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1. Увод 
 

Метицилин-резистентните Staphylococcus aureus (MRSA) са изолирани 

почти веднага сред въвеждането на този антибиотик в клиничната практика. 

Скоро след първоначалното им описване става ясно, че повечето изолати са 

клонално свързани и проучванeто на генетичната структура на популацията на 

MRSA придобива първостепенно значение за контрола на инфекциите, причинени 

от тях. Резистентността към антибактериални средства и способността за 

клонално разпространение бързо ги превръщат в един от най-важните патогени в 

болниците и обществото, но не са единствените фактори в развитието им. 

Трансферът на мобилни генетични елементи, водещ до възникването на нови 

клонове и придобиване на нови фактори на патогенност и разпространението към 

нови резервоари са собено важни елементи в еволюцията на MRSA. 

Досега в България не е провеждано системно проучване с генетични 

методи на MRSA, изолирани от различни райони на страната. На регионално и 

национално ниво типизирането на MRSA има важно значение за анализа на 

епидемични взривове, мониторинга на циркулиращите щамове в болниците и 

обществото, трансграничния обмен на епидемични щамове, както и за 

диагностиката,  мерките за контрол и насоките за антибиотичната терапия на 

инфекциите, причинени от този постоянно променящ се патоген.   
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2. Цел и задачи  
 
Цел: Фенотипно- и генотипно характеризиране на метицилин-резистентни  

Staphylococcus aureus, изолирани в болниците и обществото в България с оглед 

подобряване диагностиката, контрола и лечението на инфекциите, причинени от 

тях. 

 

Във връзка с поставената цел си поставихме следните задачи: 

 

1. Дефиниране на превалиращите в страната болнични и придобити в 

обществото щамове MRSA и определяне на международно 

разпространените клонове, към които принадлежат 

 

2. Анализ на клоналните връзки между  проучваните  болнични и придобити 

в обществото изолати MRSA  

 

3. Проучване на разпространението на доминиращите щамове в различни 

болници (райони)  в страната 

 

4. Проучване на чувствителността към антибактериални средства на 

изолираните MRSA и свързване на превалиращите болнични и придобити 

в обществото щамове с определен фенотип на антибиотична 

резистентност 

 

5. Апробиране и изпитване на система за генетично типизиране на S. aureus, 

която да е приложима за:  

 

• Анализ на епидемични взривове в болниците и в обществото 

• Установяване на клонални и филогенетични връзки и сравняване на 

разпространените в България щамове с тези в други държави 
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3. Материали и методи 

 
3.1. Бактериални изолати  
 

В проучването бяха включени общо 320 изолата MRSA, изолирани в 

периода от 2005 до 2011 включително. Изолатите бяха подбрани от колекцията на 

Референтната лаборатория по стафилококи от MRSA, изпратени за 

идентификация и типизиране от 31 лаборатории -  болници, лаборатории на РЗИ, 

самостоятелни медико-диагностични лаборатории, както и изолирани в НЦЗПБ от 

инфекции при амбулаторни пациенти.  

Проучените MRSA бяха изолирани в 19 града в страната – Благоевград, 

Бургас, Варна, Видин, Дупница, Костинброд, Кубрат, Ловеч, Нови Пазар, 

Пазарджик, Плевен, Пловдив, Раковски, Русе, Сливен, София, Стара Загора, 

Хасково и Шумен.  

Разпределението на изолатите според източника на изолиране е 

представено в Таблица 1. 

 
   Таблица 1. Произход на изолатите MRSA, включени в проучването. 
 

 
Материал 

 

 
Брой изолати (%) 

 
Болнични MRSA 

n=293 
Хемокултура 49 (16,7%) 

Ранев секрет-постоперативни 88  (30%) 

Носен секрет 58 (16, 8%) 

Гърлен секрет, кожа, вагинален 21 (7, 2%) 

Трахеален аспират 22 (7, 5%) 

Връх ЦВК 12 (4, 1%) 

Очен 9 (3, 1%) 

Болнична среда 8 (2, 7%) 

Урина 7 (2, 4%) 
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Материал 

 

 
Брой изолати (%) 

Храчка 6 (2%) 

БАЛ 5 (1, 7%) 

Ранев- кожни инфекции 4 (1, 4%) 

Плеврален пунктат 3 (1%) 

Ликвор 
 

1(0, 3%) 

 
Придобити в обществото 

n=27 
 

Ранев-кожни инфекции 9 (33,3%) 

Очен 1 (3, 7%) 

Носен секрет 16 (59, 3%) 

Гърлен секрет 1 (3, 7%) 

 
Изолатите за включване в проучването бяха подбирани с ясни данни за 

клиничен материал, дата на изолиране, отделение, възраст на пациента и 

диагноза, като беше съблюдавано правилото “един изолат от пациент”.  Според 

тези данни, изолатите бяха разделени на болнични и придобити в обществото 

MRSA. 
 
3.2 Дефиниране на придобити в обществото и болнични MRSA 
 

За епидемиологично дефиниране на придобити в обществото MRSA (CA-

MRSA) беше използвана дефиницията на Центъра за контрол на инфекциите 

(CDC):1. MRSA е изолиран в амбулаторни условия или в първите 48 часа след 

приемане в болница. 2. В анамнезата липсват данни за минала инфекция или 

колонизация с MRSA. 3. За предходната година пациентът не е : хоспитализиран, 

пребивавал в хоспис, старчески дом и т.н., не е диализиран, не са извършвани 

хирургични манипулациии и няма постояни съдови катетри или други медицински 
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приспособления, нарушаващи целостта на кожата 

(www.cdc.gov/mrsa/diagnosis/index.html). 

На тази дефиниция отговаряха 27 изолата от клинични материали и 

носителство без налична инфекция в момента на взимане на материала (Таблица 

3). В тази група бяха включени само щамове, изолирани в амбулаторни условия с 

налични сигурни данни за рисковите фактори. Тъй като данни за времето на 

изолиране не бяха налични при всички изолати, всички MRSA изолирани в 

болнична среда бяха класифицирани като болнични, дори при съмнения за 

начало на инфекцията в обществото.   

3.3. Идентификация 

 
Всички изолати бяха идентифицирани като  S. aureus  конвенционално с 

тестове за свързана коагуаза (клъмпинг фактор) на предметно стъкло и свободна 

коагулаза – епруветъчен тест. За тестовете беше използвана  лиофилизирана 

заешка плазма (Бул Био НЦЗПБ, София и Flukа, Darmstadt, Germany). Освен това 

изолатите бяха идентифицирани биохимично с търговска система за 

идентификация API Staph (Bio Meriеux, Marcy l'Etoile, France) според препоръките 

на производителя. 

3.4.Определяне чувствителност към антибактериални средства и 
диагностика на метицилиновата резистентност  

Чувствителността на изолатите към антибактериални средства беше 

тествана с дисково-дифузионен метод съгласно препоръките на Clinical Laboratory 

Standards Institute 2011 (CLSI) (бивш NCCLS) (Clinical Laboratory Standards Institute 

Document M-100 S-21, 2011). Използвани бяха следните антибиотични дискове 

(BD Microbiology systems, Cockeysville, USA): penicillin (10U), oxacillin (1 μg), 

cefoxitin (30 μg), erythromycin (15 μg), clindamycin (2 μg), ciprofloxacin (5μg), 

gentamicin (10μg), kanamicin (30μg), trimethoprim/sulfamethoxazole (1.25/23.75 μg), 

rifampin (5 μg) chloramphenicole (30 μg), tetracycline (30 μg), teicoplanin (30 μg). 

Метицилиновата резистентност беше скринирана с дискове oxacillin (1 μg) и 

cefoxitin (30 μg) (BD) и потвърдена с латекс-аглутинационен кит за детекция на 
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PBP 2a (Bio Merieux и Oxoid, Basingstoke, UK) и определяне на МПК на oxacillin 

чрез E-тест oxacillin (AB Biodisk, Solna, Sweden и Bio Merieux, 0.016-256 μg/ml) 

според препоръките на производителя. 

Минималните потискащи концентрации на  vancomycin и  teicoplanin бяха 

определени  чрез E-тест (AB Biodisk и Bio Merieux; 0.016-256 μg/ml) според 

препоръките на производителя. Минималните потискащи концетрации, 

инхибиращи съответно 50 и 90% от изолатите (MПК50 и МПК90) бяха изчислени 

след нанасяне на МПК на всички изолати в Microsoft Excel таблица и подреждане 

на резултатите по възходящ ред. Всички резултати бяха интерпретирани според 

CLSI 2011 и EUCAST (www.eucast.org/clinical_breakpoints). 

Изолатите бяха групирани според фенотиповете на антибиотична 

резистентност, болницата/района и годината на изолиране и от тях бяха подбрани 

131 изолата за генетично типизиране по следния начин: 

 

 Болнични: От изолати от една болница, изолирани през една и съща 

година бяха подбирани изолати с различни фенотипове 

  Придобити в обществото: всички изолати, отговарящи на    

дефиницията  

 

3.5. spa-секвенционно типизиране 
 

Бактериалната ДНК беше изолирана с кит PrepMAn Ultra (Applied 

Biosystems, Foster City, Calif., USA) според препоръките на производителя. За 

амплифициране на Х-региона на гена spa бяха използвани праймери spa-1113f 

(5’- TAA AGA CGA TCC TTC GGT GAG C -3’) и spa-1514r (5’-CAG CAG TAG TGC 

CGT TTG CTT -3’). Реакционната смес с краен обем от 50 μl, съдържаше 1Х PCR 

буфер (ABI, ), 2,5 mM MgCl2, 200 μM от всеки dNTP, 0, 4 μM праймери  spa-1113f и 

spa-1514r и 1,25 U AmpliTaq Gold polymerase (ABI) и 2 μl бактериална ДНК. 

Амплификацията беше осъществена в система GeneAmp 9600 при следните 

условия: начална денатурация за 5 мин на 95 °С, следвана от 35 цикъла: 94 °С за 

45s, 45 °С – 60s, 72 °C – 90 s и 72 °C за 10 min. Визуализацията на продуктите 
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беше осъществена чрез електрофореза в 2% агарозен гел или чрез капилярна 

електрофореза (апарат QIAcell, Qiagen). 

