Solution A. Пречистващият разтвор 
се прибавя в обем е 8 пъти по-голям от обема на пробата, т.е в съотношение  8:1.  

b) Центрофугира се за 45 минути на 2000 об/мин (560g) при температура 10-12 ˚C или 
10 мин на 13 300 об/мин (17 000g). 

c) Супернатантата се отстранява и пробата се суши на 37˚C за 15 минути 
d) Към изсушената проба се прибавят 30 µl буфер за накапване SLS (Sample Loading 

Solution- Beckman Coulter)  
Секвенаторът, на който се извършваха анализите по метода на Sanger бе 8-капилярен GeXP 

(Beckman Coulter). Електрофорезата се извършваше при следните условия - температура на 
капилярките – 55оС, денатурация на 90оС за 120 секунди, инжектиране (навлизане на продуктите в 
капилярката) – 2.0 kV за 10 секунди и разделяне – 3.0 kV за 180 минути. Получените секвенции се 
обработват на 3 етапа, описани основно в глава „Литературен обзор”: 

1. Събиране и обработка на получените секвенции 
2. Анализ на резултатите 
3.       Мултилокусен секвенционен анализ 

9. Биоинформатичен и филогенетичен анализ  
След протичането на секвениращата реакция, пробите се обработваха чрез специфичен 

софтуер, за да бъдат изчистени грешките, за да бъдат сглобени фрагментите и за направата на 
сравнителен анализ със структурен ген намиращ се в базата данни, като по-този начин се определя 
секвенционния тип на изследвания изолат. Софтуерът GenomeLab управляващ секвенатора GeXp, 
се използва за обработка на „суровите“ хроматограми до ДНК последователност или т.нар процес 
на „базово извличане“ или Basecalling. След тази първоначална обработка, получените секвенции 
се преобразуват и съхраняват в различни формати като .fas и .tat (текстови файлове) или .scf 
(стандартен хроматограfски файл), които могат да бъдат пренесени, чрез USB и да се използват за 
по-нататъшен софтуерен анализ. 
 Първоначално обработените секвенции се експортират в .scf файлов формат и се анализират 
допълнително чрез още една софтуерна програма – Geneious v10 (Biomatters, САЩ). Тя позволява, 
добавяне, премахване, сравнение, промяна в рамката на четене и редица други функции за 
обработване на секвенциите. Чрез Geneious се сравняват получените секвенции с референтни, 
които са добавени и съхранявани в MLST базата данни. Чрез тези референтни нуклеотидни 
последователности се коригират евентуални неточности и грешките, получeни при първичната 
обработка (basecalling). След направените корекции, получената секвенция (contig) се въвежда в 
базата данни  (напр. за MLST има три основните база данни pubMLST, MLST.net, и Pasteur MLST) 
и софтуера я сравнява с всички референтни секвенции съдържащи се в базата данни, като по този 
начин се определя гена, както и номера на неговия алел. При MLST се използват седем гена за 
анализ, следователно ще се получи комбинация от седем алела. Тази комбинация се въвежда в друг 
модул, който автоматично определя секвенционния тип на изследвания щам. 

Установеният секвенционен тип се анализира филогенетично чрез специална програма – 
Phyloviz 2.0 (Ribeiro-Gonçalves et al., 2016). Тази програма се основава на специалния алгоритъм 
eBURST, който обединява близкородствените секвенционни типове в групи а групите в комплекси, 
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като прогнозира родоначалникът на всеки клонален комплекс (Feil et al., 2004b).  Алгоритъмът 
определя филогенетичните връзки на базата на количествените различия в алелите на изследваните 
гени. Когато разликата е в само един от седемте локуса в сравнение с този на „родоначалника“, ST 
се определя като SLVs (single locus variants) и се причислява към същата група, а съответно когато 
разликите са в два локуса DLVs (double locus variants), ST се причислява към друга група, но в 
същия клонален комплекс. При наличие на разлика в три или повече локуса говорим за TLVs (triple 
locus variants), което обикновено показва, че двата секвенционни типа са филогенетично 
отдалечени един от друг. Чрез предварително дефинирани параметри софтуера успява да подреди 
всички налични в базата данни секвенционни типове и да ги групира според сходството на седемте 
гена.  

Прилагайки прост набор от дефиниции eBURST успешно се използва за проучвания върху 
разпространението и еволюцията на бактериалните клонове с важно клинично значение. Първата 
стъпка на eBURST алгоритъма е да раздели секвенционните типове (STs) на групи. Всяка клонална 
група е изградена от секвенционни типове, различаващи се само по един локус, т.е налична е 
мутация (промяна на нуклеотидната последователност) при само един от изследваните седем гена 
(SLVs -single locus variants). Подбраните гени за MLST анализа притежават различна мутационна 
честота, което софтуера взема предвид и групира секвенционните типове спрямо гена с най-висока 
изменчивост. При промяна в алела на гени, при които мутационната честота е ниска, то 
автоматично еBURST ги отдалечава и ги поставя на по-далечно разстояние от референтния 
секвенционен тип. Клоналните групи изграждат клонален комплекс, който може да бъде изграден 
от хиляди секвенционни типове разделени в различни групи или различни клонове според степента 
на сходство. Единственото условие, което обединява всички тези типове е сходство с шест от 
седемте алела на секвенционен тип вече принадлежащ към клоналния комплекс и съответно към 
някоя от неговите клонални групи. При установяването на секвенционен тип, който еволюционно 
не е сходен с нито един от секвенционните типове определени до този момент, софтуера го поставя 
извън клоналните комплекси. Такъв секвенционен тип се нарича синглетон.  

За всеки клонален комплекс, eBURST определя секвенционен тип, който най-вероятно е 
неговият родоначалник (founder) и съответно на графиката го поставя в средата на комплекса. 
Родоначалникът се определя чрез сравняването на всички ST включени в клоналния комплекс (СС) 
и този секвенционен тип, който има най-голям брой сходни ST (т.е разлика само в един локус 
(SLV)) се определя от алгоритъма за основател на клоналния комплекс. Ако два секвенционни типа 
в групата притежават еднакъв брой секвенционни типове различаващи се само по един локус, то 
тогава за родоначалник на групата се избира този ST с по-голям брой секвенционни типове, от 
които се различава само по два от локусите (DLV). 

Рhyloviz 2.0 позволява да се визуализират всички секвенционни типове въведени в базата 
данни като една електронна диаграма (филогенетично дърво). Графиките показват моделите за 
произход на всички ST в рамките на всеки клонален комплекс спрямо основният секвенционен тип 
(родоначалника). Връзката от родоначалника на клоналния комплекс към всеки един от 
секвенционните типове в комплекса се означава чрез плътна линия, като по-този начин се 
онагледяват връзките между отделните ST и се установява произхода и еволюцията на изследвания 
микроорганизъм  (Feil et al., 2004b; Ribeiro-Gonçalves et al., 2016).  
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V. Резултати и обсъждане 
 

1. Обща характеристика на изследваните щамове 
 

Нарастващата антибиотична резистентност на опортюнистичните патогени от  род 
Klebsiella, Citrobacter, Pseudomonas и Enterococcus и нарастващото им значение за инфекциите 
свързани с медицинското обслужване в българските болници, бe основната причина за избора им 
като обект на настоящия дисертационен труд. Всички изследвани изолати бяха мултирезистентни 
(MDR), екстензивно резистентни (XDR) или панрезистентни (PDR), което означава, че опциите за 
лечение на причинените от тях инфекции са ограничени, а в някои случаи липсват. Причините за 
тази мултирезистентност  се коренят в наличието  на плазмидно кодирани гени, чиято експресия 
позволява на микроорганизма да се приспособява към променящите се условия и да ги прави 
устойчиви на антибиотиците, с които бива третиран.  

 
В настоящето проучване бяха включени 14 щама K. pneumoniae, два щама C. freundii, девет 

щама P. aeruginosa и 11 щама E. faecium, изолирани от общо 12 болници (10 УМБАЛ и 2 МБАЛ) и 
един амбулаторен, локализирани в седем различни града в България (София, Пловдив, Варна, Русе, 
Стара Загора, Плевен и Габрово). Всички изследвани изолати бяха от щамовата колекция на НРЛ 
„КМАР“ към Националния център по заразни и паразитни болести събирани за период от 6 години 
– от 2011г. до 2017г. За тяхното типизиране бяха използвани четири молекулярно-генетични 
метода (MLVA, RAPD, PFGE и MLST), като всеки вид бе типизиран най-малко чрез два от тях, с 
цел да се установи корелация между различните техники за типизиране. Основният метод за 
типизиране, който бе използван в дисертационния труд е Мултилокусното секвениране (MLST). 

 

2. Молекулярно-генетичен анализ на някои детерминанти на придобита резистентност 

2.1 Доказване на карбапенемази при щамове от разред Enterobacteriales и P. aeruginosa 
За предварително характеризиране и подбор на щамове за генотипизиране чрез MLST, беше 

извършен мултиплексен Real-time PCR, комбиниран с капилярна електрофореза за разграничаване 
на девет типа най-често докладвани карбапенемази в ЕС. Всички щамове K. pneumoniae, C. freundii 
и P. aeruginosa резистентни на карбапенеми бяха изпитани чрез този метод. Получените 
резултатите са изобразени на Фиг. 1. Наличие на гена кодиращ метало-беталактамазата blaNDM-1 
беше установен при общо седем изолата K.pneumoniae - съответно от четири от болница B (n=4) и 
по един болница D, E и I. blaKPC-2 беше доказан при пет изолата съответно от болници А, C, G, H 
и М, а blaVIM-1 при един изолат от болница G (Фиг. 1A). Наблюдаваните резултати са в 
съответствие с бързото епидемично разпространение на изключително успешни клонове 
K.pneumoniae продуциращи  blaNDM-1 през последните години на Балканския полуостров (Savov 
et al., 2018), което подчертава необходимостта от задълбочени проучвания в тази област. От друга 
страна по данни на НРЛ-КМАР, blaKPC продуцентите са все още с ограничено разпространение в 
две болници в страната и се докладват само спорадични случаи, докато за blaVIM-1 има 
докладвани единични изолати. 

Двата изследвани изолата C. freundii бяха позитивни съответно за blaVIM-4 и blaOXA-48 
(Фиг. 1B). Въпреки, че карбапенем резистентните C. freundii са все още рядкост в България, редица 
проучвания показват, че те могат да играят роля на резервоар на гени, кодиращи разнообразни 
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беталактамази, които предават сравнително лесно чрез хоризонтален генетичен трансфер на други 
по-вирулентни бактерии (Sheppard et al., 2016). 

Всички изследвани изолати P.aeruginosa продуцираха различни варианти на 
металобеталактамази от семейството на blaVIM (Фиг. 1С). blaVIM е най-често докладвания тип 
карбапенемаза в световен мащаб при  P.aeruginosa и най-често се локализира като генна касета в 
интегрони от клас 1 (Feng et al., 2017). Проучването на тези интегрони при български изолати е 
обект на бъдещи проучвания, но факта, че подобни изолати се изолират не рядко от различни 
болници и региони обуславя необходимостта от по-нататъшното им  проучване. 

Фигура 1. Доказване на различни типове карбапенемази при изолати от разред 
Enterobacteriales и P. aeruginosa. Представен е фрагментния анализ от мултилексния PCR 
чрез капилярна електрофореза. Условията и очакваните размери на ампликоните са 
представени на таблица 7 в глава Материали и методи; 

A) K. pneumoniae: 1). PR3455, 2) PR3426, 3) PR2682, 4) PR3451, 5) PR2860, 6) PR2830, 7) PR2968, 8) PR2761, 9) 
PR3275, 10) PR3175, 11) PR2671, 12) PR3337, 13) PR2874, 14) PR2899, 15) поз. контрола, 16) поз. контрола, 17) нег. 
контрола. 

NDM-1 

KPC-2 VIM-1 

OXA-48 

GES 

SPM 

K. pneumoniae 

A) 1       2      3      4      5       6      7      8      9      10    11    12     13    14    15    16    17 

P.aeruginosa C.freundii 

VIM-4 

OXA-48 

GES 
GES 

OXA-48 

VIM 

SPM 1     2     3     4     5  
1      2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   12      

NDM NDM 

KPC KPC 

B) C) 

SPM 
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B) C.freundii : 1) PR 2747; 2) PR 2805; 3) поз. контрола; 4) поз. контрола; 5) нег. контрола. 
C) P.aeruginosa: 1) PR2090; 2) PR2232; 3) PR 2288; 4) PR2902; 5) PR3075; 6) PR3103; 7) PR3106; 8) PR3325; 9) 
PR3327; 10) поз. контрола; 11) поз. контрола; 12) нег. контрола. 