След първоначалната амплификация, 72 ампликона (от 36 изолата) бяха 

изпратени за секвениране в Macrogen Europe, Холандия и 190 ампликона (от 95 

изолата) бяха секвенирани в НЦЗПБ по следния протокол: 

Пречистване на продуктите от несвързаните праймери беше извършено 

чрез ензимен метод с екзонуклеаза I (Ехо) и алкална фосфатаза, изолирана от 

скариди (Shrimp Alkaline Phosphatase - SAP). За 5  μl  продукт бяха използвани 0,5 

μl  Exonuclease I (Fermentas , 20u/µl) и 1 μl  Shrimp Alkaline Phosphatase (Fermentas 

, 1u/µl). Сместа беше инкубирана на 37°C за 15min и ензимите бяха инактивирани 

на 85°C за 15min.  Пречистените продукти бяха секвенирани с кит BigDye 

Terminator v3.1 (ABI) в посока F и R със същите праймери.  Секвенционната 

реакция в краен обем 10 μl съдържаше 1 μl Big Dye terminator премикс 

(разреждане 1:8), 1,5 μl 5x секвенционен буфер, 2 μl F или R primer  (10 pmol/μl), 3, 

5 μl HPLC пречистена вода и 2 μl от пречистения продукт. Реакцията беше 

осъществена в термосайклери GeneAmp 9600 и LKB  и включваше 25 цикъла: 96 

°С за 10s, 60 °С – 10s, 60 °C – 4 min.   

Секвенционния продукт беше пречистен от несвързаните флуоресцентно 

белязани терминатори чрез преципитация с етанол/EDTA/натриев ацетат. 

Използвани бяха 125mM EDTA, 3M NaOAC, 100% r 70% етанол  според 

препоръките на производителя на кита (BigDye® Terminator v3.1 Cycle Sequencing 

Kit Protocol manual 2010). Предимството на метода е ниската му цена и силния 

флуоресцентен сигнал, който се генерира, но е трудоемък и е възможна загуба на 

фрагменти с ниско молекулно тегло, т.е загуба на част от секвенцията.  

След завършване на преутаяването утайките бяха изсушени на 90°C за 1 

min, разтворени в HiDi Formamide и подложени на капилярна електрофореза на 

автоматичен секвенатор ABI Prism 310 (Applied Biosystems). Получените 

хроматограми бяха анализирани със софтуер Ridom Staphtype v.2.2.1 (Ridom, 

Würzburg, Germany), който определя  spa-типа на изследвания щам.  Получените 

данни бяха синхронизирани с интернет база данни  на SeqNet.org   

http://www.spaserver.ridom.de/. 
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3.6. PCR детекция на гените, кодиращи PVL (lukS-PV and lukF-PV) 

 

За детекция на гените, кодиращи PVL бяха използвани праймери, 

осигуряващи коамплификация на lukS-PV and lukF-PV (Lina et al. 1999). PVL-1: 5’- 

ATCATTAGGTAAAATGTCTGGACATGATCCA-3’NPVL-2: 5’-

GCATCAASTGTATTGGATAGCAAAAGC-3’ и генериращи продукт с дължина 433 

bp. Реакционната смес с краен обем от 50 μl, съдържаше 1Х PCR буфер (ABI, ), 

2,5 mM MgCl2, 200 μM от всеки dNTP, 0, 4 μM праймери PVL-1 и NPVL-2 и 1,25 U 

AmpliTaq Gold polymerase (ABI) и 2 μl бактериална ДНК. Амплификацията беше 

осъществена в система GeneAmp 9600 при следните условия: начална 

денатурация за 5 мин на 95 °С, следвана от 30 цикъла: 94 °С за 30s, 55 °С – 30s, 

72 °C – 1 min и 72 °C за 5 min. Продуктите бяха анализирани чрез електрофореза 

в 2 % агарозен гел и визуализирани след оцветяване с етидиев бромид. Като 

положителна контрола беше използван клиничен щам 532/2005 от колекцията на 

лабораторията, определен като принадлежащ към най-разпространения 

Европейски клон PVL продуциращ S. аureus ST 80, spa-секвенционен тип t044.  

 
 
3.7. SCCmec типизиране 
 

За определяне типовете на елемента SCCmec беше използван 

мултиплен PCR с 9 двойки праймери според Oliveira and De Lencastre (Oliveira and 

de Lencastre 2002). Реакцията включва амплификация на осем фрагмента (A до H)  

специфични за различните типове на SCCmec елемента, като и амплификация на 

mecA гена като вътрешна контрола. Размерът на ампликоните варираше от 162 

до 495 bp (Таблица 2), като разликата в размерите е поне 40 bp. Бактериалната 

ДНК беше изолирана с кит PrepMAn Ultra (Applied Biosystems, Foster City, Calif., 

USA) според препоръките на производителя. Реакцията беше изпълнена в краен 

обем 50 μl  и съдържаше   PCR буфер, 2.5 mM MgCl2, 200  μM от всеки dNTP,  400 

nM от праймери CIF2 F2, CIF2 R2, MECI P2, MECI P3, RIF5 F10, RIF5 R13, pUB110 

R1 и pT181, 800nM от праймери DCS F2, DCS R2, MECA P4, MECA P7 и IS431 P4, 

200 nM от праймери  KDP F1, KDP R1, RIF4 F3 и RIF4 R9, 1.25 U AmpliTaq Gold 
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полимераза (всички реагенти Applied Biosystems, Foster City, Calif., USA) и 2 μl 

бактериална ДНК. Параметрите на реакцията бяха следните: начална 

денатурация 4 мин. на 94°C; 30 цикъла: 94°C за 30 сек., 53°C за 30 сек. и 72°C за 1 

мин.; финална екстензия за 4 мин. на 72°C.  Продуктите бяха анализирани чрез 

електрофореза в 2 % агарозен гел и визуализирани след оцветяване с етидиев 

бромид. Като контроли беше използвана ДНК от щамове с известни spa-типове и 

клонова принадлежност, изпратени за външен качествен контрол на 

секвенирането от SeqNet.org. 

 

Таблица 2. Праймери, използвани в мултиплекс PCR протокол за определянне на 
типа SCCmec. 
 
 

 
Локус 

 
Праймер Секвенция (5’–3’ ) 

Размер на 
ампликона 

(bp) 

Специфич
ност 

(SCCmec 
тип) 

 
CIF2 F2 

 
TTCGAGTTGCTGATGAAGAAGG A 

  
CIF2 R2 

 
ATTTACCACAAGGACTACCAGC 

495 I 

 
KDP F1 

 
AATCATCTGCCATTGGTGATGC B  

KDP R1 
 

CGAATGAAGTGAAAGAAAGTGG 

284 II 

 
MECI P2 

 
ATCAAGACTTGCATTCAGGC C  

MECI P3 
 

GCGGTTTCAATTCACTTGTC 

209 II, III 

 
DCS F2 

 
CATCCTATGATAGCTTGGTC D  

DCS R1 CTAAATCATAGCCATGACCG 
342 I, II, IV 

 
RIF4 F3 

 
GTGATTGTTCGAGATATGTGG E 

 
RIF4 R9 

 
CGCTTTATCTGTATCTATCGC 

243 III 

 
RIF5 F1 

 
TTCTTAAGTACACGCTGAATCG  

F  
RIF5 R13 

 
GTCACAGTAATTCCATCAATGC 

414 III 

 
IS431 P4 

 
CAGGTCTCTTCAGATCTACG 

G  
pUB110 

R1 

 
GAGCCATAAACACCAATAGCC 

381 

Разгранич
аване на 
вариант 

IIIA 



 

 13

 
IS431 P4 

 
CAGGTCTCTTCAGATCTACG  

H  
pT181 R1 

 
GAAGAATGGGGAAAGCTTCAC 

303 

 
Разгранич
аване на 
вариант 

IIIA 
 

MECA P4 
 

TCCAGATTACAACTTCACCAGG mecA  
MECA P7 

 
CCACTTCATATCTTGTAACG 

162 Вътрешна 
контрола 

 

 
3.8. Свързване на даден spa -тип със съответстващ MLST клонален комплекс 
и/или секвенционен тип (ST) и вероятен пандемичен клон 
 

Използвана е базата данни на SeqNet.org   http://www.spaserver.ridom.de,      

както и налични от литературата данни за съответствие на даден spa-тип на 

съответен ST и CC (Deurenberg et al. 2006, Grundmann et al. 2010, Monecke et al. 

2011, Rolo et al. 2012).  
Съществуваващата база данни от spa типове, съдържаща данни и за техните 

MLST секвенционни типове, позволява асоциирането на даден spa тип със 

съответстващ MLST ST с висока степен на съвпадение. Към 15.24.2013 базата 

данни на spa-сървъра съдържа данни за 12151 spa-типа и за голяма част от тях и 

MLST-секвенционните им типове (ST) (www.spaserver.ridom.de.) 

Комбинацията  на spa – типа с други генетични маркери като тип SCCmec и 

продукция на PVL позволява да се предвиди и съответния епидемичен клон 

MRSA, тъй като някои епидемични клонове са характеризират с еднакъв ST, но 

различен SCCmec тип. Например глобалните клонове Педиатричен и Ню 

Йорк/Япония принадлежат към  ST5-MLST, но се характеризират с различни 

SCCmec типове – съответно II и IV  (Deurenberg et al. 2006). Също така изолати, 

принадлежащи към еднакъв ST могат да имат различни spa-типове.  Така че, за 

асоциирането на даден spa-тип със съответен CC , ST и международен клон са 

необходими и допълнителни генетични маркери, като SCCmec тип и PVL-генотип.   
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3.9. Клъстърен анализ: алгоритъм BURP (based on repeat pattern), интегриран 
в Staph type v.2.2.1 

 

Групирането на spa-типовете в клонални групи беше извършено чрез 

алгоритъм за клъстърен анализ BURP (Based Upon Repeat Pattern), интегриран в 

Staph type v.2.2.1. Чрез него родствените spa-типове се класифициран в различни 

BURP-групи, наречени spa-клонални комплекси (spa-CC). При клъстърирането 

алгоритъмът отчита както разликите в броя на повторите, резултат на делеции 

или дупликации, така и разликите в нуклетидната им последователност 

вследствие точкови мутации и изчислява т.нар. „степен на родство” (cost). 

Използвани са оптималните параметри на анализа с BURP, при които е 

установено най-високо съответствие (96,2%) с групирането на база MLST чрез 

алгоритъм еBURST, а именно изключване от анализа на spa- типове по-къси от 5 

повтора и групиране в един spa-СС ако степента на родство е по-ниска от 4 

(Mellmann et al. 2007). С цел по-добра графична визуализация на клоналните 

връзки между spa-типовете, изчислените от BURP матрици на отдалеченост 

(distance matrices) бяха експортирани в софтуер SplitsTree v.4.12.8 

(www.splitstree.org) и беше генерирана дендрограма по метода  „Neighbor Joining”. 
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4. Резултати и обсъждане 
 
4.1. Най-разпространени spa-типове 
 

При подбраните за генетично типизиране 131 изолата MRSA бяха установени 

21 spa типа: t002, t008, t010, t024, t030, t037, t044, t078, t300, t386, t442, t855, t1143, 

t1368, t1507, t1531, t1872, t2143, t2965, t2970 и t3140. Най-разпространен сред  

типираните изолати беше spa-тип t010 (50 изолата; 38%), следван от t037 (31 

изолата; 24 %), t030 (17 изолата 13 %), t008 (10 изолата; 8%), t1143 и t1368 (по 3 

изолата; 2%) и t002 и t442 (по 2 изолата; 1,5%). Останалите spa-типове се 

срещаха при единични изолати. Разпределението и характеристиките на 

установените spa-типове е представено на Фигура 1 и Таблица 2.  

t002
2%

t1368
2%
t1143

2%

t442
2%

t008
8%

t037
24%

t030

t010
38%

13%

t010
t030
t037
t008
t1143
t1368
t002
t442
t1507
t1531
t1872
t2695
t2970
t300
t3140
t386
t855
t044
t078
t2143
t024  

Фигура 1. Процентно съотношение на spa-типовете, установени в проучването 
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Таблица 3. Разпределение и характеристика на установените spa-типове сред 
131 изолата MRSA 
 

 
spa-тип 

 
n (%) 

 
Изолиране 

 
SCC   
mec 

 
PVL 

 
Съотв. 

MLST CC 
 

Съотв. ST 

t010 50 
(38%) 

Болници/ 
Общество IV - 5 ST5  

(Педиатричен) 

t037 31 
(24%) Болници III - 8 

ST239 
(Бразилски/ 
Унгарски) 

t030 17 
(13%) Болници III - 8 

ST239 
(Бразилски/ 
Унгарски) 

t008 10 (8%) Общество 
 IV + 8 ST8 (USA300) 

t1143 3 (2%) Болници/ 
Общество IV + 30 ST30 

t1368  
3 (2%) Болници IV + 8 ST72 

t002 2 
(1,5%) 

Болници 
 IV - 5 ST5 

(Педиатричен) 

t442 2 
(1,5%) 

Болници 
 IV - 5 ST487 

t044 1 Общество IV + 80 
ST80 

(Европейски CA-
MRSA) 

t078 
 
1 
 

Общество IV - 25 ST25 
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spa -
тип 

 
n (%) 

 
Изолиране 

 
SCC   
mec 

 
PVL 

 
Съотв. 

MLST CC 
 

Съотв. ST 

t2970 1 Болници IV - 398? ST398 
(LA-MRSA) 

t2695 1 Болници IV - 5 - 

t855 1 
 Болници IV - 5 - 

t1507 1 Болници IV - 30 CC30 

t300 1 Болници IV + 30 ST30 

t3140 1 Болници IV - 30 CC30 

t386 1 Болници IV - 1 ST1 
 

t024 1 Болници IV - 8 ST8 (EMRSA-2/6; 
USA500) 

t2143 1 Болници IV - 45 ST45(Berlin; 
USA600) 

t1531 1 Болници IV - - - 

t1872 1 Болници IV - - - 
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4.2. Клонални връзки между установените spa-типове: клъстърен анализ с 
алгоритъм BURP  

 

Чрез използване на алгоритъм BURP бяха дефинирани 3 групи  клонално 

свързани помежду си spa-типове (spa-клонални комплекса – spaCC), наименовани 

на spa-типа-„родоначалник” на клъстъра (представен в удебелен 

шрифт):spaCCt010, включващ типове t002, t010, t442, t855, t2695, spaCCt1143 
(t030, t037, t300, t1143, t1507, t3140)  и комплекс без „родоначалник”, включващ 

t008 и t024. Спорадичните изолати със spa-типове t044, t078, t1368, t1531, t1872, 

t2143, t2970 бяха определени като клонално „несвързани”  (singletons), а един 

изолат (t386) беше изключен от анализа, тъй като този тип съдържа недостатъчен 

за анализа брой повтори (<4 повтора).  Клонален комплекс spaCC t010 

включваше най-голям брой изолати-56; 42,7% от всички spa-типирани MRSA. Във 

втория комплекс spaCCt1143 бяха класифицирани  54 изолата - 41,2%, а в третия 

– 12 изолата; 9,2%. Като клонално несвързани (singletons) бяха определени 6,1% 

от проучените изолати. Клоналните комплекси, дефинирани от BURP са 

представени  на Фигура 2. Клоналните връзки между spa-типовете са представени 

графично и на дендрограмата, построена по метода Nеighbor Joining (Фигура 3).  
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spaCC-t010 

 

spaCC-t1143 

 

spaCC-без 
„родоначалник” 

Фигура 2. spa – клонални комплекси, дефинирани чрез BURP, интегриран в 
StaphType v.2.2.1 и съответстващи им CC; ST. В синьо е означен spa-типа- 
„родоначалник” на клъстъра. Размера на кръговете е пропорционален на броя на 
изолатите с дадения spa-тип. 
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spaCC-t1143 

spaCC-без 
„родоначалник” 

spaCC-t010 
 
 
 
 
 
Фигура 3. Дендрограма, построена по метод Neighbor Joining с  програма 
SplitsTree v.4.12.8. spa-типовете, групирани в spa-клонални комплекси са оградени 
в червено, останалите spa-типове са класифицирани като клонално-несвързани 
(singletons). 
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4.3. Болнични  MRSA: най-разпространени spa-типове и дефиниране на 
съответстващите им MSLT клонални комплекси (СС) и секвенционни 
типове (ST)  
 

Най-разпространен сред типизираните 104 болнични изолати беше spa-тип 

t010 (36 изолата; 34,6%), следван от t037 (31 изолата; 29,8%), t030 (17 изолата; 

16,3%), t1368  ( 3 изолата; 2,9 %) и t1143, t002 и t442 (по 2 изолата; 1,9 %).  

Останалите spa-типове бяха представени от по един изолат (Таблица3). 

 

4.3.1. Доминиращи болнични spa-типове 
 

Първите три spa-типа t010, t030 и t037 включваха общо 79,7% от 

анализираните болнични MRSA. При всички изолати, принадлежащи към spa 

типове t037 и t030, беше установен  SCCmec тип III.  При всички останали изолати 

беше открит SCCmec тип IV. От изолатите, определени като болнични 

положителните  за гените lukS-PV and lukF-PV, кодиращи PVL принадлежаха към 

spa типове t1143, t1368 и t300 (Таблица3). 

Чрез използване на базата-данни в spa-сървъра и данните в литературата, за 

най-разпространените болнични spa-типове бяха определени съответстващите им 

MLST клонални комплекси (CC) и секвенционни типове (ST). Чрез комбиниране на 

на spа–типа с SCCmec типа и продукцията на PVL бяха дефинирани вероятните 

международни клонове към които принадлежат.  

spa-типове t037 и t030 със SCCmec III (общо 46 изолата; 44,2% ) 

съответстват на ST 239-III, т.нар. Бразилски/Унгарски клон,  а t010, притежаващ 

SCCmec тип IV и PVL-отрицателен (35 изолата; 33,6%) – на ST5-IV т.нар 
Педиатричен клон (Таблица 1).  

ST239, SCCmec тип III е множествено резистентен,  широко разпространен 

глобален пандемичен клон. Причинява най-вече болнични инфекции. Той 

вероятно е най-стария пандемичен клон MRSA. (Monecke et al. 2011). Първите 

доклади за болнични епидемии, причинени от щамове от  фагогрупа III, 

гентамицин-резистентен MRSA, представляващ ST239 са от Австралия, 

Великобритания и САЩ в края на 70те и началото на 80 години на 20век (Cookson 
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and Phillips 1988). През 80те, 90те и след 2000 година ST239 продължава  да 

причинява вътреболнични епидемии, разпространява се глобално  и се обособява 

като преоблдаващ клон в много държави в Eвропа, Азия и Южна  Америка. (Smyth 

et al. 2010), (Harris et al. 2010). ST239 e превалирал в Ирландия през 80те години, 

след като се е разпространил след внос от Иран (Shore et al. 2005).    В Чехия 

Бразилският клон е представлявал 80% от изолатите в периода 1996-1997 (Melter 

et al. 1999). В Унгария този клон е бил преобладаващ през 1994-1998, но след 

2000 е бил заменен от ST228-I. (Conceicao et al. 2007) . Други европейски държави 

, в които е описан са Португалия, Испания, Италия, Хърватска, Малта, Полша, 

Германия, Австрия,  Словения и др. В Южна Америка клонът е широко 

разпространен в Аржентина, Бразилия, Чили,  Уругвай (Monecke et al. 2011), 

(Deurenberg et al. 2006). 

Ko et al. докладват, че ST 239 е превалиращият епидемичен клон в Китай и 

други азиатски държави ((Ko et al. 2005). В момента ST 239  причинява >90% от 

вътреболничните MRSA инфекции в Китай и Тайланд, описан е в Индия, 

Пакистан, Виетнам и вероятно е преобладаващ клон в цяла Азия (Harris et al. 

2010). (Deurenberg et al. 2006).(Monecke et al. 2011) 

Най-общо ST239 се състои от три подтипа – Европейски (който вероятно е 

първоначалния щам), Азиатски и Южноамерикански (Harris et al. 2010). Варианти 

на ST239 са познати като Бразилски, UK EMRSA -1,-4, -7, -9, -11, Чешки, Източно 

Австралийски, Грузински, Унгарски, Португалски и Виена клонове (Smyth et al. 

2010). Те са наименовани на географските области в които са описани и се 

различават на базата на вариации в SCCmec III елемена, spa-типа и малки 

разлики в PFGE-профилите. Например т.нар. Унгарски клон се характеризира със 

ST 239 и SCCmec тип III, а т.нар Бразилски клон - със SCCmec тип IIIА (Stefani et 

al. 2010). Единствената разлика между двата типа е в наличието (III) или 

отсъствието (IIIA) на интегриран плазмид, носещ tet(K) детерминанта (Monecke et 

al. 2011). Характерна особеност на ST239 е стабилността в структурата на 

SCCmec-елемента – всички описани щамове, принадлежащи към ST239 

притежават SCCmec тип III. Други глобални клонове, като ST5 от СС5 съдържат 

варианти, характеризиращи се със SCCmec типове I, II, III, IV, V и VI. Друга 

характерна черта на този глобален клон e, че при нито един от вариантите му не 
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са открити гени, кодиращи PVL (Monecke et al. 2011). Съгласно данните от 

наличните spa-типове в spa-сървъра и голям брой налични публикации, spa-

типове t030 и t037 стабилно съответстват на ST239-III. (http://spaserver.ridom.de 

(Deurenberg et al. 2006, Strommenger et al. 2006, Grundmann et al. 2010, Monecke et 

al. 2011, Rolo et al. 2012). 

В настоящото проучване използваме наименованието Бразилски/Унгарски 

клон, както е употребено в базата-данни със spa-типове  

(http://spaserver.ridom.de), която сме използвали най-често за асоцииране на spa-

типовете със съответен ST.  