 

2.2 Проучване на плазмидно-медиирана резистентност към полимиксини (mcr-1) при K. 
pneumoniae и P.aeruginosa 

В настоящето проучване бяха установени пет колистин резистентни изолата K. pneumoniae 
(PR2671, PR3337, PR3426, PR3451, PR3455) и един P.aeruginosa (PR2232). Предвид нарастващата 
роля на mcr- плазмидно медиираната резистентност към полимиксини, беше проведен EvaGreen 
Real-time PCR за детекция на гена mcr-1, който е най-често докладвания вариант в световен мащаб 
при клинични изолати (Wang et al., 2018). Резултатите представени на Фигура 2 демонстрират 
липсата на този ген в изследваните български изолати, което ни дава основание да предположим, 
че вероятния механизъм за резистентността към полимиксини се обуславя по-скоро от хромозомни 
мутации (и съответно промяна в експресията) в двукомпонентните системи pmrAB, phoPQ и/или 
техния регулатор mgrB. Подобни данни  се докладват и при продуценти на карбапенемази  
резистентни на колистин в Сърбия и други държави от региона (Novović et al., 2017).  

 

 

 

 

 

 

Фигура 2. EvaGreen Real-time PCR за доказване на mcr-1 гена при колистин резистентни K. 
pneumoniae (PR2671, PR3337, PR3426, PR3451, PR3455) и P.aseruginosa (PR2232).  

 

2.3 Проучване на някои генетични механизми на придобита резистентност и 
вирулентност при мултирезистентни  Enterococcus faecium 

2.3.1 Доказване на механизмите за резистентност към гликопептиди (van генотип) и 
високо ниво на аминогликозидна резистентност 

Всички 11 изследвани изолата E. faecium бяха с високо ниво на резистентност към 
ванкомицин (МПК >256 mg/l) и слабо резистентни на тейкопланин (МПК 4 до 8 mg/l), фенотип 
известен като vanD (Depardieu, Reynolds & Courvalin, 2003). Чрез мултиплексен PCR за доказване 
на шестте най-често регистриране van-гена (vanABCDEG) изследвахме van- генотипа на 
българските изолати (Depardieu, Perichon & Courvalin, 2004). Получените резултати са представени 
на Фиг. 3А. При всички изолати, без изключение, бе установен vanA генотип. По принцип по 
литературни данни такъв генотип трябва да обуславя високи нива на резистентност както към 
ванкомицин, така и към тейкопланин, но в следствие на мутации (най-често инсерцирани IS 
елементи и точкови мутации) във vanА-oперона е възможно да се наблюдават занижени МПК към 
тейкопланин (VanD фенотип). Независимо от това обаче, поради спонтанно ревертиране към дивия 

проби 

mcr-1 
поз. контр. 
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тип, терапията с тейкопланин е противопоказна и доказано води до терапевтичен неуспех поне при 
проучвания с миши модели (Song et al., 2008). Ето защо проучването на van- генотипа при такива 
атипични изолати се оказва много важен фактор за определяне правилната антибиотична терапия 
при инфекции от МDR Е. faecium. Шест, от 11-те проучени изолата (3563, 1422, 2871, 1035, 1552, 
2465) показаха много високо ниво на резистентност  както към гентамицин (МПК >1024 mg/l), така 
и към стрептомицин (МПК >1024 mg/l) (т.нар HLAR фенотип). Останалите пет (5c, 14В, 54В, 88b, 
118B) показаха ниски МПК (<0,256 mg/l) към гентамицин, но един от тях 118B бе с високо ниво на 
резистентност към стрептомицин (МПК >1024 mg/l). Проведената мултиплексна PCR за доказване 
на седем гена кодиращи аминогликозид-модифициращи ензими (Li et al., 2015), показа наличие на 
бифункционалната трансфераза aac(6')-Ie-aph(2")-Ia при шестте HLAR изолата, асоциирана с 
високото ниво на резистентност (Фиг 3B). При щам 118B резистентен към стрептомицин се доказа 
гена за фосфотрансфераза Аph(3')-IIIa, открит също при два от HLAR изолатите (2871, 1035), 
докато при четирите чувствителни щама не бе регистриран нито един от изследваните гениТези 
резултати пряко корелираха с наблюдавания фенотип и подчертават значението на молекулярно-
генетичните проучвания при характеризиране на резистентността към аминогликозиди, които се 
прилагат масово при комбинирани терапевтични схеми с беталактами и гликопептиди. До колкото 
ни е известно в България не са правени проучвания върху генетичните детерминанти на 
аминогликозидна резистентност при ентерококи. 

 

2.3.2 Доказване на механизми на вирулентност и патогенност при E. faecium 
В своето еволюционно развитие ентерококите са усъвършенствали множество и 

разнообразни адаптивни механизми за ефективна колонизация на гастроинтестиналния тракт 
(адхезини), инвазия на тъканите (желатиназа, хиалуронидаза, цитолизин, биофилм), както и 
оцеляването в болничната среда (биофилм) (Gao, Howden & Stinear, 2018). В комбинация с 
множествената резистентност към антимикробни агенти, изброените фактори са превърнали 
ентерококите в едни от най-успешните вътреболнични опортюнисти. 

За характеризиране на вирулентността на изолатите, в настоящето проучване проведохме 
мултиплексна PCR за доказване на седем гена кодиращи основните фактори на вирулентност и 
патогенност: ace (колаген свързващ протеин), asa1 (агрегираща субстанция), yla (цитолизин), efaA 
(антиген на ендокартита), esp (ентерококов повърхностен протеин), gelE (желатиназа) и hyl 
(хиалуронидаза) (Li et al., 2015). Резултатите са представени на фиг. 4. При осем от 11-те изолата 
(72%) беше регистриран единствено esp гена, чиято експресия е с доказана роля при образуването 
на биофилм (Toledo-Arana et al., 2001). През 2016г. български колектив изследва 140 изолата 
E.faecium от седем болници и открива esp в едва 4,3% от щамовете. В същото проучване са 
регистрирани някои други гени на вирулентност (efaA, hyl, asa1, acm, gelЕ) с много по висока 
честота (15 дo 80%). Предвид това, че нашите изолати са от болница, която не е включена в 
цитираното проучване, вероятно се касае за клонално персистиране на ниво болница.  

 



31 
 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 3. Резултати от мултиплексни PCR за доказване генетични механизми на придобита 
резистентност при мултирезистентни  E. faecium 

3А) Резултати от мултиплексни PCR за vanABCDEG (van-генотип); 1) 3563; 2) 1422; 3) 5c; 4) 14В; 5) 54В; 
6) 88b; 7) 118B; 8) 2871; 9) 1035; 10) 1552; 11) 2465; 12) Е.faecium vanA контрола; 13) E. faecalis vanB контрола; 14) E. 
gallinarum vanC контрола; 15) нег. контрола 

3В) Резултати от мултиплексни PCR за гени кодиращи аминогликозид-модифициращи ензими: 1) 3563; 
2) 1422; 3) 5c; 4) 14В; 5) 54В; 6) 88b; 7) 118B; 8) 2871; 9) 1035; 10) 1552; 11) 2465; 12) поз. контрола 13) нег. контрола 

 

1        2         3          4        5          6        7         8         9         10      11       12        13       
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Фигура 4. Резултати от мултиплексни PCR за доказване генетични механизми на вирулентност 
при мултирезистентни  E. faecium : 1) 3563; 2) 1422; 3) 5c; 4) 14В; 5) 54В; 6) 88b; 7) 118B; 8) 2871; 9) 1035; 10) 
1552; 11) 2465; 12) поз. контрола за ген esp 13) нег. контрола ; M) ДНК молекулен маркер 

 

3. Оптимизация и апробиране на MLST схемите при K. pneumoniae, C.freundii; P.aeruginosa и 
E. faecium 

Мултилокусното секвениране е един от най-широко използваните и дискриминативни методи 
за типизиране на бактериални видове. Множеството успешни проучвания, разширяващите се бази 
данни и изключителната консервативност на проучваните структурните гени са факторите, 
насочили ни към прилагането на този метод за типизиране на MDR и XDR щамовете у нас. Всички  
типизирани щамове бяха мултирезистентни (като значителен брой от тях са устойчиви на повече 
от 3 класа антибиотици), екстензивно резистентни или панрезистентни. Те бяха изолирани от 
различни болници и региони в страната, което позволи да установим наличието преобладаващи 
епидемични клонове. 
 

3.1 In-silico биоинформатичен анализ, модификация и/или конструиране на нови праймери за 
провеждане на MLST 

За типизиране на изолатите чрез MLST, първоначално използвахме оригиналните 
публикувани праймери, но скоро в хода на работата беше установено, че много от тях се оказваха 
неподходящи за секвениране на структурните гени при изследваните български щамове. Освен 
това, в повечето от протоколите за амплификация и секвениращ PCR, се използват различни 
праймерни двойки, което според нас ненужно оскъпява и усложнява метода (Tibayrenc et al., 2017).  

При протокола за МLST на K. pneumoniae, бяха сменени праймерите за амплификация на два 
структурни гена (rpoB и mdh), тъй като тези от оригиналният протокол се свързваха твърде далеч 
от ДНК фрагмента, чиято последователност трябваше да бъде определена. Поради големия размер, 
възникваха твърде много грешки при секвенционния анализ, а в определени случаи целият 
фрагмент не се поддаваше на секвениране. Поради тези причини извършихме in silico 
биоинформатичен анализ, чрез PrimerBLAST (NCBI), което спомогна за установяване на 
проблемите свързани с праймерите  възпрепятстващи определянето на секвенциите (Ye et al., 
2012). При MLST на K.pneumoniae две двойки праймери (rpoB и mdh) се оказаха неефективни и 

  1        2         3         4         5          6         7         8         9        10      11       12        13     М       

esp 
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това наложи тяхната замяна с по-подходящи публикувани от Guo и сътр.. Сравнителният анализ на 
праймерите от оригиналния протокол (Diancourt et al., 2005) и модифицираните праймери (Guo et 
al., 2015) е представен на таблица 18. 

Таблица 19. Сравнение между модифицираните и оригиналните праймери при K.pneumoniae 
(in silico биоинформатичен анализ чрез използване на Primer-blast); посочени са съответните 
референтни номера от GenBank 

 

При останалите три вида обект на проучването (C.freundii; P.aeruginosa и E. faecium) също 
бяха регистрирани редица несъответствия между оригиналните праймери и таргетните места за 
свързване със структурните гени при някои щамове и геноми. Някои от наблюдаваните проблеми, 
свързани с публикуваните праймери бяха: невъзможност на праймера да се свърже с изследвания 
ген (поради мутации или неспецифична хибридизация), което води до липсата на амплификация 
или получаване на грешки (добавени бази, липсващи участъци, наличие на две или повече бази с 
еднакъв по интензитет пик на едно и също място) при секвениращия PCR и определянето на 
секвенцията, които затрудняваха или правеха невъзможен анализа. Причините за тези проблеми 
произтичат от факта, че повечето от MLST схемите при разглежданите бактериални видове, са 
публикувани в началото на века. По това време са били известни геномите на много малко щамове 
от вида, и съответно дизайна на праймерите е бил извършен спрямо ограничен набор от геноми. 

Ето защо, една от задачите на работата бе изпитването на модифицирани или нови праймери 
при MLST, които бяха определени чрез in-silico биоинформатичен анализ. С изключение на 
праймерите за rpoB и mdh при К. pneumoniae, както и тези за aroE и mutL при P.aeruginosa 
публикувани съответно oт Guo 2015 и Eusebio 2013, всички останали модификации на 
праймери включваха изцяло нов дизайн и изпитване. 

На Таблици 20, 21 и 22 са представени праймерите, модифицирани в MLST протоколите 
съответно при C. freundii, P.aeruginosa и E. faecium. В резултат грешките в нуклеотидните 
последователности на праймерите бяха отстранени, което доведе до значително по-висока 
типабилност и обща ефективност на MLST метода. 