 

Относно разпространието на ST239 в съседните на България държави, 

показателно е цитираното по-горе Европейското проучване на инвазивните S. 

aureus на EARSS и SeqNet.org проведено през 2006-2007г.(Grundmann et al. 2010). 

spa-типовете, асоциирани с ST239 (t030) са 55% от изолираните в Румъния и 21% 

в Гърция (Grundmann et al. 2010). През 2003г.  Aires de Soussa et al.(de Sousa et al. 

2003) докладват, че Бразилският клон е ендемичен в Университетската болница в 

Патрас, Гърция и е бил широко разпространен в цялата страна.  Alp et al. (Alp et 

al. 2009) докладват за широко разпространение в Турция и персистиране повече 

от 10 години на генетично еднороден клон ST239-III, spa тип t030. В 

многопрофилна болница в Брашов, Румъния през 2004-2005  към spa-тип  t030 са 

принадлежали 57,1% от всички MRSA (Ionescu et al. 2010). Отчитайки широкото 

разпространение на SТ239 в съседните държави, преобладаването в България на 

spa-типове, съответстващи на този клон не е учудващо. 

При ST239 често е описвано наличие на два и повече варианта на този 

клон в дадена болница или държава с последващо заместване на 

преобладаващия вариант с друг. Такъв е случая  с преобладаващия през 1996-

1997г. в Чехия Бразилски клон (ST239-IIIA), който през  1999-2000 е заместен от 

т.нар. Чешки клон, също ST239-IIIA, но с различен PFGE профил и риботип (Melter 

et al. 2003). Всички t030 от болницата в Брашов, Румъния са принадлежали към 

ST239, но сред тях са открити три различни  варианта на SCCmec III. (Ionescu et 

al. 2010).  
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Друг случай на смяна на варианти на ST239 e описан в болница в Пекин, 

Китай, където от 1994 до 2000 г. преобладаващ  MRSA spa-тип е бил t037-ST239-

III, който след 2000г е бил заместен от t030-ST239-III. Двата типа са се 

различавали по PFGE профилите си и по резистентността на t030 към rifampin. 

Авторите предполагат, че t030 e внесен в болницата, а не е произлязъл от t037 

(Chen et al. 2010). 

Вероятно spa-типовете t030 и t037, разпространени в Българските болници 

представляват различни варианти на ST239-III, но за изясняване генетичната 

структура на тези щамове и евентуален сценарий на заместване са необходими 

по-нататъшни генетични проучвания и дългосрочен мониторинг.   

 

Интерес представлява теорията за генетичния произход на ST239. Този 

клон се описва като първият идентифициран бактериален хибрид (Robinson and 

Enright 2004). Хромозомата му се състои от ~80% от генома на ST8 и ~20% от 

хромозомата на ST30 – два генетично разнородни клона. Предполага се че, 

генетичен трансфер на голям хромозомен участък (~ 557 кb  ) от ST30 към ST8 е 

дал начало на този глобален клон (Robinson and Enright 2004, Smyth et al. 2010). 

Поради тази причина някои системи за клъстърен анализ, като алгоритъм BURP 

погрешно класифицират изолатите със spa-типове t030 и t037 принадлежащи към 

ST239 в една група с тези, съответстващи на ST30 (Koreen et al. 2004) 

(Strommenger et al. 2006). 

Бактериални хибриди в природата са описвани сравнително рядко при E. 

coli (Wilson et al. 2009), Vibrio vulnificus (Bisharat et al. 2005), Campylobacter jejuni 

(Wilson et al. 2009) и Streptococcus agalactiae (Brochet et al. 2008). Възможно е този 

механизъм да играе важна роля в еволюцията на потенциалните патогени за 

появата и закрепвнето на нови успешни щамове с нови фактори на вирулентност. 

 

Втората група най-разпространени болнични spa-типове (t010) в 

настоящото проучване най-често съответстват на ST5 (http://spaserver.ridom.de) 

(Strommenger et al. 2006) (Deurenberg et al. 2006, Grundmann et al. 2010, Monecke 

et al. 2011, Rolo et al. 2012). Тези spa-типове се харктеризират също така със 

SCCmec тип IV и бяха негативни за гените, кодиращи PVL (Таблица3). Това ги 
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определя, като най-вероятно принадлежащи към ST5-IV, PVL (-), често 

наименован Педиатричен клон.  

Изолатите, клонално свързани с t010 (t002, t442, t855, t2695)  са групирани 

от BURP в клонален комплекс spa-CC t010 с родоначалник t010. 

spa–тип t002 (установен при два болнични изолата) отговаря също на ST5 

(spa server ridom de), докато t442 e докладван като принадлежащ към ST487, 

който представлява “single locus” вариант на ST5, т.е. различава се от него по 

един локус (Brady et al. 2007).   Относно t855 и  t2965 не открихме данни за 

принадлежността им към даден ST, но групирането им  в клонален комплекс spa-

CC t010 показва клонална връзка с ST5 и вероятна принадлежнаст към MLST 

CC5. Литературните данни показват,  голяма степен на съвпадение с еBURST и 

BURP при групиране на spa-типовете, принадлежащи към ST5 (Strommenger et al. 

2006) 

 

Педиатричният клон MRSA е първоначално описан в Португалия, където е 

бил преобладаващ в детска болница в Лисабон през 1992 (Sá-Leão et al. 1999) и е 

демонстрирал резистентност само към β-лактами, ниско ниво и хетерогенна 

метицилинова резистентност. Oliveira et al. предполагат, че появата на 

Педиатричния клон в Португалия е резултат на трансфер на SCCmec IV  в 

локален MSSA клон (Oliveira et al. 2001).  

ST5-IV щамове са познати и под имената USA800, WA-MRSA-3, -18, -21, -

74, Марсилски клон, свързан с муковисцидоза (Monecke et al. 2011) 

Клонът се характеризира с най-често с чувствителност към почти всички не 

бета-лактамни антибиотици и се обсъжда като представител на т.нар.”архаични” 

MRSA. Щамове, свързани с този клон са докладвани в Португалия, Полша, 

Франция,  Испания, Швеция, Дания, Великобритания, Колумбия, Бразилия, 

Аржентина, САЩ и Корея както като свързани с болнични инфекции, така и като 

придобити в обществото  (Deurenberg et al. 2006, Monecke et al. 2011). 

В Австралия PVL-негативни ST5-IV щамове са водещ причинител на 

придобити в обществото MRSA инфекции (Coombs et al. 2006).  

ST5-IV, PVL (-) e широко разпространен в Бразилия (De Miranda et al. 2007) 

като причинител на болнични инфекции при възрастни и имунокомпрометирани, 
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докато PVL-позитивен вариант на ST5 е водещ причинител на инфекции в 

обществото при деца в Аржентина (Sola et al. 2012). За разлика от Южна Америка, 

щамове свързани с Педиатричния клон са рядко изолирани в Азия (Ko et al. 2005). 

 

Друга характерна особеност на този клон е връзката му с педиатрична 

популация. В първите публикации, описващи този клон, повечето изолати са били 

от инфекции и носителство при деца, причината за което е трудно обяснима.   

Изказват се предположения, че роля в случая играят епидемиологични 

характеристики като по-нисък антибиотичен натиск и по-нисък «оборот» на 

пациенти в детските отделения и в обществото. (Sá-Leão et al. 1999). Вероятно 

това може да се отнесе и за болниците и държавите, включително България,  

където тези щамове  са по-широко разпространени. 

 

Според данните в spa-сървъра (http://spa.ridom.de/frequencies.shtml), в 

Европа spa тип t010 е изолиран в  Австрия, Белгия, Чехия, Дания, Франция, 

Германия, Исландия, Ирландия, Хорандия, Полша, Испания, Швеция, Швейцария 

и Великобритания т.е в почти всички Европейски държави, но като спорадични 

единични случаи. В цитираното проучване на EARSS/SeqNet.org единични 

изолати MRSA t010 са докладвани в Полша и Франция 

(http://www.spatialepidemiology.net). В съседните Румъния и Гърция  не са описани 

изолати от този spa-тип. Близкородствения spa-тип t002 SCCmec IV който също се 

асоциира с ST5-IV(Педиатричен клон) е разпространен в Белгия, Франция и 

Испания (Grundmann et al. 2010). t002 е докладван в Гърция, но в базата данни не 

е посочен типа SCCmec, което е определящо за свръзването му с даден клон, тъй 

като различните щамове ST5 с различни типове SCCmec принадлежат към 

различни глобални клонове  (Grundmann et al. 2010, Monecke et al. 2011).  

От тази гледна точка, проучването на появата и превалирането на t010 в 

България изисква по-детайлно генетично характеризиране на този щам и 

съответстващия му SCCmec елемент с цел  проверка на възможността за 

възникване на нов локален клон. 
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4.3.2. Спорадични болнични spa-типове 

 

В настоящото проучване 17,3% от проучените болнични изолати 

принадлежаха към spa-типове,  представени спорадично (от 1 до 3 изолата).  
Следващият по честота spa-тип t1368, SCCmec IV, PVL (+), определен от 

BURP като „клонално несвързан” (singletone) е установен при 3 изолата (2%), 

всички изолирани в Стара Загора през 2005 и 2008. Тези MRSA са изолирани в 

болници , като два изолата са от раневи секрети и един от носно носителство. 

Липсват достатъчно данни относно точното време на изолиране и рисковите 

фактори при пациентите, за да е в сила дефиницията за СA-MRSA, поради  което, 

на база болничното им изолиране тези МRSA са определени като болнични. Не 

може да се изключи придобиването им в обществото т.е. възможно е да 

представляват болнични MRSA с начало на инфекцията в обществoто (community 

onset MRSA). За този тип в spa-сървъра няма данни за принадлежността му към 

даден ST, но близкородствените му t9831 и t4000 показват съответствие с CC8; 

ST72 (http://spa.ridom.de).  ST72-IV, PVL (+) е изолиран като причинител на 

инфекции в обществото в Австралия (WA – MRSA-44) t791 и е докладван 

спорадично в обществото в Германия, основно като внесен щам (Monecke et al. 

2011). По често изолиран е PVL-отрицателен вариант на ST72-IV, известен като 

USA700 в САЩ и преобладаващ придобит в обществото клон в Южна Корея (Kim 

et al. 2007) Разбира се, за точното определяне на ST, към който принадлежи t1368 

е нужно продължаване на типизирането с МLST. 