Праймер Секвенция на праймера 
 (Diancourt et al., 2005) 

Модифицирана секвенция 
на праймера (Guo et al., 2015) 

rpoB 

  

rpoB F GGCGAAATGGCWGAGAACCA CGTCGTATCTCCGCACTCG 
rpoB R GAGTCTTCGAAGTTGTAACC CGGGTACATCTCGTCTTCG 
mdh 

  

mdh130oF CCCAACTCGCTTCAGGTTCAG CGTTGTACGACATCGCTCC 
mdh867oR CCGTTTTTCCCCAGCAGCAG CGGCTGGGAGAAGAAACG 

CP034281.1 CP034281.1 

CP034327.1 CP034327.1 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/1532639026?from=5166135&to=5167210&report=gbwithparts
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/1532639026?from=5166135&to=5167210&report=gbwithparts
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/1534488630?from=1827408&to=1828164&report=gbwithparts
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/1534488630?from=1827408&to=1828164&report=gbwithparts


34 
 

Таблица 20. Сравнение между модифицираните и оригиналните праймери при C. freundii (in 
silico биоинформатичен анализ чрез използване на Primer-blast); посочени са съответните 
референтни номера от GenBank 

Праймер Оригинална секвенция Модифицирана секвенция 
aspC 

 
 

aspC-f GTTTCGTGCCGATGAACGTC TTGGGTCTGGCTGATTTGT 
aspC-r AAACCCTGGTAAGCGAAGTC GGCAAAGCCCTGGTATGC 
clpX 

  

clpx-r GACAACCGGCAGACGACCAA CAACCGGCAGACGACCGA 

fadD 
 

 

fadD-f GCTGCCGCTGTATCACATTT ACCACGTCTTCAATTTCRTTCG 
fadD-r GCGCAGGAATCCTTCTTCAT CCGCAACATGCTGGCTAACC 

 

Таблица 21. Сравнение между оригиналните и модифицирани праймери при P.aeruginosa (in-
silico биоинформатичен анализ чрез използване на Primer-blast); посочени са съответните 
референтни номера от GenBank 

Праймер Оригинална секвенция Модифицирана секвенция на 
праймера (Eusebio et al., 2013) 

aroE 

 

 

CP023853.1 CP023853.1 

CP02604

 
CP02604

 

CP017665.1 
CP017665.1 

LR130536.1 LR130536.1 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/1526290192?from=1122011&to=1122604&report=gbwithparts
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/1335815548?from=5023425&to=5024096&report=gbwithparts
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/1335815548?from=5023425&to=5024096&report=gbwithparts
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/1335815548?from=5023425&to=5024096&report=gbwithparts
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/1335815548?from=5023425&to=5024096&report=gbwithparts
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/1523947966?from=26065&to=27117&report=gbwithparts
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/1523947966?from=26065&to=27117&report=gbwithparts
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aroE-F TGGGGCTATGACTGGAAACC ACGATTTCCCCGGGTTC 
aroE-R TAACCCGGTTTTGTGATTCCTACA CGCGCCAGAGGAAGAAT 

mutL 

 
 

mutL-F CCAGATCGCCGCCGGTGAGGTG AGCCTGGCAGGTGGAAAC 
 
Таблица 22. Сравнение между модифицираните и оригиналните праймери при E. faecium (in 
silico биоинформатичен анализ чрез използване на Primer-blast); посочени са съответните 
референтни номера от GenBank 

Праймер Oригинална секвенция Модифицирана секвенция на 
праймера 

adk 

 
 

 

adk1 TATGAACCTCATTTTAATGGG ATGAACCTCATTTTAATGGG 
adk2n GTTGACTGCCAAACGATTTT TGATGTTGATAGCCAGACG 

atpA 
 

LR536650 
 

LR536650 

atpA-f1 CGGTTCATACGGAATGGCACA TTCAAAYGGCTCATACGG 
atpA2n AAGTTCACGATAAGCCACGG GTTCACGATAAGCAACAGC 

gdh 

LR536670 LR536670 
gdh-f1 GGCGCACTAAAAGATATGGT GGCGCACTTAAAGACATG 
gdh-r2 CCAAGATTGGGCAACTTCGTCCCA GCCAAGATTGAGCGACTT 

LR130527.1 LR130527.1 

LR536670.

 

LR536670

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/1523896991?from=2389121&to=2390060&report=gbwithparts
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/1523896991?from=2389121&to=2390060&report=gbwithparts
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/1599555534?from=318244&to=318775&report=gbwithparts
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/1599555534?from=318244&to=318775&report=gbwithparts
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/1599555534?from=318244&to=318775&report=gbwithparts
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/1599555534?from=318244&to=318775&report=gbwithparts
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gyd 
Не се свързва за гена кодиращ 
глицералдехид-3-фосфат 
дехидрогеназа при E.faecium ! 

LR536670 
gyd-f1 CAAACTGCTTAGCTCCAAGGC CTAACTGTTTAGCTCCTATGGC 
gyd-r1 CATTTCGTTGTCATACCAAGC CATTTCGTTGTCGTACCAAGC 

purK 
 

LR536650 LR536650 
purK-f1 GCAGATTGGCACATTGAAAGT CAGATTGGCACATTGAAAGT 
purK-r1 TACATAAATCCCCCTGTTTY CATATAGCCCGCCTGTT 

pstS 
 

 
 

pstS-f1 TTGAGCCAAGTCGAAGCTGGAG CCAAGTCGAAGCTGGAG 
pstS-r1 CGTGATCACGTTCTACTTCC   

 
Приложените модификации на праймерите подобриха качеството на получените секвенции, 

ограничиха грешките и увеличиха ефективността на MLST. Причините да се модифицират 
праймерите са няколко: при P.aeruginosa, целта беше да се намали дължината на ампликоните, 
като по този начин да се намалят грешките при секвенирането (Таблица 21). При C.freundii и 
E.faecium  проблема беше при свързването на праймерите при някои изолати както е представено 
на таблица 20 и 22. Само при pstS промяната бе необходима, поради твърде високата температура 
на топене на праймера pstS-f1 (Таблица 22). 

 

3.2 Модификации на протоколите за извършване МLST по отношение на условията на PCR 
Протоколът за извършване на MLST е сравнително дълъг и многостъпален. Прилагат се две PCR – 
първата амплифицираща, а втората секвенираща. Често в публикуваните схеми се използват 
различни двойки праймери, съответно за амплификация и секвениране. Използването на толкова 
много и различни праймери, увеличава риска от грешки, оскъпява, усложнява и забавя 
лабораторния процес. За да бъдат определени по-бързо, рентабилно и с по-голяма точност 
нуклеотидните последователности на структурните гени, бяха оптимизирани MLST протоколите 
на четирите изследвани вида (K.pneumoniae, C.freundii, P.aeruginosa и E. faecium).  Оптимизацията 
на МLST протокола беше извършена, чрез използването на специфични праймери за всеки ген, към 
които бяха добавени в 5’ края  универсални секвенционни последователности (т.нар.universal 
sequencing tails или опашки) с големина 21-23 бази от ДНК на бактериофаг M13, което предполага 
ниска степен на комплементарност с бактериалния геном. 

  

CP025685.1 CP025685.1 
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След амплифициращата реакция тези “опашки” стават част от ампликоните. Това позволява при 
секвениращата реакция да се използва единствена двойка универсални праймери 
(комплементарни на опашките) за определяне нуклеотидната последователност на всички 
гени. Също така позволява провеждането на секвениращата PCR при еднакви условия за всички 
гени, като по този начин се повишава ефективността на метода. На фиг.5 е представена подробна 
схема на описаната техника. Изхождайки от подобна разработка при K. pneumoniae 
(https://pubmlst.org/kpneumoniae/info/primers.shtml), ние модифицирахме праймерите за МLST 
схемите при C. freundii  и P. aeruginosa и Enterococcus faecium.  

Фигура 5. Модификация на амплифициращата PCR при MLST - действие на универсалните 
секвениращи праймери и представяне принципа на действие на праймерите и М13 опашките 
използвани за секвениране 

 
Включването на тези универсални секвенционни последователности позволиха да бъдат  

установени секвенционните типове на изследваните изолати  много по-бързо, точно и рентабилно в 
сравнение с оригиналните протоколи.  

С цел намаляване  на разходите за MLST анализа, бе редуциран обема на секвениращата 
реакция до 12,5 µl, съответно бе намален и обема на реактивите, но съотнешението между тях бе 
запазено с изключение на DTCS кита (за сравнение в оригиналния протокол на Beckman 
секвениращата реакция е с обем 20 µl). Друга основна модификация бе намаляването на обема на 
Dye Terminator Cycle Sequencing (DTCS) Quick Start Kit. В оригиналния протокол се използват 8 µl 
от реактива  за реакция с краен обем от 20 µl, докато в модифицираният протокол се използвахме 2 
µl за  реакция от 12,5µl. Това допълнително намали разходите за провеждането на секвениращата 
реакция. На таблица 7 е представено сравнение на средствата наобходими за изпълнението  на 
двата протокола. Чрез приложената от нас модификация разходите за една секвенираща реакция 
намаляха четири пъти. 

https://pubmlst.org/kpneumoniae/info/primers.shtml
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Таблица 23. Сравнение на разходите за секвенираща реакция  

 

 
 
 
 
 
 
 

3.3 Оптимизация на методите за пречистване на PCR продукти 

3.3.1 Оптимизиране на протокола за пречистване на продукти от  амплифициращата PCR 
реакция 
Освен коригиране последователността на праймерите, и въвеждане на универсалните 

секвенционни опашки, бяха въведени и други модификации, които опростиха протокола и 
значително намалиха разходите за провеждането на MLST анализа. Оптимизацията направена при 
пречистването след амплифициращата и секвениращата PCR реакция е една от стъпките, които 
бяха приложени за подобряване ефективността на метода и намаляване на цената. По принцип в 
тази стъпка се препоръчва използването на търговки китове на базата на силикатни колонки или 
магнитни частици. По-евтин вариант, но все пак скъп, е използването на ензимен микс от алкална 
фосфатаза и екзонуклеаза I, познат под търговското название ExoSap, при който обаче 
пречистването е непълно (остават праймерни димери, соли, нуклеотиди, протеини и др.). 

 За пречистване на ампликоните в настоящото проучване апробирахме метода публикуван 
от (Rosenthal, Coutelle & Craxton, 1993), в който се използва преципитация на ДНК посредством 
солеви разтвор съдържащ полиетилен гликол 8000 (2xPEG). Пречистването протича в две стъпки:  

1) 2хPEG буфера се добавя към ампликоните в отношение 1:1, в следствие на което се 
образува ДНК преципитат, който след центрофугиране се утаява на дъното на епруветката, а 
всички останали компоненти от PCR реакцията: dNTPs, праймери, полимераза, и неспецифични 
ДНК фрагменти, които са с големина под 150 бази остават в супернатантата, която в последствие 
се отстранява;  

2) извършва се промиване с 75% етанол и след повторно центрофугиране и сушене 
продуктите се разтварят в ddH2O.  

За разлика от пречистващият метод с магнитни частици (AMPure XP) препоръчан от 
производителите на използвания секвенатор GeXP и съответно кита за секвениращ PCR на 
Beckman-Coulter, при който се използват магнитни частици, протокола на Rosenthal и сътр. e 
значително по-евтин и достъпен. На таблица 23 са сравнени разходите при двата метода за 
пречистване нa 100 реакции. 

 
 
 
 
 
 

Протокол за PCR секвениране 
Протокол на  
Beckman-Coulter (DTCS)* 

Модифициран  
протокол * 

Обем на реакцията 20 µl 12.5 µl 
Обем на DTCS кита в една проба 8 µl 2 µl 
Общ брой реакции 100 400 
Цена на една секвенираща реакция 18 лв. 4.5 лв. 
* Цената на DTCS e 1800лв. за 100 проби (880 µl); не е включена цената на останалите 
необходими консумативи и реактиви 
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Таблица 24. Сравнение на цената на методи за пречистване на ампликоните след 
амплифициращa PCR 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.2 Оптимизиране на протокола за пречистване на продукти след секвенираща PCR 
Пречистването на продуктите след секвениращата реакция, бе извършена посредством 

протокола на Frеgel и сътр., (Fregel, González & Cabrera, 2010). При него се използва преципитация 
чрез микс от 96% етанол и SolutionA (0,075M Амониев ацетат и 0,025% линеен полиакриламид 
(LPA)). Предимствата на този метод за пречистване са бързината и по-малкия разход на средства, в 
сравнение с методите препоръчвани от Beckman Coulter (производителя на използвания секвенатор 
GeXP) и са представени на Таблица 25 и Фигура 6. Приложеният метод на Rosa Fregel, вкючва 
едно единствено пипетиране (при изп. на плака) и позволява центрофугиране с ротор за плаки при 
по-малка скорост (до 2500 об/мин или 560g) за разлика от протокола на Beckman (14 000 об/мин) 
(т.е не изисква наличие скъпа центрофуга). Целият протокол се извършва за 60мин. Освен 
изброените предимства, секвенциите получени след пречистване с предложеният метод, показват 
значително по-малко грешки (Фиг. 6). 