 

Друг спорадичен spa-тип сред изолираните в болници MRSA в настоящото 

проучване беше spa-тип t1143, SCCmec IV, PVL (+). Този тип беше установен при 

2 болнични изолата от Сливен през 2005 и в Стара Загора през 2011, съответно 

от хемокултура и носителство (гърлен секрет). Тези MRSA бяха изолирани в 

болнични условия и по тази причина са причислени към болничните, тъй като 

(както и при изолатите със spa тип t1368) няма достатъчно данни за да бъдат 

категорично определени като CA-MRSA.  
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Както е докладвано в предишни проучвания, t1143 и родственият му тип 

t300 (също PVL-положителен) се асоциират с СС30; ST30 (Ionescu et al. 2010, 

Monecke et al. 2011). ST30-IV, PVL (+) е широко разпространен, пандемичен клон, 

причиняващ основно инфекции, придобити в обществото. Негови варианти са 

известни като Югозападен Тихоокеански клон, USA1100 или Западен Самоански 

клон с типичен фаготип 29/52/52A/80/55/54/77/84/95/96 (Adhikari et al. 2002). След 

първоначалното му описване през 1992 г. в Нова Зеландия  постепенно се 

разпространява пандемично в Европа, САЩ, Южна Америка и Азия. (Alesana-

Slater et al. 2011). Въпреки, че ST30-IV e основно причинител на инфекции в 

обществото, докладвани са и случаи на болнични инфекции. В Япония през 80те и 

90те години ST30, PVL (+) е бил водещ вътреболничен щам и след 2000 г. ролята 

му като причинител на инфекции в обществото нараства. (Isobe et al. 2012). 

ST30—IV е описан като спорадичен клон в колекция болнични MRSA от болница в 

Испания през 1998-2002 г. (Pérez-Roth et al. 2004).     

Един изолат t1143 беше изолиран от фурункул в амбулаторни условия в 

НЦЗПБ и беше определен като отговарящ на дефиницията на CDC за придобит в 

обществото (Таблица 3). Ролята на ST30 като причинител на инфекции в 

обществото е дискутирана по-долу в раздела „Придобити в обществото MRSA” 

spa-тип t1143 бешe определен от BURP като родоначалник на spa-клонален 

комплекс spa-CC t1143, включващ 41,2% от проучените изолати,  включително 

доминиращите типове t030 и t037 (Фигура 7). Парадоксално, дефинираният 

клонален комплекс spaCC1143 съдържа изолати  t030/t037 и t1143, t300, t3140 и 

t1507 които се свързват с различни MLST клонални комплекси – CC8; 

ST239(t030/t037) и CC30; ST30 (t1143, t300). Погрешното групиране на тези spa-

типове е известен недостатък на алгоритъм BURP, който се дължи на генетичната 

структура на ST239 – хибрид чиято хромозома съдържа части от геномите на 

ST30 и ST8 (Robinson and Enright 2004). 

 

Други spa-типове от spa-клонален комплекс spa-CC t1143 са t300-IV-PVL(+),  
t1507-IV- PVL (-) и t3140-IV- PVL (-).  Както беше споменато по-горе, spa-тип t300 

се свързва с PVL-положителния клон ST30-IV (Ionescu et al. 2010). Относно t1507 

и t3140, не открихме данни за техния ST в spa-сървъра или в предишни 
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публикации, но родството им с t1143 (t3140 се различава от t1143 по 1 повтор, а 

t1507 – по 3 повтора) дават основаниe да смятаме, че вероятно също 

принадлежат към CC30-IV, PVL(-). PVL-отрицателни варианти на ST30-IV са 

описвани спорадично в Ирландия и Австралия. (Monecke et al. 2011). В Гърция 

ST30-IV, PVL (-) e един от двата преобладаващи клона MRSA  в Университетската 

болница в Патрас в периода 1993-2000 (другият е ST239) (de Sousa et al. 2003). 

Този клон е изолиран и от носно носителство при деца в Турция (Kilic et al. 2008) и 

при възрастни в Гърция (Karapsias et al. 2008). 

 

Третият spa-клонален комплекс (Фигура 7) включваше 10 изолата от 

spa-типове t008-IV, PVL (+)  и един изолат t024-IV, PVL(-), без определен 

„родоначалник”. Spa-тип t008 принадлежи най-често към ST8-IV, PVL (+), 

включващ известния CA-MRSA щам USA300. Изолатите от настоящото 

проучване, принадлежащи към този spa-тип са причинители на инфекции, 

придобити в обществото и са дискутирани по-долу в раздела „Придобити в 

обществото MRSA”.  spa-тип t024 е близко родствен на t008 и също съответства 

на ST8-IV, но липсата на продукция на PVL го причислява към друг епидемичен и 

болничен клон ST8-IV, PVL (–) , известен като EMRSA-2/6 във Великобритания и 

USA500 в САЩ (Deurenberg et al. 2006, Monecke et al. 2011). Това показва нуждата 

от използване на няколко маркера за типизиране при установяване на клоналните 

връзки между изолатите. 

 

      Други спорадични болнични spa-типове, представени от по един 

изолат и несвързани клонално от алгоритъм BURP (singletons) бяха t078, t2143, 
t1531, t1872 и t2970, а t386 беше изключен от анализа поради недостатъчен брой 

на повторите (<4 повтора). Изолатът със spa-тип t078 беше определен като 

придобит в обществото и се обсъжда в раздел 4.4. „Придобити в обществото 

MRSA”. Според наличните данни t2143 съответства на ST45-IV, PVL(-) (Berlin; 

USA600), а t386 – на ST1-IV (Monecke et al. 2011) (spa server de). За типове t1531 и 

t 1872 не бяха открити данни за принадлежността към даден MLST ST.  
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Интерес представлява установяването на изолат със spa-тип t2970, който се 

свързва с т.нар. „Свински” клон ST398  (Argudín et al. 2010), представител на т.нар. 

асоциирани с домашни животни MRSA (LA-MRSA) с произход ферми за свине и 

впоследствие разпространен в Европа като причинител и на инфекции при хора 

(Voss et al. 2005). Досега spa-типове, свързани с този клон не са описвани в 

България. Щамът е изолиран през 2011 г. в МБАЛ Стара Загора, няма данни за 

връзка с домашни животни. 

 

В настоящото проучване спорадичните spa-типове представляваха 17,3 % от 

типизираните MRSA, изолирани в болници, а 8,7% принадлежаха към клонално 

несвързани групи. Според de Sousa et al. спорадичните болнични MRSA имат 

прилика с придобитите в обществото – генетично хетерогенни са, най-често не са 

полирезистентни, притежават SCCmec тип IV и някои щамове носят гените за 

PVL. Понякога епидемиологичните, фено- и генотипните разлики между тези 

щамове и CA-MRSA са трудно определими (de Sousa and De Lencastre 2003).  

Вероятно по-високата чувствителност към антибиотици или липсата на някои  

фактори на патогенност затрудняват закрепването и разпространението им като 

епидемични щамове в болниците (Brady et al. 2007).  Въпреки това, в подходяща 

среда на по-нисък антибиотичен натиск те притежават потенциал за епидемично 

разпространение. 

 
4.4. Придобити в обществото MRSA (CA-MRSA) 
 

Сред 27те изолата, определeни като CA-MRSA най-често срещани бяха 

spa-типове t010 (14; 51,9%), следвани от t008 (10; 37%), t044 (1; 3,7%), t1143 (1; 

3,7% ) и t078 (1; 3,7%). Всички изолати, принадлежащи към spa-типове t008, t044 и 

t1143 бяха позитивни за гените, кодиращи PVL, докато изолатите от spa-типове 

t010 и t078 бяха негативни.  Всички изолати притежаваха SCCmec тип IV (Таблица 

4). 
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Таблица 4. Характеристика на 27 придобити в обществото MRSA, включени в 
проучването.  
 

spa-тип Фенотип Инфекции брой PVL SCC Съотв.
ST 

t008 Ox, K, Er (MS фенотип), носителство, 
кожни 6 + 

t008 Ox, K, T, Er (MS фенотип), 
Cip 

носителство, 
кожни 4 + 

IV ST8 

t044 Ox, K, Tet, Fus 
 кожни 1 + IV ST80 

t078 Ox носителство 1 - IV ST25/ 
26 

t010 Ox 13 - IV 
 

t010 Ox, T 

 
носителство, 

кожни, 
конюктивит 1 - IV 

 

 
ST5 

 

t1143 Ox кожни 
 1 + IV ST30 

 

 

Най-голям брой изолати принадлежаха към spa-тип t010, бяха PVL-

отрицателни и притежаваха SCCmec тип IV. Както беше посочено по-горе, този 

spa-тип и SCCmec тип IV съответстват на ST5-IV или т.нар. Педиатричен клон. От 

тях 9 бяха изолирани от носни секрети (5 от деца на 3-5 годишна възраст,  4 от 

възрастни ), един от очен секрет при дете, 4 от пурулунтен материал от 

фурункули.  

Според данните от настоящото проучване изолатите от този spa-тип са 

широко разпространени и в болниците в България (Таблица3). Тъй като повечето 

от описаните CA-MRSA t010 са изолирани при носителство, не може да се 

отхвърли връзка на тези изолати с болнична среда. Всички пациенти не са били в 

болница през последните 3 години, но няма данни откога датира носителството 

на този щам.   
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Разпространението и закрепването на този клон извън болниците може да 

се дължи на придобиване на нови фактори на вирулентност или на специфичната 

локални условия на по-нисък антибиотичен натиск. Durand et al. докладват широко 

разпространение на ST5-IV, PVL(-) в болниците и обществото във Франция и 

Швейцария през 2002-2003.  Описаният клон е отговарял на Педиатричния и е бил 

позитивен за гена, кодиращ токсина на токсичния шоков синдром TSST-1 (tst) 

(Durand et al. 2006). Както беше споменато по-горе PVL-негативни ST5-IV щамове 

са чест причинител на придобити в обществото MRSA инфекции в Австралия 

(Coombs et al. 2006) докато PVL(+)  вариант на ST5-IV е водещ причинител на 

инфекции в обществото при деца в Аржентина (Sola et al. 2012). При всички 

случаи, разпространението на t010 (съответно ST5-IV) в болниците и обществото 

представлява интерес и налага по-детайлно проучване на генетичната структура 

и факторите на вирулентност на този щам.  

 

При десет от проучените CA-MRSA изолати (6 от кожни инфекции и 4 

носни) беше установен spa-тип t008, SCCmec IV, позитивни за PVL. Пет от 

изолатите бяха от кожни инфекции при пациенти на възраст 18-40 години. И при 

петимата пациенти беше установено носно носителство на t008, SCCmec IV, PVL 

(+) (невключени в настоящото проучване, поради правилото един изолат от 

пациент). Eдин изолат t008 беше от кожна инфекция при пациент на 64 години, 

без данни за наличие на носно носителство. Всички носни изолати  бяха от 

паценти без пиодермия или друга инфекция в момента, но с анамнеза за 

рецидивиращи кожни инфекции.  Всички MRSA със spa-тип t008 бяха изолирани 

от инфекции при пациенти, които отричат пътуване в чужбина в предходните 5 

години и никога не са пътували в САЩ.  