 
 

Таблица 25. Сравнение на цените на методи за пречистване на продукти от 
секвениранища PCR  

Метод на пречистване Beckman 
Coulter 

(glycogen)* 

LPA+Ethanol 
(Fregel 2010) 

CleanSeq кит 
(Beckman Coulter 
–магн. частици 

Цена на консуматив за 100 
пречиствания 5 лв 1.5 лв 

25 лв.** 

Цена на реактив за 100 
пречиствания  45 лв 3.5 лв. 

435 лв. 

Обща цена на проба 0.50 лв 0.05 лв. 4,6 лв. 

Общо за 100 пречиствания 50 лв 5лв. 460 лв. 
*При пречистването се добавя гликоген с цена 43лв за 100 реакции 
** При пречистването се използват минимум 3 връхчета за пипета с филтър на проба 

 

Метод на пречистване AMPure XP* PEG 
Цена на консуматив за 100 
пречиствания 20 лв. 2 лв 
Цена на реактив за 100 пречиствания 380 лв. 8 лв.  
Цена на Проба 4 лв 0,10 лв 
Общо за 100 пречиствания 400 лв. 10 лв. 
* Допълнително е необходим магнитна плака (970лв)   
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Фигура 6. Резултати от сравнение на три метода за пречистване на продукти от секвенираща  
PCR (вж. таблица 25). Показаните хроматограми са получени след секвениране на контролната 
ДНК pUC18 от DTCS кита (Beckman-Coulter), амплифицирана според инструкциите на 
производителя и пречистена чрез трите метода. Поради значителна загуба на продукти при 
пречистването с магнитни частици (CleanSeq) получената ДНК секвенция не се поддава на анализ 
в показания ДНК участък.  
 

4. Генотипизиране на Klebsiella pneumoniae 

4.1 Апробиране на RAPD (Random Amplification of Polymorphic DNA) за типизиране при K. 
pneumoniae   
Принципа на RAPD метода позволява да се установят приликите между отделните щамове, 

като се амплифицират неспецифични участъци от техният геном при условия с ниска температура 
на праймерна хибридизация. Използването на тези праймери, с дължина 8-12 нуклеотидни бази,  
водят до амплификацията на ДНК фрагменти, в рамките на 500-5000 бази. При тези условия се 
амплифицират 10 до 30 ампликона с различна големина. Специфичността на метода е ниска, но е 
много подходяща за изследване на бактериални геноми с неизяснена нуклеотидна 
последователност. Сравнението между броят и големината на ДНК фрагментите дава обща 
представа за епидемиологичната свързаност на изследваните щамове. RAPD бе използван за 
определяне на генетичното сходство на 14 щама K.pneumoniae, притежаващи карбапенемазна 
активност. Предварително бяха извършени поредица от eксперименти, в които се променяха 
концентрациите на използваните PCR реагенти, за получаване на оптимални резултати. След 
направените оптмимизации крайните резултатите са представени на Фиг.7. От изследваните 14 
щама K.pneumoniae  бе установен  RAPD профил при 9 от тях, като останалите пет се оказаха 
нетипабилни поради липсата или малкия брой получени фрагменти (Фиг 7 - стартове 1-4). Интерес 
представлява факта, че всички проблемни изолати бяха продуценти на blaKPC-2 карбапенемаза. 
Това ни даде основание да заключим, че използвания RAPD4 метод демонстрира незадоволителна 
типабилност - в случая равняваща се на 65,3%, и при изпитаните условия, не е подходящ за 
типизиране на K.pneumoniae продуценти на KPC.  
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 Получените резултати за RAPD метода са в противовес на тези получени от Марковска и 
сътр., които докладват успешно използване на този метод при KPC продуценти от България 
(Markovska et al., 2015). Като цяло възпроизводимостта на RAPD по принцип е занижена и се влияе 
от редица фактори, което насочи нашите усилия към прилагането на по-специфични и надеждни 
методи. 

 
Фигура 7. RAPD4 профили на 13 щама карбапенем резистентни K.pneumoniae (при PR3275 
липсваше амплификация). След номера на щама е посочен типа карбапенемаза и кода на 
болницата, в която е изолиран. Стартове: 1) PR2671_KPC_C; 2) PR2761_KPC_G; 3) 
PR3175_KPC_H; 4) PR3337_KPC_A; 5) PR2830_NDM_B; 6) PR2860_NDM_B; 7) PR2899_OXA-
48_A; 8) PR2874_VIM-1_G; 9) PR3426_NDM_B; 10) PR2682_NDM_D; 11) PR2968_NDM_B; 12)  
PR3451_NDM_I; 13) PR3455_NDM_E 

 

4.2 Генотипизиране на мултирезистентни K. pneumoniae чрез MLVA8 
МLVA (Multiple-Locus Variable number Tandem Repeat Analysis) e молекулярно генетичен 

подход за типизиране нa изолати в рамките на един вид, който е базиран на различията в броя на 
тандемни повтори намиращи се в определени локуси генома. За първи път този метод е приложен 
при K.pneumoniae от Turton през 2010, като е установена степен на дискриминативна способност 
съизмерима с тази на PFGE (Turton et al., 2010b). През 2014г. Brink разработва нова осем-локусна 
схема, използваща секвенатор (капилярна електрофореза) за фрагментния анализ, която показва 
почти идентично групиране на изолатите спрямо MLST (Brink et al., 2014). В настоящето 
проучване използвахме модификация на тази схема валидирана предварително в рамките на 
дипломната работа на Д. Дончев, защитена през 2018г в катедра Микробиология на Биол. ф-т на 
СУ, и описана подробно в т. 8.3 на глава Материали и методи.  
Резултатите от MLVA8 анализа на 14-те проучени щама K.pneumoniae са представени на таблица 
26. За типизирането им бяха амплифицирани осем геномни  локуса (VNTR10, VNTR27,VNTR45, 
VNTR51, VNTR52, VNTR53, VNTR 58 и VNTR 60) и бе установен броят на тандемните повтори в 
тях (Brink et al., 2014).  

 

  1           2        3          4          5          6          7         8           9         10       11        12        13    
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Таблица 26. MLVA профил на 14 от изследваните щамове с посочен брой повтори във всеки 
от осемте VNTR локуса 

 
Бяха регистрирани общо седем генотипа, като седемте изолата продуценти на NDM-1 бяха 

групирани в общ генотип 7. От своя страна KPC-2 продуцентите бяха разпределени в четири 
генотипа (2, 3, 12 и 13), а единствения изолат с VIM-1 бе генотип 10. Колистин-резистентните 
изолати бяха разпределени съответно в типове 7 и 3. Като цяло MLVA8 показа много добри 
показатели по отношение на своята типабилност (100%), възпроизводимост (100%)  и 
дискриминативна способност (100%). 

Чрез биоинформатичен анализ в програмата PHYLOVIZ v2, базиран на алгоритъма 
eBURST, беше построено филогенетично дърво, отразяващо генетичната близост (сходството) 
между изследваните изолати. На фиг 8. са представени резултатите от филогенетичния анализ.  

Сравнителният анализ на резултатите от MLVA8 и MLST e дискутиран в следващата 
точка. 

4.3 Приложение на модифицирания MLST метод при  Klebsiella pneumoniae 
Типизирането чрез MLST приложихме първо при К. pneumoniae. Изолатите бяха събирани и 

обработвани в периода 2013-2017г. от девет различни болници в страната. Общото за всички 
изолати е наличието на плазмид-кодирана карбапенемаза, която ги прави устойчиви на всички 
бета-лактамни антибиотици. Появата на щамове с колистинова резистентност сред 
карбапенемазните продуценти (вкл при нашите изолати) може да се разглежда като един от 
последните етапи на формирането на панрезистентни фенотипове. За определяне на 
секвенционните типове, беше използван протокола на Diancourt L. et.аl. (1), като той бе 
модифициран  чрез използването на универсалните секвениращи последователности. По този 
начин бяха определени секвенционните типове на 14 щама K. pneumoniae. На таблица 27  са 
представени секвенционните типове, кратка характеристика на щамовете както и сравнението им с 
алтернативен метод за типизиране (MLVA8).  

Резултатите демонстрираха 100% степен на корелация между MLVA8 и MLST като не се 
наблюдаваха случаи, в които различни ST да бъдат отнесени към един и същ MLVA тип както и 
обратно. Това показва, че MLVA8 може успешно да се използва като предварителен метод за 
генотипизиране на ниво болница, чрез който с голяма точност да се прогнозира ST при взривове. 

Щам Болн. 
Код 

Карбапе 
немаза 

Colistin 
 R 

VNTR 
52 

VNTR 
45 

VNTR 
53 

VNTR 
51 

VNTR 
60 

VNTR 
10 

VNTR 
27 

VNTR 
58 

MLVA 
 Тип 

PR2682 D NDM-1 S 4 2 2 4 5 3 12 3 7 
PR2830 B NDM-1 S 4 2 2 4 5 3 12 3 7 
PR2860 B NDM-1 S 4 2 2 4 5 3 12 3 7 
PR2968 B NDM-1 S 4 2 2 4 5 3 12 3 7 
PR3426 B NDM-1 R 4 2 2 4 5 3 12 3 7 
PR3451 I NDM-1 R 4 2 2 4 5 3 12 3 7 
PR3455 E NDM-1 R 4 2 2 4 5 3 12 3 7 
PR2761 G KPC-2 S 4 2 2 4 8 0 15 3 12 
PR3275 M KPC-2 S 3 2 2 5 5 0 5 3 2 
PR3175 H KPC-2 S 3 3 2 4 7 3 10 1 13 
PR2874 G VIM-1 S 4 3 2 4 7 1 7 3 10 
PR2671 C KPC-2 R 3 3 2 4 4 2 10 3 3 
PR3337 A KPC-2 R 3 3 2 4 4 2 12 3 3 
PR2899 A OXA-48 S 4 2 1 4 5 2 10 3 1 
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Подобни резултати докладват и авторите на оригиналния вариант на метода, които съпоставят 
значително по-голямо разнообразие от секвенционни типове (Brink et al., 2014). 

 
Tаблица 27. МLST профили, секвенционни типове, клонални групи и комплекси установени при 
K. pneumoniae 

Щам Болн. 
Код 

Карбапе 
немаза 

Colistin 
 R gapA infB mdh pgi phoE rpoB tonB ST CG CC MLVA 

тип 
2682 D NDM-1 S 3 3 1 1 1 1 4 11 11 17 7 
2830 B NDM-1 S 3 3 1 1 1 1 4 11 11 17 7 
2860 B NDM-1 S 3 3 1 1 1 1 4 11 11 17 7 
2968 B NDM-1 S 3 3 1 1 1 1 4 11 11 17 7 
3426 B NDM-1 R 3 3 1 1 1 1 4 11 11 17 7 
3451 I NDM-1 R 3 3 1 1 1 1 4 11 11 17 7 
3455 E NDM-1 R 3 3 1 1 1 1 4 11 11 17 7 
2761 G KPC-2 S 1 1 1 1 1 1 1 15 15 17 12 
3275 M KPC-2 S 2 3 2 2 6 4 4 29 29 17 2 
3175 H KPC-2 S 2 9 2 1 13 1 16 37 37 17 13 
2874 G VIM-1 S 3 4 6 1 7 4 38 147 147 147 10 
2671 C KPC-2 R 3 3 1 1 1 1 79 258 11 17 3 
3337 A KPC-2 R 3 3 1 1 1 1 79 258 11 17 3 

2899 A OXA-48 S 2 39 2 1 1 4 24 530 - Single 
ton 1 

Фигура 8. Филогенетично дърво (Мinimum-spanning tree) на мултирезистентни 
щамoве K. pneumoniae типизирани чрез MLVA8. Всеки кръг представлява един генотип, а 
големината е пропорционална на съответния брой изолати. Цифрата между два кръга показва броя 
различаващи се локуси. Оградени са формираните пет клонални групи. Със стрелки са показани 
съответстващите секвенционни типове установени чрез MLST.  

 
 
 

ST37 

ST11 
(NDM) 

ST 147 
(VIM-1) 

ST29 (KPC) 

ST 258 (KPC) 

ST15 (KPC) 

ST 530 
(ОXA-48) 
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След направеният МLST анализ, бяха установени седем различни секвенционни типа: ST11 
– 7, ST15 – 1, ST29 – 1, ST37 – 1, ST147 – 1, ST258 – 2 и ST530 – 1 изолат.   

 
Почти всички секвенирани изолати, с изключение ST530, принадлежаха към най-мащабния 

клонален комплекс при K.pneumoniae – CC11 (включва 1720 секв. типа). Характерното за 
клоналните комплекси е, че са изградени от секвенционни типове, които помежду си се различават 
само по един ген или т.нар SLV (single locus variant). По този начин се установят филогенетичните 
връзки между секвенционните типове в комплекса и техния прародител (родоначалник). В случая 
основен родоначалник на CC11 (primary founder) се явява ST11, тъй като е директно свързан с най-
голям брой ST (n=78) с идентични алели по шест от седемте изследвани гена (SLVs). В миналото 
се е смятало, че ST292 e oсновател на комплекса, но към момента той граничи едва с 33 ST 
(Woodford, Turton & Livermore, 2011).  На фиг. 9 е представена структурата на клонален комплекс 
11. 

 Все пак е необходимо е да се направи уточнението, че специално при K.pneumoniae липсва 
единна номенклатура по отношение на обозначаването на клоналните комплекси и групи. В 
настоящето проучване използваhме оригиналната дефиниция за CC, посочена по-горе и въведена 
от създателя на алгоритъма еBURST (Feil et al., 2004a). 

Сред четиринадесетте изолата K.pneumoniae се установи един доминантен секвенционен 
тип – ST11. Той е установен  първи път в България през 2015 (Todorova et al., 2016). Всички 
щамове принадлежащи към секвенционен тип ST11 бяха NDM-1 продуценти, изолирани в четири 
столични болници (B,D,E,I) ) като в три от тях се регистрираха и колистин резистентни изолати. 
Трябва да се отбележи, че при ентеробактериалните изолати и по-специално при  K.pneumoniae 
продукцията на NDM е  най-честият механизъм на резистентост към карбапенеми в страната 
(дисертациoнен труд К.Иванова). Вероятно липсата на ST11 (към януари 2018г) извън софийските 
здравни заведения, може да се дължи на две причини. Първата е, че те не са достатъчно 
приспособими и са изместени от конкурентни щамове принадлежащи към друг секвенционен тип, 
а втората е, че все още не са придобили плазмидно кодираната NDM-1 карбапенемаза, което би ги 
направило по-приспособими в болничната среда. 

В световен мащаб този секвенционен тип е един от основните причинители на 
вътреболнични инфекции. В Китай, например, 2/3 от изследваните карбапенем резистентни 
K.pneumoniae, принадлежат към този секвенционен тип. Те са изолирани от болнични заведения, 
намиращи се в провинции Джъдзян, Дзянсу и Анхуей, които имат общо население от близо 200 
милиона жители. 

KPC-продуценти принадлежащи към ST11 са изолирани и в Латинска Америка (Munoz-
Price et al., 2013). NDM-1 продуценти са идентифицирани в различни страни – Китай (Qi et al., 
2011), САЩ  (Rasheed et al., 2013), Гърция (Voulgari et al., 2014), Австралия (Shoma et al., 2014), 
Швейцария (Seiffert et al., 2014), Чехия (Studentova et al., 2015), Полша, (Baraniak et al., 2016),  
Испания (Oteo et al., 2012), Thailand (Netikul et al., 2014) и България (Todorova et al., 2016). Освен с 
KPC и NDM, ST11 се асоциира и с OXA-48 карбапенемаза докладвани в много страни, като 
Испания (Oteo et al., 2012; Ruiz-Garbajosa et al., 2013), Тайван (Ma et al., 2015) Либия (Lafeuille et 
al., 2013) и Гърция (Voulgari et al., 2014). В Испания през 2013 година, възниква взрив от OXA-48 
продуцираща K. pneumoniae, принадлежаща към ST11, която засяга 44 пациента (Del Barrio-Tofiño 
et al., 2017). 
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Фигура 9. Графика изготвена чрез алгоритъма eBURST на структурата на най-големия 
Kлонален комплекс 11 при K. pneumoniae, съдържащ 1720 секвенционни типа.  ST са 
представени като кръгове, свързани с плътни линии с основния секвенционния тип ST11 
(родоначалника) образувайки клонална група, която от своя страна е свързана с други групи в 
комплекса 

 
Всички тези данни показват, огромната роля на тип ST11 като един от най-успешно 

разпространяващите се в света, в следствие на експресия на редица фактори на вирулентност и 
резистентност и понастоящем се означава като високо рисков клон с международно значение 
(international high-risk clone). 

В България след докладването му през 2016г, ST11 се установява все по-често в 
софийските болници и дела на инфекциите, които причинява се увеличава драстично. Еволюцията 
на колистин резистентни NDM-1-продуциращи ST11 само за няколко години, показва, че той е 
изключително приспособим към променящите се условия в болничната среда и е в състояние 
тепърва да създаде множество проблеми в борбата за ограничаване разпространението на 
антибиотичната резистентност. 

  

 
 
 
 
 
 
 

CC11 

CG11 
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Фигура 10. Разположение на секвенционни типове ST11 и ST258 в клонална група 11 (CG11) 
при K.pneumoniae на базата на групирането им чрез алгоритъма eBURST 

ST11 е изключително близък до най-разпространения ST в света, а именно SТ258. 
Разликата между тях е само в един алел, и то при един от най-вариабилните гени – tonB 
(трансмембранен транспортен протеин). В настоящето проучване ST258, се установи в два изолата, 
единият от софийска болница, а вторият от плевенска. И двата щама притежаваха карбапенемаза 
KPC-2, като единия бе резистентен на колистин (Таблица 27). Този секвенционен тип се е появил в 
следствие на мутация в структурния ген tonB на ST11. Щамовете ST258 са много адаптивни и 
причиняват огромен брой вътреболнични инфекции из целия свят. Те са най-често регистрираните 
причинители на нозокомиални инфекции и притежават различни механизми за антибиотична 
резистентност.  

ST258, е бил установeн в Китай, Израел, Полша, Норвегия, Швеция, Гърция, Финландия, 
Италия, Дания, Унгария, България и особено в САЩ и Великобритания (Lee et al., 2016). За първи 
път е открит в Китай през 2007 година. (Qi et al., 2011). Този секвенционен тип най-често се 
асоциира с KPC (Lee et al., 2016). На фиг. 10 са представени графично разположението на двата 
секвенционни типа (ST11 и ST258), в най-големия клонален комплекс – СС11.  

 Следващите пет секвенционни типа, които открихме бяха с ограничено ендемично 
разпространение и причиняват вътреболнични взривове, значително по-рядко. 

CC11 

CG11 
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Фигура 11. Meстоположение на секвенционен тип 15 в клонална група 15 (CG15)  
 
Първият от тях е ST15, установен само в една варненска болница, бе екстензивно резистентен и е 
бил изолиран от няколко пациента в тази болница. За първи път в България ST15 e открит през 
2015г, като щамът отново е изолиран от болница във Варна (Markovska et al., 2015).  

Този секвенционен тип формира клонална група 15 (CG15), заедно с ST14 и е един от 
първите секвенционни типове открити от Diancourt et.al (Diancourt et al., 2005) (Фигура 11). 
Първоначално дори се е считал за родоначалник на този клонален комплекс, но по-късно се 
установило, че ST292 е по-вероятно да е истинския основател на комплекса (Woodford, Turton & 
Livermore, 2011). ST15 е изолиран само в единични болници, в САЩ, Китай, Франция и Унгария, 
(Qi et al., 2011).   

Щам PR3275, който изследвахме притежаваше KPC-2, като след MLST анализа 
установихме, че принадлежи към секвенционен тип ST29. Той е бил изолиран от пациент в 
Пловдивска болница. Същият секвенционен тип е бил бе установен също така и в предходни 
проучвания в Софийска болница (Markovska et al., 2017). ST29 е изолиран в единични болници, но 
в почти всички части на света- Испания, Гърция, Франция, Ирландия, Русия Австралия, Индия, 
Китай, ОАЕ и Бразилия (Diancourt et al., 2005) На фиг.12 е представено местоположението на ST29 
в клонален комплекс 11 според eBURST.  
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Фигура.12 Разположение на секвенционен тип 29 (CG29).  
 

Последните три секвенционни типа – ST37, ST147 и ST530, които установихме, се откриват 
за пръв път в България. Първият от тях – ST37, изолиран от болница в град Русе е екстензивно 
резистентен щам с KPC плазмид-кодирана карбапенемаза. Този секвенционен тип подобно на ST29 
e широко разпространен, но рядко причинява нозокомиални взривове.  

ST37 за първи път e бил установен в Китай през 2013г., а малко по-късно в Тайван, Италия, 
Ирландия, Аржентина, Гърция, САЩ, Бразилия и Сенегал (Diancourt et al., 2005; Yang et al., 2013; 
Lee et al., 2016; Deleo et al., 2014; Gaiarsa et al., 2015; Chen et al., 2014; Morris et al., 2016).  На фиг. 
13 е представено разположението на секвенционният тип 37 в клонален комплекс 11 

 

Фигура.13 Разположение на секвенционен тип 37 (CG37).  
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ST147 е основател на клоналнa група CG147. Този секвенционен тип се открива за първи път в 
България и е изолиран от болница във Варна. Също като останалите изследвани щамове е XDR и 
притежава клас В карбапенемаза – VIM-1. Този тип карбапенемаза е сравнително по-рядко 
срещана при K.pneumoniae. Щамове принадлежащи към ST147 могат също така да продуцират – 
KPC и NDM карбапенемази. ST147 и ST273 са най-разпространените от CG147, но като цяло до 
2013г. се докладват рядко като причинители на ВБИ например в Швеция, Великобритания и 
Гърция (Giske et al., 2012). През последните 4-5 години обаче, ST147 се докладва от все повече 
държави – Тунис, Пакистан, Бразилия, ОАЕ, Турция, Италия, САЩ и Аржентина (Nahid, Zahra & 
Sandegren, 2017; Grami et al., 2016; Lascols et al., 2013; Rocha et al., 2014).  На фиг. 14 е представена 
клонална група 147, заедно със ST147. 

 

Фигура 14. Структура на клонална група 147 (СG147) при K.pneumoniae 
 
Последният доказан секвенционен тип бe ST530. Той е изключително рядко срещан 

секвенционен тип. В света са открити само още два щама принадлежащи към ST530, единият е 
изолиран в Полша, а другият в Лаос. Щамът бе изолиран от софийска болница, отново е MDR, и 
притежава клас D карбапенемаза – OXA-48 (Sabtcheva et al., 2016).  
Засега е единствения случай на инфекция причинен от щам със този секвенцонен тип в България. 
ST530 не е част от нито един клонален комплекс и такива секвенционни типове се означават като 
синглетони. Ендемичното му разпространение, показва че типът не е достатъчно приспособим и не 
може да се адаптира към болнична среда, но причинената от него инфекция е завършила с фатален 
край.  

 
Данните от проучванията с MLST метода подчертават сложната еволюция на MDR, XDR 

щамове K pneumoniae в България, включващи трансфер на разнообразни гени за антибиотична 
резистентност и клонално разпространение щамовете в множество болници. 
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В бъдеще с помощта на техниките за целогеномно секвениране, ще бъде възможно по-
детайлно да се разбере динамиката на предаването и рисковите фактори на тези клонове К. 
pneumoniae.  

 

5. Приложение на модифицирания MLST метод при  Citrobacter freundii 
МLST методиката бе приложена за типизирине на един от относително редките 

причинители на вътреболнични инфекции - C. freundii. Представителите на този вид  рядко 
проявяват мултирезистен фенотип, поради което представляваше интерес да охарактеризираме  в  
молекулярно-епидимиологичен аспект два щама C. freundii резистентни на карбапенеми.  Двата 
изолата (PR2747 и PR2805) са изолирани през 2014 г. от болнични заведения съответно в София и 
Плевен. Щам 2747, притежава клас В карбапенемаза – VIM-4, a 2805, плазмидно кодирана 
карбапенемаза от клас D – OXA-48, чийто кодиращ ген основно се разпространява сред 
представителите на сем. Еnterobacteriaceae, но преди не е установявана в България при този 
бактериален вид.  За типизирането им бе използвана MLST схемата разработена от Li Bai ит сътр. 
(Bai et al., 2012). Седемте структурни гена при C. freundii са : aspC, clpX, fadD, mdh, arcA, dnaG, 
and lysP, като повечето от тях са взети на MLST протокола на Lacher et.al за Е.coli (Lacher et al., 
2007), където се използват - aspC, clpX, fadD, icdA, lysP, mdh, and uidA. Най-изменчивият ген от 
седемте е fadD, като средният процент на променливост е 2,33%. 