Най-често spa-тип t008, SCCmec IV, PVL(+) се свързват с MLST тип ST8-IV, 

към който принадлежи и превалиращия  щам СА-MRSA в САЩ, наречен USA300 

на база PFGE профила му (Oliveira D 2002, McDougal et al. 2010). Типични за този 

клон са продукцията на PVL и наличието на аргинин-катаболизиращ мобилен 

елемент (arginin catabolic mobile element ACME). За пръв път USA300 е изолиран 

през 2001 (McDougal et al. 2003) и оттгогава се превръща в най-разпространения 

щам, предизвикващ придобити в обществото MRSA инфекции в САЩ (Tenover et 
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al. 2006), а напоследък се повишава честотата му и като причинител на 

вътреболнични инфекции (Klevens et al. 2007). (Popovich et al. 2008). До скоро в 

Европа бяха докладвани само единични случаи на инфекции, причинени от 

USA300 и близки щамове, отдавани на внос от САЩ (Otter and French 2010). 

Наскоро, в проучване на Rolo et al. включващо 568 изолата СА-MRSA от 16 

Европейски държави, включително България беше установено, че 40% от 

проучените MRSA принадлежат към USA300 и негови варианти и 28% към 

Европейския клон CA-MRSA ST80 и варианти и 15% към ST59-IVa. (Rolo et al. 

2012). Това показва, че USA300 придобива все по-широко разпространение в 

Европа, което дава основание на авторите да говорят за обособяване на 

специфичен Европейски ST8 клон (Rolo et al. 2012). 

 

Всички пациенти с инфекции, причинени от щам t008 успешно се повлияха 

от терапия с clindamycin или trimethoprim/sulfamethoxazole+rifampin и саниране на 

носното носителство с интраназален mupirocin. При един от тях след 3 месеца се 

наблюдаваха рецидиви на кожната инфекция поради реколонизация на същия 

t008 PVL (+) щам. След успешна ерадикация на носния щам не се наблюдаваха 

повече рецидиви (Nashev et al. 2007). 

 

Сред проучените изолати CA-MRSA само eдин принадлежеше към spa-тип 
t044, който съответства на най-разпространения Европейски клон PVL-
продуциращ  СА-MRSA - ST 80-IV. Щамът беше изолиран през 2005 година от 

кожна инфекция при пациентка пребивавала в Хърватия при началото на 

симптомите, така, че този щам може да се счита за вносен. Изолати от този тип са 

докладвани в почти всички Европейски държави и са особено разпространени в 

Централна и Северна Европа и Гърция (Otter and French 2010). Предполага се, че 

този щам произхожда от Средиземноморието, Средния Изток или Северна 

Африка, тъй като първите описани случаи са при пациенти от и пътували в тези 

региони (Otter and French 2010). 

Докладвано е широко разпространение на t044 в Гърция: повече от 50% от 

MRSA инфекциите се определят, като придобити в обществото и са причинени от 

Eвропейския клон ST80 (Miyakis et al. 2011). Vouli et al. докладват, че 30% от 
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инфекциите от S. aures в амбулаторна клиника са приченени от MRSA, 

принадлежащ към t044, ST80, PVL(+) (Vourli et al. 2007). Каtopodis et al. докладват, 

че в педиатрична амбулаторна клиника в Лариса, Централна Гърция, за периода 

2003-2009 >50% от всички S. aureus от придобити в обществото инфекции са били 

MRSA, а от тях 85% са принадлежали към ST80 (Katopodis et al. 2010).    

 

При един придобит в обществото изолат беше установен spa-тип t1143 и 
SCCmec тип IV и беше положителен за гените, кодиращи PVL. Както беше 

споменато по-горе, този spa-тип съответства на пандемичния CA-MRSA клон  
ST30-IV (Ionescu et al. 2010, Monecke et al. 2011). ST30-IV, PVL (+) е широко 

разпространен клон, причиняващ най-вече инфекции, придобити в обществото. 

Негови варианти са известни като Югозападен Тихоокеански клон, USA1100 или 

Западен Самоански клон с типичен фаготип 29/52/52A/80/55/54/77/84/95/96  

(Adhikari et al. 2002). 

 
Този клон е описан за пръв път през 1992 в Нова Зеландия,  но 

ретроспективни проучвания на колекции MRSA показват, че той е бил 

разпространен много преди това (David and Daum 2010, Alesana-Slater et al. 2011). 

Предполага се, че е произлязъл от пандемичния PVL-продуциращ MSSA клон с 

фаготип 80/81, причинител на епидемични взривове през 50те години и почти 

напълно изчезнал след появата на пеницилиназа-устойчивите пеницилини 

(Monecke et al. 2011). 
ST30-IV е водещ причинител на MRSA инфекции, придобити в обществото 

в Южна Америка и е широко разпространен в Азия, Австралия и Океания (Otter 

and French 2010). В САЩ е сред най-разпространените CA-MRSA клонове след 

USA300, USA400 и USA1000.  В Европа е докладван във Вебикобритания и Дания 

и е спорадично изолиран в много Европейски държави (Witte 2009, Chua et al. 

2011). Изолиране на ST30 PVL (+) в обществото е  докладвано в Гърция, макар че 

водещ клон там е ST80  (Katopodis et al. 2010, Hadjihannas et al. 2012). Към ST30 

принадлежи и първият докладван PVL-положителен придобит в обществото 

MRSA в Русия (Baranovich et al. 2007).  
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Освен придобития в обществото изолат, в настоящото проучване spa-тип 

t1143-PVL(+) показаха и още два изолата, изолирани в болници, а един 

принадлежеше към родставения t300-PVL(+). Поради недостатъчно данни за 

времето на изолиране тези MRSA бяха причислени към болничните, но е твърде 

възможно да са свързани с придобиване в обществото. Това показва че вероятно 

щамът CC30-PVL(+) е по-широко разпространен в България, но точното му 

дефиниране изисква системно генетично типизиране. 

При един придобит в обществото изолат беше установен spa-тип t078-PVL 
(-), който съответства на ST25 или 26. Според данните в spa-сървъра, тип t078 

MRSA e изолиран спорадично във Великобритания, Испания, Германия, Франция, 

Италия и Латвия (http://spa.ridom.de/spa-t078.shtml) 

 

4.5. Обсъждане на използваната система за генетично типизиране  
 

В настоящото проучване, чрез системата за типизиране, вкчлючваща spa-

типизиране, SCCmec-типизиране и детекция на гените за PVL бяха открити данни 

за съответстващите MLST ST или CC на 98% от типизираните изолати 

(Таблица3).  

При някои spa-типове като t030, t037, t010, t008, t024, t044 асоцията с 

даден SТ е стабилна поради големия брой изолати от тези типове в базата данни 

spaserver.ridom.de, както и поради големия брой публикации  т.е. това са spa-

типовете, съответстващи на най-разпространените клонове болнични и придобити 

в обществото MRSA.  Тези spa-типове преобладаваха и сред проучените изолати 

в настоящото проучване.  

При спорадичните и по рядко срещани типове, за които данните в spa-

сървъра са оскъдни или липсващи, извод за съответстващия им ST може да се 

направи чрез принадлежността им към определен BURP-клонален комплекс или 

от ST-асоциациите на близкородствени spa-типове.  За някои spa-типове, 

класифицирани като „несвързани” (singletons) (като t1872 и t1531 в настоящото 

проучване) извод за връзка с даден ST не може да бъде направен. Определянето 

на ST чрез spa-типа  би било затруднено при преобладаване на уникални, рядко 

срещани в spa сървъра spa-типове, за които няма данни към кой SТ принадлежат.  
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Разбира се, продължаването на типизирането с MLST и методи за 

субтипизиране на SCCmec е наложително за точното определяне на клоналната 

структура на MRSA на регионално и национално ниво. Първоначалното spa- 

типизиране позволява се селекционират представителен брой изолати за MLST  и 

да се намалят времето и разходите за типизирането.  

В първите години след въвеждането си spa-типизирането е инструмент 

за анализ на епидемични взривове в „реално време”, тъй като притежава 

висока дискриминативна способност (Harmsen et al. 2003). Методът е широко 

използван при анализ на епидемични взривове и мониторинг на MRSA в болници, 

като полиморфния характер на този регион позволява да се направи първичен 

извод за наличие или отсъствие на епидемиологична връзка преди секвениране, 

по дължината на ампликоните на Х-региона на проучваните изолати (Фигура 4). 

 

Фигура 4. Капилярна електрофореза на ампликони на Х-региона на spa-гена преди 
секвениране при изолати от епидемичен взрив. Ясно се виждат разликите в размера на 
ампликоните при несвързаните изолати. Старт 12. молекулярен маркер 
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Кoreen et al. чрез мануално групиране на spa-секвенции установяват, че 

spa-региона акумулира генетични вариации сравнително бавно и съдържа 

еволюционни сигнали, сравними с тези при геномна хибридизация (DNA 

microarray) (Koreen et al. 2004). S. aureus има клонална популационна структура и 

евюлюцията му се осъществява основно чрез нуклеотидни мутации, като 

рекомбинациите на големи фрагменти, включващи spa-региона са сравнително 

редки. Това позволява анализ на клонални и филогенетични връзки между 

различните изолати на база секвениране на единичен локус (Х-региона на spa-

гена), като резултатите съответстват до голяма степен на групирането с MLST и 

PFGE. Създаването и интегрирането в софтуера Staphtype на алгоритъм BURP за 

определяне на клонални връзка  и разширява обхвата на spa-типизирането и като 

инструмент за анализ на дългосрочната еволюция на S. aureus (Mellmann et al. 

2007) 

Strommenger et al. установяват 96, 8%  съвпадение на групирането чрез 

BURP с това чрез еBURST (на база MLST) и 93,4% съвпадение с клъстърен 

анализ на база PFGE (Strommenger et al. 2006). Меllmann et al. определят 

оптималните параметри на анализа с BURP, при които достигат 96,2% 

съвпадение с еBURST, а именно изключване от анализа на spa типове по-къси от 

5 повтора и групиране в един spa-СС ако степента на родство е по-ниска от 4 

(Mellmann et al. 2007). Групирането с алгоритъм BURP е единствения автоматичен 

софтуер за групиране на сродните spa-типове за целите на епидемиологичния и 

филогенетичен анализ. 