На таблица 28 е представен MLST профила на тези два изолата C. freundii, чийто  
секвенционни типове бяха  съответно ST21 (2805) и ST63 (2747). В MLST базата данни има само 
по един изолат със съшият секвенционен тип, ST21 e установен единствено в Австралия, а ST63 в 
ЮАР. В Полша е докладвана появата на мултирезистентен VIM-4  C. freundii, при пациент с остра 
миелоидна левкемия, но установения тип е бил ST8. 

Малкият брой изолати депозирани в базата данни (n=418), разделени в 485 секвенционни 
типа, затруднява установяването на филогенетичните връзки между типовете (някои ST не 
съдържат информация за изолатите). Затова допринася и високият процент на изменчивост на 
някои от гените (fadD). Поради тези причини  към момента повечето секвенционни типове се 
разделят в отделни клонални комплекси съдържащи до 4 ST и не може да се установи корелацията 
между променящата се резистентност и MLST профила на щамовете причиняващи вътреболнични 
инфекции (Bai et al., 2012).    

 

Таблица 28. МLST профил на щамовете C.freundii 
  

 
В нашата страна честотата на инфекциите причинени от C. freundii е сравнително налка, 

поради което и резистентността при тези опортюнистични патогени е недостатъчно добре 
проучена. Като цяло полирезистентни щамове C. freundii се докладват рядко. Затова и заплахата на 
този етап от вътреболничен взрив причинен от този вид е много ниска, но придобиването на 
плазмидно кодирани гени за резистентност би спомогнало за разпространението им към други 
бактерии чрез механизмите на хоризонталния генетичен трансфер. Някои проучвания сочат, че C. 
freundii и особено VIM продуцентите, могат да играят важна роля като резервоар на гени за 

Щам aspC clpX fadD mdh arcA dnaG lysP ST CG CC 
Карбапе-

немаза Болница 
PR2747 49 50 57 47 33 45 16 63 63 singleton VIM-4 А 
PR2805 14 16 19 1 1 13 16 21 21 singleton OXA-48 С 
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антибиотична резистентност, които лесно отдават на по-вирулентни бактериални видове (Majewski 
et al., 2017b; Liu et al., 2017a) 

 

6. Генотипизиране на Pseudomonas aeruginosa  

6.1 Генотипизиране на мултирезистентни щамовe P. aeruginosa чрез MLVA9  
 

Чрез MLVA9 бяха типизирани девет полирезистентни щама P. aeruginosa изолирани от 
четири различни болници и една амбулатория. Болниците бяха локализирани в Габрово, Стара 
Загора и София. Всички изолати притежаваха ген определящ резистентността им към карбапенеми 
(blaVIM). Освен това, един от изследваните щамове (PR2232) проявяваше  панрезистентен фенотип, 
тъй като бе резистентен към седемте групи антибиотици използвани за лечение на инфекции 
причинени от НФГБ (аминогликозиди, карбапенеми, цефалоспорини, флуорхинолони, пеницилини 
с β лактамазни инхибитори, монобактами, фосфомицин и полимиксини). МLVA профилите бяха 
определени, чрез няколко мултиплексни PCR и фрагментен анализ, при който бяха използвани 
девет различни VNTR локуса (ms172, ms207, ms209, ms211, ms213, ms214, ms217 ms222 и ms061), 
подробно представени в Таблици 11 и 12 в глава материали и методи. На фиг. 15 са представени 
резултатите от мултиплексните PCR  при три от изследваните щамове и референтния щам РАО1, 
където ясно се вижда разликата в големината на очакваните фрагменти в една реакция. МLVA 
типът се определя чрез комбинацията от всички девет използвани локуса.  След направения 
MLVA9 анализ се установи, че деветте типизирани щама P.aeruginosa принадлежат към четири 
различни генотипа (MLVA типа). Към генотип 4 (GT004) спадат щамовете 2090, 2288, 2902 и 3103, 
които са изолирани от болнични заведения в София, Габрово и Стара Загора. Останалите 
съдържаха съответно по два изолата GT007 - PR3106 и PR3075 (София и Варна), GT009 (PR3325 и 
PR3327) и един GT005 – PR2232 (Стара Загора). Получените резултати, представени на Tаблица 
29, определиха филогенетичните връзки между отделните щамове. Беше установено, че повечето 
изследвани изолати притежаващи VIM карбапенемаза имат сходен брой от изследваните повтори, 
например разликата между изолатите с генотип 4 и тези с генотип 7 е само в два локуса, като тази 
разлика се дължи само и единствено на 1 или 2 мутации на изследваните фрагменти. Всички VIM-2 
продуциращи изолати бяха групирани в GT002, докато тези продуциращи VIM-4 бяха 
разпределени в генотипове GT007 и GT009. Това сходство показва, че повечето щамове 
P.aeruginosa в проучването и притежаващи резистентност към карбапенеми имат общ клонален 
произход. Това се потвърждава и след направеният  MLST анализ. Чрез него се потвърди 
клоналното разпространение изследваните щамове. Осем от деветте  изолата се оказаха един и 
същи секвенционен тип – ST233. Единствено панрезистентният щам PR2232 се оказа много по 
отдалечен във филогенетично отношение от останалите изследвани щамове. При MLVA анализа 
този щам беше с различен брой на повторите във всички локуси в сравнение с останалите осем 
изолата. Това се потвърди и след направеният MLST анализ, който го определи като секвенционен 
тип - ST111.  
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Фигура. 15 Фрагментен анализ чрез капилярна електрофореза при генотипизиране на P.aeruginosa чрез MLVA9. Показани са 
представителни ампликони от петте PCR (А,В,C,D,E) за три изпитвани щама и референтния PAO1 
 
 

 Таблица 29. Резултати от MLVALondon9 генотипизиране на P.aeruginosa, както и сравнение с MLST профила. 

Щам 
Код 

Болн. MBL VNTR Локуси 
MLVA 
тип 

MLST 
тип 

     ms172 ms211 ms213_ ms214 ms217 ms222 ms207 ms209 ms061     

     
Size 
 (bp) 

Rep 
[N] 

Size 
 (bp) 

Rep 
 [N] 

Size 
 (bp) 

Rep 
[N] 

Size 
 (bp) 

Rep 
 [N] 

Size  
(bp) 

Rep 
 [N] 

Size 
 (bp) 

Rep 
 [N] 

Size 
 (bp) 

Rep 
 [N] 

Size 
 bp) 

Rep 
 [N] 

Size 
(bp) 

Rep 
 [N]     

2090 L VIM-2 789 12 461 3 530 4 677 5 715 3 289 1 158 9 130 3 145 15 GT004 ST233 
2232 J VIM-5 735 11 843 7 585 4.5 426 3 606 2 390 2 140 6 142 5 103 8 GT005 ST111 
2288 J VIM-2 789 12 461 3 530 4 677 5 715 3 289 1 158 9 130 3 145 15 GT004 ST233  
3075 G VIM-4 789 12 461 3 530 4 677 5 715 3 289 1 176 12 130 3 115 10 GT007 ST233  
3106 A VIM-4 789 12 461 3 530 4 677 5 715 3 289 1 176 12 130 3 115 10 GT007 ST233  
3103 A VIM-2 789 12 461 3 530 4 677 5 715 3 289 1 158 9 130 3 133 13 GT004 ST233  
2902 K VIM-2 789 12 461 3 530 4 677 5 715 3 289 1 158 9 130 3 115 10 GT004 ST233  
3325 A VIM-4 789 12 461 3 585 4.5 677 5 824 4 289 1 182 13 130 3 115 10 GT009 ST233 
3327 A VIM-4 789 12 461 3 585 4.5 677 5 824 4 289 1 182 13 130 3 115 10 GT009 ST233 



53 
 

6.2 Приложение на модифицирания MLST метод при P. aeruginosa 
Полирезистентните щамове P.aeruginosa причиняват вътреболнични инфекции и 

епидемични взривове най-често сред хоспитализираните пациенти в интензивните отделения и 
отделенията по изгаряния (Wang et al., 2006). Инфекциите причинени от P.aeruginosa не са от най-
често срещаните в болничните заведения, но причинява близо 80% от инфекциите при пациенти с 
муковисцидоза. Процентът на тези щамове изолирани от хемокултури – 6.5%; урини ~ 5%, 
хирургични раневи инфекции – 7,3%; раневи инфекции – 7%; инфекции на дихателната система – 
15%. Резистентността на изолатите, които причиняват тези вътреболнични инфекции се увеличава 
с всяка изминала година. Дялът на MDR в болничните заведения в нашата страна за 2015г. е 36%.  
(European Centre for Disease Prevention and Control, 2015) Резистентността към отделните групи 
антибиотици (с изключение на  карбапенемите) е над 50 %, а резистентността към карбапенемите 
достига 30 % (European Centre for Disease Prevention and Control, 2017). Последният изход за борба 
с инфекциите причинени от P.aeruginosa е колистина (полимиксин Е), въпреки това вече има 
данни за появата на резистентност и към този антибиотик. Тези тревожни факти ни насочиха към 
изследвания за клоналното разпространение на този опортюнистичен патоген, чрез прилагането на 
MLST метод. 

МLST схемата, която приложихме, за да определим нуклеотидната последователност на 
структурните гени е разработена от Кюран и сътр. разработена през 2004 година (Curran et al., 
2004) и към септември 2018г. съдържа над 4000 секвенционни типа. Определихме секвенционните 
типове на девет щама P.aeruginosa, които бяха изпратени за потвърждение в НРЛ-КМАР в периода 
2011-2017 година. На таблица 12 са представени MLST профилите, както и регионите, от които са 
изолирани. Чрез MLST анализа установихме два различни секвенционни типа – ST233 и ST111. 
Осем от изследваните щамове принадлежаха към секвенционен тип ST233 и един към ST111. Това 
показва доминиращия характер на ST233 сред VIM- продуцентите в нашата страна, като се 
предполага (и по литературни данни), че е един от най-адаптивните клонове характеризиращ се с 
редица механизми на резистентност към различни групи антибиотици. Щамовете принадлежащи 
към ST233 са с ендемично разпространение в световен мащаб (Vatcheva-Dobrevska et al., 2013). В 
MLST базата данни до юни 2018г. са регистрирани 24 щама ST233. ST233 е бил установен за първи 
път в Мексико при панрезистентен и екстензивно резистентен щам (Aguilar-Rodea et al., 2017). 

 
Таблица 30. MLST профили на изследваните щамове P.aeruginosa  

Щам Болн 
ица 

MBL 
Ген 

acsA aroE guaA mutL nuoD ppsA trpE ST СG CC MLVA9 

2090 L VIM-2 16 5 30 11 4 31 41 233 233 233 GT004 
2232 J VIM-5 17 5 5 4 4 4 3 111 111 111 GT005 

2288 J VIM-2 16 5 30 11 4 31 41 233 233 233 GT004 

2902 G VIM-2 16 5 30 11 4 31 41 233 233 233 GT007 
3075 A VIM-4 16 5 30 11 4 31 41 233 233 233 GT007 
3103 A VIM-2 16 5 30 11 4 31 41 233 233 233 GT004 
3106 K VIM-4 16 5 30 11 4 31 41 233 233 233 GT004 
3325 A VIM-4 16 5 30 11 4 31 41 233 233 233 GT009 
3327 A VIM-4 16 5 30 11 4 31 41 233 233 233 GT009 
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В САЩ са докладвани седем XDR щама  принадлежащи към този секвенционен тип (Perez 
& Van Duin, 2013). ST233 е бил регистриран и в Полша, Нигерия, Норвегия, Кот‘дИвоар, 
Австралия, Франция и Великобритания (Guillard et al., 2014).  

Интересното е, че щамът със секвенционен тип ST111 (PR2232) се оказа пан-резистентен, 
устойчив на седем групи антибиотици, включително колистин. След извършения анализ и 
сравнение с базата данни се установи, че ST111, заедно с ST235 и ST175 са най-широко 
разпространените секвенционни типове, причиняващи най-голям брой вътреболнични инфекции в 
глобален мащаб. В MLST базата данни за P.aeruginosa се откриват повече от 140 щама ST111 
регистрирани в Бразилия, Малайзия, Мексико, Австрия, Полша Унгария, Великобритания, 
Швеция, Франция, Испания и Хърватия (Guzvinec et al., 2014). На Фиг. 16 е показано 
разположението на двата секвенционни типа според групирането им в eBURST.  

Фигура 16. Структура на клонални комплекси 111 и 233 при P. aeruginosa  
 
Извършеният MLST анализ показа, че изолатите които изследвахме са с висока степен на 

клонално разпространение и това не е изключение, а тенденция която се открива във все повече 
региони. И двата секвенционни типа се асоциират с XDR или PDR, което е тревожно в борбата с 
ограничаване на резистентността на патогените причиняващи вътреболнични инфекции. 
Нарастването на антибиотичната резистентност е не само национален, но и световен проблем, 
който трябва да бъде разрешен или поне ограничен, за да избегнем момента при който ще сме 
безсилни срещу инфекциите причинени от P.aeruginosa. 

 
 

7. Генотипизиране на Enterococcus faecium 

7.1 Типизиране чрез пулсова гел електрофореза (PFGE) на вaнкомицин резистентни 
ентерококи (VRE) 
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Съвременни молекулярните проучвания са показали, че групата на ванкомицин резистентните 
ентерококи е изключително динамична в еволюционно отношение и резистентността се дължи на 
генетични процеси като хоризонтално разпространение на гени за резистентност чрез 
трансформация, рекомбинация или придобиване на плазмиди носещи, кодиращи гени за 
антибиотична резистентност (Gao, Howden & Stinear, 2018; Willems et al., 2011). Методите за 
генетично типизиране, като PFGE, успешно се използват за определяне на филогенетичните връзки 
и епидемиологично маркиране на ентерококовите изолати. Поради тази причина приложихме  
пулсовата гел електрофореза за типизиране на 11 епидемични щама E. faecium, изолирани от една 
болница в страната. Тези представителни щамове бяха изолирани в хода на епидемия обхванала 
над 100 пациента в рамките на четири години. Щамовете са от различни материали, от 
колонизирани пациенти, а също така и изолирани като причинители на инфекции в пет отделения.  

Фигура 17. Резултати от  типизиране на  E.faecium чрез SmaI- PFGE. Дендрограмата е 
изготвена чрез софтуера Bionumerics v4.6 (Аpplied Maths, Belgium) при използване на 
коефициента на Dice и алгоритъм за клъстериране UPGMA. 

Извършеният PCR анализ, показа че всички изолати притежават ген за ванкомицинова 
резистентност – vanA.  При повечето от тях се доказаха гени обуславящи повишената вирулентност 
(esp) и високото ниво на аминогликозидна резистентност (aac и аph гени). Tези гени се предават 
чрез транспозони и/или плазмиди, което ги прави изключително „подвижни“ бързо 
разпространявайки се в болнична среда. Инфекциите причинени VRE представляват много 
сериозен проблем, както за България така и в света. Затова е много важно да се определят 
филогенетичните връзки между щамовете причинители на такива широко мащабни епидемии. 
Използването на PFGE за типизиране на eпидемичните VRE, показа една много детайлна картина, 
чрез която установихме филогенетичните връзки. Резултатите са представени на Фигура 17. 
Четири от изследваните изолати притежаваха основния епидемичен пулсотип 1 (РТ001), един 
изолат бе с пулсотип 2 (РТ002), 2 изолата бяха с пулсотип 3 (РТ003), пулсотип 4, 5, 6 (РТ004; 
РТ005 и РТ006), притежаваха по един изолат. Един изолат (118B) се оказа нетипабилен чрез PFGE. 
Прави впечатление, че докато пулсотип PT001 се среща във високо рискови отделения през 
различни години и се явява по-често като етиологичен причинител на инфекции, то пациентите от 
отделението по хемодиализа са по-скоро колонизирани с по-слабо патогенни щамове и генотипове. 

Пулсотип 1 (PT001) бе най-често изолираният, което предполага, че той е основният 
причинител за разрастването на епидемията. Останалите пет пулсотипа се различаваха в 
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значителна степен от водещият пулсотип. Тези изолати са се появили в началото на епидемията 
през 2012г (с изключение на PT004), което предполага, че са внесени от пациентите в здравното 
заведение, т.е инфекцията се е зародила преди пациента да постъпи на лечение в болницата. 
Резултатите от направения PFGE анализ показват наличието на един доминиращ пулсотип (PT001), 
който е бил изолиран от почти всички болнични отделения. Докато останалите пулсотипове 
(PT002-PT006), са били изолирани само от две болнични отделения, което показва по-ограничено 
разпространение в сравнение с доминиращият пулсотип.  

 

7.2 Приложение на модифицирания MLST метод при ванкомицин резистентни Enterococcus 
faecium  

МLST схемата, която приложихме за определяне нуклеотидната последователност на 
структурните гени, е разработена от Хоман и сътр. през 2002 г и е референтна за E. faecium (Homan 
et al., 2002), като към момента базата данни съдържа 1570 типа и информация за 3309 изолата. 

Чрез този протокол определихме секвенционните типове на 11 епидемични изолата 
изолирани от плевенска болница. Установихме шест различни секвенционни типа: ST9 (2), ST26, 
ST80, ST117, ST203(4) и ST1249 (2). Всичките секвенционни типове принадлежат към най-големия 
клонален комплекс при Е. faecium – CC17. Установихме, че секвенционен тип ST203 е доминантен 
и вероятно по-адаптивен в болнчната среда и постепенно е изместил останалите секвенционни 
типове. На таблица 31 са представени резултатите от MLST анализа – секвенционните типове, 
комбинацията от алелите на седемте структурни гена, гените за резистентност и клоналните групи 
и комплекси към които спадат тези секвенционни типпове. Извършен бе и филогенетичен анализ, 
чрез алгоритъма еBURST, като резултатите от него са представени на фиг.18 и 19. След 
направеният анализ чрез мултилокусното секвениране, сравнихме получените от нас данни 
(секвенционни типове) с тези които са публикувани в международната MLST база данни. Сред 
най-разпространените и най-често причиняващите инфекции щамове са тези със секвенционни 
типове ST117 и ST203. Те са открити в почти всички части на света – ST117 – САЩ, Германия, 
Дания, Холандия, Норвегия, Испания, Португалия, Полша, Испания, Русия, Китай и Южна Корея 
(Wassilew et al., 2018)(Gudiol et al., 2013). ST – 203 e открит в Холандия, Дания, Сърбия, Унгария, 
Русия, Германия, Китай, Япония, Южна Корея и Австралия (Getachew et al., 2013; Hammerum et al., 
2017; Werner et al., 2008; Lam et al., 2013b; Hua et al., 2016). Голям процент от изследваните щамове 
със този секвенционен тип са ванкомицин резистентни, а има и открити линезолид резистентни 
щамове Е. faecium принадлежащ към секвенционен тип ST117. Останалите четири секвнционни 
типа са ендемично разпространени и броят на причинените инфекции от тях е значително по-нисък 
от този на ST203. 

 
Таблица 31. Резултати от MLST анализа на щамовете Е. faecium  от болница C 

Щам atpA ddl gdh purK gyd pstS adk ST CG CC PFGE Отделение/ 
година 

1035 9 1 1 1 12 1 1 80 80 17 PT004 Урология/ 
2014 

1422 15 1 1 1 1 20 1 203 203 17 PT001 ОАРИЛ/ 2015г 
1552 15 1 1 1 1 20 1 203 203 17 PT001 vanA 

2465 15 1 1 1 1 20 1 203 203 17 PT001 Нефрология/ 
2015г 

2871 9 1 1 1 1 1 1 117 117 17 PT006 Нефрология/ 
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2013г 
3563 15 1 1 1 1 20 1 203 203 17 PT001 ОАРИЛ/ 2013г 

118B 5 2 6 6 1 7 1 9 9 17 - Хемодиаллиза/ 
2012г 

14B 5 2 6 6 1 7 1 9 9 17 PT005 Хемодиаллиза/ 
2012г 

54B 9 2 1 6 1 1 1 26 26 17 PT002 Хемодиаллиза/ 
2012г 

5c 5 2 1 3 1 7 47 1249 148 17 PT003 Хемодиаллиза/ 
2012г 

88B 5 2 1 3 1 7 47 1249 148 17 PT003 Хемодиаллиза/ 
2012г 

  
Секвенционен тип ST9 e откриван във Великобритания, Холандия, Германия, Швеция  и 

САЩ, като от 2005 година в MLST базата данни не е регистриран случай на инфекция причинена 
от изолат с този секвенционен тип (Rathnayake, Hargreaves & Huygens, 2011; Kawalec et al., 2007; 
Rolo et al., 2012; Ruiz-Garbajosa et al., 2006). ST26 – е бил регистриран в Холандия, Франция и 
САЩ (Ruiz-Garbajosa et al., 2006; Larsen et al., 2012), ST80 – Великобритания, Италия, Швеция, 
Русия, Германия, Унгария, Израел, Южна Корея и (Hammerum et al., 2017; Zheng et al., 2007), 
ST1249 e бил регистриран при само един щам във Великобритания. Всички установени щамове 
причинители на епидемичния взрив установен в българската болница са локализирани и в Европа, 
което означава, че в тези условия се развива успешно.  

Фигура.18. Разположение на ST203 (CG203) в структурата на клонален (CC17) при E.faecium 
 
 
Интересното в това изследване е, че първоначално инфекции в тази болница са причинявали 

изолати със секвенционни типове – ST9, ST1246, ST26, докато през 2013г. за първи път се 
регистрира инфекция причинена от щам със секвенционен тип ST203, щамът бързо се 
приспособява към болничните условия и започва да причинява инфекции в различни отделения, 
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като от 2012 до 2015 година от 57 регистрирани ентерококови инфекции, 51 са причинени от 
щамове със секвенционен тип ST203. 

Чрез MLST анализа извършен на щамовете причинили епидемичния взрив от VRE в 
Плевенската болница, установихме и характеризирахме вероятния епидемичен клон ST203. Този 
секвенционен тип е глобално разпространен и проявява изключително висока степен на 
резистентност към множество антибиотици. Веднъж навлязъл в лечебното заведение, той бързо 
измества резидентните щамове E.faecium и се установява като доминантен генотип претърпявайки 
множество малки адаптивни промени главно чрез придобиване на нови пламиди (Lam et al., 2013a) 

. 
Фигура 19. Филогенетични връзки между пет секвенционни типа (ST9; ST26; ST80; ST117 и 
ST1249) в клонален комплекс 17 при E. faecium установени чрез eBURST.  

ST9 

ST2

ST8

ST11

ST124

CC1



59 
 

VI. Заключение 
За последното десетилетие проблема с глобално разрастващата се антимикробна 

резистентност, придоби освен научно и здравно-медицински измерения, така и подчертано 
политически и икономически аспекти, като бяха ангажирани институции от мащаба на ООН, СЗО, 
ФАО, ЕК и др. С публикуването на глобалния план за ограничаване на АМР от СЗО през 2015г., 
стартираха и редица координирани мерки включително задължаването на всички страни да 
изготвят свои национални планове за справяне с АМР (Padiyara, Inoue & Sprenger, 2018).  Липсата 
на нови антибиотични препарати на пазара в комбинация с нарастващата честота на инфекциите 
причинени от екстензивно и панрезистентни щамове, насочи усилията към разработване на все по-
ефективни рестриктивни политики за предписване на антибиотици (т.нар antimicrobial stewardship), 
които задължително се основават на локалните особености на АМР. Една от стратегическите цели 
на Глобалния план на СЗО е увеличаването на данните и знанията за АМР посредством 
усъвършенстването на методите за надзор и мониторинг. Проучването филогенетичните връзки 
при разпространението на особено адаптивни мултирезистентни бактериални клонове с 
интернационално значение, се счита за един от най-ефективните съвременни подходи за надзор на 
АМР (Anon, 2019).  

Отчитайки тези факти ние се спряхме на генотипизирането на мултирезистентни бактерии 
от родовете Klebsiella, Citrobacter, Pseudomonas и Enterococcus, всички причислени към 
категорията с най-висок приоритет от списъка на СЗО, за които спешно се изискват нови 
терапевтични средства. Приложен бе молекулярния и филогенетичен подход MLST, чиято 
ефективност бе значително подобрена. При първоначално направеният биоинформатичен анализ, 
бяха открити множество проблеми свързани с несъответствието на оригиналните публикувани 
MLST праймерните двойки при някои геноми. Това наложи модифициране и дизайн на нови 
праймери, като по този начин успяхме да намалим броя на грешките и да повишим качеството на 
секвенциите. Така увеличихме в значителна степен точността на определяните нуклеотидни 
последователности, алела и секвенционния тип. Освен това беше адаптиран и метода с използване 
на универсални праймерни опашки, което доведе до намаляване на разходите и позволи 
провеждането на секвениращата реакция при унифицирани условия. Изброените модификации 
спомогнаха за много по-ефективно протичане на амплификацията, секвенирането и улесниха 
обработката на получените ДНК последователности.  