 

Известни са и някои недостатъци на този алгоритъм – първо, около 0,1% от 

изолатите S. aureus са spa-нeтипизируеми, вероятно поради мутации в 

участъците на свързване на праймерите. Второ, изолати с X-регион, по-къс от  4 

повтора не се групират задоволително. И трето, несвързани spa-типове могат да 

се групират в един клъстър поради присъствие в генома им на големи хромозомни 

участъци от други клонове, продукт на генетични рекомбинации.  Типичен пример 

са spa-типове t030 и t037 (ST239) които  се групират в един клъстър с изолати, 

принадлежащи към ST30 (Koreen et al. 2004, Mellmann et al. 2007). Подобен е 
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случая в настоящото проучване , където изолатите t030/t037 (ST239) са групиране 

в един клъстър с t1143, t3140, t1507 и t300, които съответстват на CC30, вероятно 

ST30. Това налага извода, че при използване на алгоритъма за клъстърен анализ 

BURP трябва да се отчитат грешките при групиране на някои типове. Следва да 

се има предвид локалното разпространение на spa-типовете и групирането на 

изолатите да се допълва с други генетични маркeри, като SCCmec тип, PFGE 

профили гени за PVL и други токсини и т.н., които да допълнят характеристиката 

на проучваните щамове.  

 

През 2009 Европейския център за контрол на инфекциите (ECDC) обявява 

конкурс за въвеждане на система за молекулярно типизиране на MRSA на 

европейско ниво (ЕCDC tender: Molecular typing in surveillance and control of MRSA 

in hospitals and the community), който е спечелен от Европейска мрежа от 

референтни лаборатории, изпълняващи spa-типизиране и обменящи резултатите 

чрез централна база данни. Основна идея на проекта е достъпност на данните в 

интернет-базирани приложения (www.spatialepidemiology.net) и набиране на 

колекция от изолати, които впоследствие да се проучат с методи като 

целогеномно секвениране. По този начин spa-типизирането придобива значение 

на основен инструмент за мониторинг и типизиране  на MRSA и обмен на данни 

между различните центрове и държави.  
 
4.6. Географско разпространение на най-честите spa-типове 

 

Най-честите установени spa-типове бяха широко разпространени в страната – 

t030/037 са изолирани в болници в 11 града: Бургас, Дупница, Плевен, Пловдив, 

Раковски, Сливен, София, Стара Загора, Хасково и Шумен. spa типовете от 

клоналната група на t010 (t002, t045, t442, t855, t2695) – в Благоевград, Бургас, 

Варна, Видин, Дупница, Костинброд, Кубрат, Ловеч, Пазарджик, Плевен, Пловдив, 

Сливен, София, Стара Загора,  Шумен. В някои болници изолатите с тези типове 

се изолират многократно спорадично и при епидемични взривове. Тези spa-типове 

отговарят на определението за епидемичен щам и вероятно съответстващите им 

клонове ST239-III (Бразилски/Унгарски) и ST5-IV (Педиатричен) представляват 
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основните епидемични клонове MRSA в страната. От следващите по честота spa-

типове t1143(ST30-IV-PVL+) беше изолиран в Сливен, София и Стара Загора, 

докато всичките 3 MRSA със spa-тип t1368 (ST72-IV-PVL+) бяха изолирани в 

Стара Загора. Това предполага вероятно локално разпространение на този щам.  

Географското разпределение на най-разпростанените spa-типове е 

представено на Фигура 5. 
 
 

t010/t002/t442/ (ST5-IV)

t030 (ST239-III) 
t037 (ST239-III)

 
t1368 (ST72-IV-PVL+)

 
Фигура 5. Географско разпределение на най-честите spa-типове в настоящото 
проучване. 
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4.7. Чувствителност към антибактериални средства и  свързване на 
превалиращите болнични и придобити в обществото щамове с определен 
фенотип на антибиотична резистентност 
 
4.7.1. Болнични MRSA 

 

След анализ на данните от генетично типизиране на представителни 

болнични изолати, фенотиповете на антибиотична резистентност бяха свързани 

със съответстващите им spa-типове. Най-разпространени бяха антибиотичните 

фенотипове, свързани със  spa-тип  t037 – 107 изолата от болнични заведения в 6 

града в страната и  t030 (63 изолата от 5 града). Фенотиповете, свързани с 

t030/t037 (ST239) съставляваха 58% от всички болнични изолати в проучването 

(Фигура 10). Следващи по честота бяха фенотиповете свързани с тип t010 и 

сродни типове от клонален комплекс spa-CCt010 (t002, t442, t2695, t855), 

съответстващи на CC5-IV – 104 изолата (35,5% от всички болнични изолати).  

Фенотипове, свързани с t1368 (вероятно ST72) и групата spa-типове t1143, t300, 

t1507, t3140  (свързани с СС30) съставляваха съответно 3% (8 изолата) и 2% (5 

изолата) от проучените болнични MRSA. Останалите спорадични spa-типове бяха 

бяха представени от по един изолат (Фигура 6). 
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t030/t037 
(ST239-III)

58%

t010 и свързани 
(ST5-IV; CC5)

35%

t1143 и 
свързани (ST30-

IV;CC30)
2%

други
2%

t1368 (ST72-IV)
3%

 
Фигура 6. Болнични MRSA: Разпределение на фенотиповете на антибиотична 
резистентност, съответстващи на дадена клонална група 

 

Сред изолатите, свързани със spa-тип t037 най-разпространен (88,8%) 

беше фенотипът, характеризиращ се резистентност на аминогликозиди, 

tetracycline, макролиди, линкозамиди (MLS-конститутивен), ciprofloxacin и 

trimethoprim/sulfamethoxazole и чувствителност на chloramphenicol, rifampin и 

гликопептиди (Таблица 5). 

 

Най-голям брой изолати, свързани със spa-тип t030 (63,5%) 

демонстрираха MLS-индуцибилен фенотип, резистентност към аминогликозиди, 

tetracycline, ciprofloxacin, rifampin и чувствителност към 
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trimethoprim/sulfamethoxazole chloramphenicol и гликопептиди, докато 17,5% имаха 

същия фенотип, но с MLS-конституитивен тип и резистентност chloramphenicol. 

Останалите изолати, свързани със spa-типове t030 и t037 бяха 

резистентни на аминогликозиди, tetracycline, с конституитивен или индуцибилен 

тип на MLS резистентност и променлива чувствителност на ciprofloxacin, 

trimethoprim/sulfamethoxazole chloramphenicol, rifampin, но винаги бяха резистентни 

на поне 5 антибиотични групи (освен бета-лактами).  

Изолатите принадлежащи към тази клонална група демонстрираха 

типичната полирезистентност, характерна за епидемичния клон ST239-III 

(Бразилски/Унгарски). От една страна, това се дължи на детерминантите за 

резистентност, интегрирани в SCCmec тип III.  Този тип елемент съдържа 

интегрирани плазмиди pT181, pI258, и транспозон Tn554 (Ito et al. 2003).  

Плазмидът pT181 носи ген tetA(K), кодиращ ефлуксен протеин TetА(K), отговорен 

за резистентност към tetracycline, pI28-гени за β-лактамаза и резистентност към 

тежки метали, а транспозон Tn554 - ген ermA, кодиращ рРНК метилази, отговорни 

за резистентността към MLS (Jensen and Lyon 2009)(Leclercq 2002).  

Освен елементите за резистентност в SCCmec III, полирезистентността на 

тези щамове се обуславя и от гени, локализирани на мобилни елементи в други 

части на хромозомата и/или върху плазмиди. Например, транспозон Tn5001  носи 

гени aacA-aphD, кодиращи  бифункционален протеин AAC(6′)-APH(2"), обуславящ 

резистентност към gentamicin,  amikacin, kanamycin, netilmicin, sisomicin и 

tobramycin, а Tn551 - ermB гени, отговорни за конституитивен тип MLS-

резистентност. (Jensen and Lyon 2009). 

Резистентността към chloramphenicol е обусловена от плазмиди, носещи 

гени за модифициращ ензим chloramphenicol-ацетилтрансфераза (Lyon and 

Skurray 1987). Различните фенотипове на резистентност към хинолони, rifampin и 

trimethoprim/sulfamethoxazole вероятно се дължат на разпространение в 

болничната среда на изолати с хромозомни мутации в гените, кодиращи таргетни 

протеини (Lyon and Skurray 1987, Hooper 2002). 

 

Изолатите, принадлижащи към ST239-свързани spa-типове демонстрират 

някои разлики във фенотиповете на резистентност в различните проучвания. 
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Напримиер изолатите t030 от Пекин показват подобен на българските t030 

фенотип, включително и резистентост към rifampin, докато пекинските t037 са 

резистентни на TMP/SMX и  chloramphenicole, но чувствителни на rifampin,  за 

разлика от българските t037, които са са резистентни на TMP/SMX и чувствителни 

на chloramphenicol и rifampin. (Chen et al. 2010). Повечето от изолатите t030 от 

Румъния, подобно на българските, са резистентни на rifampin, показват МLS-

индуцибилен фенотип и са чувтвителни на TMP/SMX (Ionescu et al. 2010) 

 

Най-често, болничните изолатитe, свързани със spa-тип t010 (ST5-IV) се 

характеризираха с резистентност само към oxacillin (съответно бета-

лактами)(37,8%) и в някои случаи и към kanamycin (18,4%) и  gentamicin (11,2%). 

Останалите фенотипове бяха по-редки и включваха конституитивен или 

индуцибилен тип на MLS резистентност и променлива чувствителност на 

tetracycline, ciprofloxacin, chloramphenicol, rifampin в различни комбинации, но 

винаги бяха резистентни на не повече от 3 антибиотични групи.  

Основна харакеристика на щамовете ST5-IV е тяхната чувствителност към 

антибиотици – т.нар. не-полирезистентни MRSA. Това е обяснимо, имайки 

предвид структурата на SCCmec IV, включваща единствено mecA гена и 

регулаторните му елементи (Ito et al. 2003).  Първоначално описаните изолати на 

Педиатричния клон са били резистентни само на бета-лактамни антибиотици (Sá-

Leão et al. 1999), но впослeдствие този щам придобива нови детерминанти на 

резистентност и показва различни антибиотични фенотипове   в различните 

географски области на изолиране (Coombs et al. 2006, Durand et al. 2006, De 

Miranda et al. 2007) .  

Появата и успешното закрепване на тези щамове в много държави 

предполагат, че антибиотичната полирезистентност не е единствения фактор за 

разпространението на един MRSA клон. Възможно е Педиатричния клон да 

притежава допълнителни характеристики даващи предимство пред други, по-

резистентни клонове. De Miranda et al. докладват, че ST5-IV изолати 

демонстрират два пъти по-високо растежно ниво, всравнение с изолати от 

Бразилския клон ST239 (De Miranda et al. 2007). Laurent et al също докладват по-
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добри растежни характеристики при не-полирезистентни MRSA (Laurent et al. 

2001).  