Поради нарастващото значение на XDR K. pneumoniae е важно изясняването на 
популационната структура и връзките между нея и генетичното разнообразие на антибиотичната 
резистентност. През последното десетилетие в резултат от  генетичното охарактеризиране на 
причинителите на взиривове в различни болнични заведения по света, се натрупаха доста сведения 
в тази насока в глобален аспект,  но произхода и интра-националното разпространение 
на MDR K. pneumoniae остават все още до голяма степен неизяснени. За да проучим тези 
тенденции при  XDR K. pneumoniae използвахме молекулярен и филогенитичен анализ на колекция 
от щамове, изолирани  през последните шест години от различни областни болници в страната. 

 Един от най-често докладваните причинители на вътреболнични инфекции в страната 
характеризиращ се с екстензивно резистентен фенотип е K pneumoniaе. На базата на проведените 
експерименти в областта на генотипизирането на този бактериален вид, включващи методите  
RAPD, MLVA и MLST можем да заключим, че RAPD методиката се отличава с ниска типабилност 
и  е подходяща  за бърз скрийнинг на изолати причинили епидемичен взрив в болнично заведение 
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за установяване на доминиращият тип. При MLVA и MLST е налице корелация на резулттатите, 
като МLVA е подходящ за бърз скрининг на голям брой щамове K.pneumoniae.  Това позволява 
методът да бъде използван като по-достъпна алтернатива на MLST, тъй като е по-бърз и по-евтин в 
сравнение с него.  Установяването на филогенетичната структура на изолатите K.pneumoniae чрез 
MLST разкри принадлежността им  към клонален комплекс (СС11). Най-често идентифицираната 
карбапенемаза при  K.pneumoniae в страната метало-беталактамазата NDM-1 бе асоциирана винаги 
със секвенционен тип 11. В световен мащаб изолатите с ST11 са най-честият причинител на 
вътреболнични инфекции и тази тенденция е налице и в българските болници.   Генетично  най-
близкия секвенционен тип до ST11 е ST258, който в страната  е установяван при изолати, 
продуциращи карбапенемазата KPC.  Изолатите със ST11 и ST258 освен плазмид-кодирани 
карбапенемази (NDM или КРС) притежават гени за резистентност и към други групи антибиотици 
-аминогликозиди, цефалоспорини, флуорхинолони, а някои и към полимиксини). Тези 
характеристики и способността им да акумулират различни гени за резистеност ги характеризиат 
като едни от най-адаптивните клонове в нозокмиални условия, а също и в обществото. Тази 
тенденция е налице и в нашата страна, въпреки че към момента ST258 е установяван по-рядко в 
сравнение с ST11. 

Другите секвенционни типове установени в болнични заведения от пет областни градове в 
страната бяха ST15, ST29 и ST37. Макар и по-слабо разпространени изолатите  ST15 изглежда 
имат капацитета да придобиват разнообразни плазмидно-кодирани гени обуславящи резистентност 
към карбапенеми: NDM-1, OXA-48, OXA-162, VIM-1, VIM-34, VIM-4 и са установявани като 
причинители на нозокомиални взривове в Европа (Lee et al., 2016). Селекционния натиск от 
употреата на широкоспекърни антимикробни препарати в болнични условия може да ускори 
адаптивните процеси при K. pneumoniae с този секвенционен тип  и така да спомогне за  успешното 
му разпространение. Продуцентите на KPC със секвенционни типове ST29 и ST37 са с ендемично 
разпространение и към момента не показват тенденция за успешно разпространение в страната.  
Установяването на двата рядко срещани секвенционни типа ST147 и ST530, продуциращи 
съответно карбапенемазите VIM и OXA-48  са показател за разнообразието от клонове 
персистиращи в болнични условия в страната. След получените резултати от нашето проучване 
засягащо екстензивно-резистентните K. pneumoniae можем да заключим, че придобидата 
карбапенемна резистеност сред представителите на Enterobacterales в страната към момента е 
свързана основно с този бактериален вид, при който се установиха карбапенемази от всички 
класове. Освен това многообразието от установените секвенционни типове свидетелства за 
изключителните адаптивни възможностти и еволюционен потенциал в развитието на 
мултирезистентност, а в бъдеще вероятно и в поява на панрезистеност при този микробен вид. 

  Другият ентеробактериален вид, включен в проучването Citrobacter freunddii, който рядко е 
изолиран като причинител на  вътреболнични инфекции в световен мащаб.  При установените два 
карбапенем- резистенти щама със секвенционни типове  ST63 (VIM-4) и ST21 (OXA-48) не бе 
налице еволюционна връзка и вероятно този бактериален вид не би могъл да допренесе съществено 
за вертикалното разпространение на гени за този тип  резистеност в близко бъдеще. 

Сред  видовете, които имат потенциала да придобият мултирезистентен и дори 
панрезистентен фенотип, основна роля заема P. aeruginosa. Карбапенемната резистетност при този 
вид в по-голяма степен се дължи на пермеабилитетни промени и хиперпродукция на AmpC 
(Vatcheva-Dobrevska et al., 2013), но през последните пет години в страната е налице и появата на  
карбапенемаза-продуциращи изолати P. aeruginosa. На базата на нашето проучване можем да 
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твърдим, че при P. aeruginosa за сега се откриват само карбапенемази от клас В и по-специално 
VIM и всички изследвани щамове се характеризират с екстензивна резистеност, с изключение на 
един панрезистентен изолат. Резултатите от молекулярно-генетичните анализи на VIM-
продуциращите щамове P. aeruginosa, изолирани от четри области в страната чрез MLVA и MLST 
потвърдиха ефективността на тези два метода за типизиране. Високата степен на корелация на 
MLVA типовете със секвенционните типове, позволява приложението на MLVA методиката, която 
е значително по-бърза и лесно достъпна за епидемилогичен анализ на локални болнични взривове. 
Всички екстензивно резистентни VIM-продуциращи щамове P. aeruginosa бяха групирани в 
секвенционен тип ST233. Този секвенционен тип се оказа най-разпространения в страната. 
Резултатите от двата метода за типизиране  и определяне на клонално сходство при P. aeruginosa  
потвърдиха епидемиологичната обвързаност на българските клинични щамове с други 
антибиотично-резистентни клонове по света.  

Известно е, че P. aeruginosa има популационна структура белязана от успешни ендемични 
клонове или клонални комплекси (Juan et al., 2005). Поради тази причина резултатите, които 
получихме чрез MLST  насочват вниманието към ST233, който показва потенциал за 
разпространение в болниците в страната и високо рисковият ST111, който има капацитета да 
еволюира до панрезистентен фенотип . 

Последният вид, който включихме в изследването бе E.faecium като всички типизирани 
изолати бяха от нозокомиален взрив. Всички щамове бяха ванкомицин-резистентни XDR E.faecium 
притежаващи vanA генотип. VRE заедно с MRSA са едни от най-честите Грам-положителни 
причинители на вътреболнични инфекции в световен мащаб. Резултатите от PFGE и MLST 
анализите включени в проучването ни разкриха най-адаптивните секвенционни типове, тяхното 
генетично сходство и клоналното им разпространение. Всички секвенционни типове, които 
установихме принадлежат към общ клонален комплекс (CC17), което означава че генетично са 
сходни и произлизат от общ предшественик. Най-разпространеният секвенционен тип установен 
чрез MLST анализа бе ST203, като щамове с този секвенционен тип са установени в почти всички 
отделения на болницата. Останалите секвенционните типове (ST9; ST26; ST1249) са изолирани 
само в отделението по хемодиализа, а ST80 и ST117 в урологичното отделение. След по-
задълбочен анализ на изследваните изолати се установи, че щамовете в изследването 
принадлежащи към ST203 са изолирани и на по-късен етап в сравнение с първите VRE, поради 
което може да заключим, че този секвенционен тип се е наложил над останалите. Установяването 
на този епидемичен клон и в други ЛЗ в страната поставя необходимостта от спешни мерки за 
контрол за антибиотичната резистентност и епидемилогичен надзор на VRE (Strateva et al., 2018).  

Установените секвенционни типове принадлежат към клонове с висока геномна 
пластичност, което води до бърза адаптация към променящите се антибиотични терапии и 
придобиване на резистентност към тях. По-нататъшни проувания целящи проследяването на 
еволюцията на вече установените секвенционни типове в страната, би спомогнало за разбирането 
на механизмите на трансмисия на антимикробната  резистентност, както и проследяване  
разпространението на най-рисковите щамове, както в болниците така и в обществото. 
Извършеният MLST анализ демонстрира циркулацията на най-рисковите типове K. pneumoniae,  P. 
aeruginosa  и E.faecium персистиращи като причинители на вътреболнични инфекции в страната. 
Тези причини изтъкват необходимостта от бъдещи проучвания в тази насока и въвеждането на 
адекватни мерки за ограничаване развитието и разпространението на антимикробната резистенност 
в страната. 
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VII. Изводи 
 

1. При извършения in-silico биоинформатичен анализ както и експериментално, бе потвърдена 

неефективността на някои от оригинално публикуваните MLST протоколи; чрез използване 

на геномни бази данни стана възможно актуализиране на праймерните двойки и 

подобряване на типабилността на MLST при всички изследвани бактерии. 

2. Въвеждането на модифициран MLST протокол с използване на универсални праймерни 

опашки, позволява провеждането му при унифицирани условия, както и намаляване 

разходите за MLST анализа. 

3. Всички K. pneumoniae продуценти на карбапенемази NDМ-1 и KPC-2 в България се 

групират в клонален комплекс 11 (СС11), като доминиращият секвенционен тип е ST11, в 

асоциация с NDM-1. По-слабо епидемиологично значение имат четири други секвенционни 

типа - ST29 , ST15, ST37, ST 258 продуценти на KPC-2. 

4. Високата степен на корелация в клоналното разпределение на изолатите между типизирани 

чрез MLST и MLVA, позволява последния надеждно да се използва като по-достъпна 

алтернатива на скъпия, бавен и трудоемък MLST 

5. Типизираните два карбапенем-резистентни щама C. freundii бяха със секвенционни типове 

(ST21 и ST63), при които липсва епидемиологична и филогенетична връзка 

6. При VIM-продуциращи, екстензивно резистентни (XDR) P. aeruginosa е налице тенденция 

към успешно разпространение на ST233, установeн в четири областни болници. 

7. Първият български панрезистентен (PDR) изолат P.aeruginosa принадлежи към често 

асоциираният с MDR фенотип в световен мащаб  ST111  

8. При проучването на мащабна нозокомиална епидемия, причинена от ванкомицин-

резистентни XDR E.faecium, се установи доминиращия MLST тип - ST203  
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VIII. Приноси 
Приноси с оригинален характер 

1. Конструирани и валидирани са нови праймерни двойки за провеждане на MLSТ при C. freundii 

(при гени aspС, clpX и fadD) и Е.faecium (при гени adk, atpA, gdh, gyd, purK  pstS), които 

повишват типабилността на метода 

2. Определени са секвенционните типове на 14 български екстензивно резистентни 

карбапенемаза продуциращи щама Klebsiellа pneumoniae с карбапенемази oт типове NDM-1 

(7), KPC-2 (5), VIM-1 (1) и OXA-48 (1), три от които с резистентност и към колистин 

3. Установени са секвенционните типове на два екстензивно резистентни  щама Citrobacter 

freundii, продуциращи карбапенемази VIM-4 и OXA-48 

4. Чрез MLST са определени секвенционните типове на един пан-резистентен и осем екстензивно 

резистентни щама Pseudomonas aeruginosa, продуциращи различни варианти на карбапенемаза 

VIM 

5. Установени са секвенционните типове на 11 ванкомицин резистентни щама Enterococcus 

feacium, които са изолирани при нозокомиален взрив в множество отделения на едно болнично 

заведение 

6. За първи път в страната е изолиран и генетично охарактеризиран пан-резистентен щам 

Pseudomonas aeruginosa ST111 

7. Бе определен доминантният секвенционен тип Enterococcus feacium при епидемичен взрив в 

областна болница – ST203 

Приноси с научно-приложен характер 

 Въведени бяха универсални праймерни опашки, които позволиха провеждането на метода при 
унифицирани условия, намалявайки  разходите, вероятността от системни грешки и времето за 
провеждане на MLST анализа 

 Валидирани и въведени бяха достъпни и евтини методи за пречистване на продукти от 
амплифицираща и секвенираща PCR, които драстично редуцираха разходите за провеждане на 
MLST метода 

 Модифицирани и въведени бяха MLVA методи за типизиране на щамове Klebsiellа pneumoniae и 
Pseudomonas aeruginosa,  
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