Изолатите, принадлежащи към t010 демонстрираха МПК на oxacillin в 

границите от 4 до 32 μg/ml. Това би могло да затрудни диагностиката на 

метицилиновата резистентност при изолатите с МПК  4-6 μg/ml, тъй като те не се 

диагностицират върху oxacillin screen-агар с 6 μg/ml oxacillin.  Всички изолати с 

МПК=4 μg/ml бяха правилно определени като MRSA с дискове cefoxitin 30 μg. При 

някои изолати зоната на oxacillin беше на границите на чувствителност според 

CLSI 2011 (13 мм), но зоната около диска cefoxitin беше в рамките на 

резистентност (≤21 мм) и по-рязко очертана. В последното издание на CLSI от 

2013г. са премахнати границите на зоните на задръжка за oxacillin за всички 

стафилококи, така че за диагностика на метицилиновата резистентност по 

дисково-дифузионен метод се препоръчват само дискове cefoxitin (Clinical 

Laboratory Standards Institute Document M-100 S-23, 2013).  
Witte et al. докладват, че от 2125 mecA-положителни MRSA, 25% са 

показали МПК на oxacillin 0,5-2 μg/ml (с микробульонен метод), т.е. под границите 

на резистентност според CLSI (≥4 μg/ml) (Witte et al. 2007). Тези изолати са били 

диагностицирани правилно с  препоръчваните от CLSI дискове cefoxitin 30 μg и  и 

oxacillin 1 μg, с чувствителност съответно 92% и 96%, при стриктно спазване на 

стандартните условия като дебелина на агара и температура на култивиране 

(Witte et al. 2007).  

Спорадичните болнични изолати в настоящото проучване не могат да 

бъдат свързани с типичен фенотип на антибиотична резистентност, тъй като бяха 

представени от единични изолати.  Изключение прави t1368-IV-PVL (+) 

(съответсващ на ST72-IV), с който бяха свързани 8 изолата с идентичен фенотип 

на резистентност към teracycline, аминогликозиди и clindamycin-индуцибилен тип. 

Всички те са изолирани в МБАЛ Стара Загора в периода 2005 и 2008г., което 

предполага локално разпространение на този щам. 

Разпределението на фенотиповете на антибиотична резистентност, 

свързани с болничните spa-типовете е показано на Таблица 5.  
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Таблица 5. Болнични изолати: spa-типове и съответстващите им фенотипове на 
антибиотична резистентност при 293 изолата MRSA 

 
spa-
тип 

Общ 
брой 

изолати 
свързан
и с този 
spa-тип 

 
Фенотип на антибиотична резистентност 

Брой (%) 
изолати 

 от същия 
spa-тип с 
този 

фенотип 

 
Съот
в. 

ST / 
CC 

Ox, K, G, T, Er/Cli const, Cip, TMP/SMХ 95 (88,8%) 

Ox, K, G, T, Er/Cli const, Cip, TMP/SMX, Chl 3 (2,8%) 

Ox, K, G, T, Er/Cli const, Cip, TMP/SMX, Rif 3 (2,8%) t037 107 

Ox, K, G-R/S,  Er/Cli const , Cip-R/S, TMP/SMX-R/S 

(но винаги≥5 антибиотични групи) 

6 (5,6%) 

Ox, K, G, T, Er/Cli ind, Cip, Rif 40 (63,5%) 

Ox, K, G, T, Er/Cli const, Cip, Rif, Chl 11 (17,5%) 

Ox, K, G, T, Cip, Rif, Chl 4 (6,3) 

Ox, K, G, T, Er/Cli const, Cip, Rif, Chl, TMP/SMX 2 (3,1%) 

 

t030 

 

63 

Ox, K, G, T, Er/Cli ind/const, Cip-R/S, Rif-R/S, Chl-R/S, 
TMP/SMX-R/S 

(но винаги≥5 антибиотични групи) 

6 (9,5%) 

ST 

239 

Ox 37 (37,8%) 

Ox, K, 18 (18,4%) 

Ox, K, G 11 (11,2%) 

Ox, K, T 7 (7,2%) 

Ox, K, Er/Cli ind 6 (6,2%) 

Ox, T 4 (4,1%) 

Ox, K, Er/Cli const 4 (4,1%) 

Ox, K, G, Chl 3 (3,1%) 

Ox, K, G, T 1 (1%) 

 

 

 

t010 

 

 

 

98 

Ox, K, G, T-R/S, Er/Cli ind/const, Cip-R/S, Rif-R/S 

(но винаги ≤3 антибиотични групи) 

7 (7,1%) 

Ox 1 
t002 2 

Ox, K, G, Er/Cli const 1 

Ox, K, G, Er/Cli const 1 
t442 2 

Ox, K,  Er/Cli const, Cip  1 

t2695 1 Ox, K, G, T 1 

t855 1 Oх 1 

ST5; 

CC5 
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Таблица 5. (продължение)            

                          

 
spa -тип 

Общ  
брой 

изолати 
свързани 
с този spa-

тип 

 
Фенотип на антибиотична 

резистентност 

Брой (%) 
изолати 
от същия 
spa-тип с 
този 

фенотип 

 
Съотв. 
ST / CC 

Oх 1 
t1143 2 

Ox, K,  G, Er/Cli ind 1 

t300 1 Ox 1 

t3140 1 Ox, Er/Cli ind 1 

t1507 1 Ox 1 

ST30; 

CC30 

t1368 8 Ox, K, G, T,  Er/Cli ind 8  ST72 

t2970 1 Ox, Er/Cli const 1 ST398 

t386 1 Ox, K, G, Er/Cli const, Cip 1 ST1 

t024 1 Ox, K, G, Er/Cli ind, TMP/SMX 1 
ST8-IV, 

PVL(-) 

t2143 1 Ox 1 ST45-IV 

t1531 1 Ox 1 - 

t1872 1 Ox 1 - 

Легенда: Ox-oxacillin, K-kanamycin, G-gentamicin, Cip-ciprofloxacin, T-tetracycline, Er-
еrythromycin, Cli ind-clindamycin-индуцибилен фенотип, Cli const –clindamycin-
конституитивен фенотип, Chl-chloramphenicol, TMP/SMX 
trimethoprim/sulfamethoxazole; Rif - rifampin 

 

4.7.2. Придобити в обществото MRSA 

 

Най.често изолираните CA-MRSA в настоящото проучване от spa-тип t010 

показаха фенотипове, подобни на болничните изолати от този тип. Най-голям 

брой изолати t010 (13) показаха резистентност само oxacillin. Останалите два 

изолата t010 демонстрираха резистентност съответно към tetracycline и 

аминогликозиди (Таблица 4).   
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Всички изолати, принадлежащи към t008 (ST8-IV) демонстрираха 

рeзистентност към erythromycin и чувствителност към clindamycin (М- или MS-

фенотип) и резистентност към kanamycin. Четири t008 изолата бяха резистентни и 

на tetracycline и ciprofloxacin. 

В първите години след описването си ST8-IV (USA300) е проявявал типичен 

фенотип на резистентност към антибиотици - резистентност само към erythromycin 

и чувствителност към clindamycin дължащ се на активен ефлуксен механизъм 

(протеин MsrA, кодиран от ген msrA), сравнително рядък фенотип сред 

останалите MRSA (Leclercq 2002). В настоящото проучване такъв фенотип 

показаха единствено MRSA изолатите, принадлeжащи към t008. По-късно 

различните варианти на USA300 придобиват нови гени на резистентност върху 

плазмиди (tetK, ermC, mupA) и хромозомни мутации, обуславящи резистентност 

съответно към tetracycline, clindamycin, mupirocin, ciprofloxacin и 

trimethoprim/sulfamethoxazole (Diep et al. 2006, Tenover et al. 2006, McDougal et al. 

2010).  

Всички български изолати t008 в настоящото проучване демонстрираха MS-

фенотип. Наличието на подобен фенотип следва да алармира микробиолога за 

възможността за PVL-продуциращ MRSA щам.  

 

Единственият изолат t044 (ST80) беше резистентен на kanamycin,  

tetracycline и фузидиева киселина. Този фенотип е типичен за ST80, при който 

характерна черта на повечето щамове е плазмидно-медиирана резистентнст  към 

tetracycline (обусловена от ген tetK), kanamycin (aph3′-III ) и фузидиева киселина 

(far-1) (Tristan et al. 2007, Witte 2009). Следвайки локалните условия на 

антибиотичен натиск, този клон придобива резистентност и към други 

антибиотици като макролиди, линкозамиди и ciprofloxacin (Witte 2009) 

Katopodis et al. докладват, че от 61 изолата ST80 в педиатрична 

амбулаторна клиника в Лариса, Централна Гърция, 37 са били резистентнти на 

tetracycline и фузидиева киселина, а 11 – tetracycline, фузидиева киселина, 

erythromycin и clindamycin (MLS-индуцибилен фенотип) (Katopodis et al. 2010)  
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Придобитите в обществото изолати от spa-типове t008 показаза МПК на 
oxacillin между 8 и 32 μg/ml, а единствения изолат t044 (ST80) – МПК=8 μg/ml 

(Таблица 4), което показва, че при спазване на нормите на стандарта 

диагностиката на оксацилиновата резистентност не би трябвало да е затруднена.  

 

4.7.3. In vitro активност на гликопептиди 
 
Изолатите от групата t030/t037 показаха МПК на vancomycin в границите от 

0,5 до 2 μg/ml и МПК на teicoplanin между 0.5-4 μg/ml (Таблица3). Съответно 50% и 

90% от изолатите се потискаха от 1 μg/ml vancomycin и  от 1 и 2 μg/ml teicoplanin 

(Таблица3). Два изолата t037 демонстрираха МПК на vancomycin=2 μg/ml и 

teicoplanin=1 μg/ml, а един изолат t030 – МПК на teicoplanin=4 μg/ml и 

vancomycin=1 μg/ml (Таблица 6).  

 



        
        Таблица 6. МПК на vancomycin, teicoplanin и oxacilin при най-често срещаните spa-типове в проучването. 
 

 
spa-тип 

 
съотв. ST 

 
MПК 

vancomycin 
μg/ml 

 
MПК50 

 
MПК90 

 
MПК 

teicoplanin 
μg/ml 

 
МПК50 

 
MПК90 

 
MПК 

oxacillin 
μg/ml 

 

t030 /t037 

 

ST239-III 

 

0.5-2 

 

1 

 

1 

 

0.5-4 

 

 

1 

 

2 

 

>256 

 

t010 

 

ST5-IV 

 

0.025-1 

 

 

0,5 

 

1 

 

0.5-1 

 

0,5 

 

1 

 

4-32 

 

t008 

 

ST8-IV 

 

 

0.5-1 

 

- 

 

- 

 

0.5-1 

 

- 

 

- 

 

8-32 

t044 

 

ST80-IV 

 

 

       1 

 

- 

 

- 

 

1 

 

- 

 

- 

 

8 

 

 



 

Според стандарта CLSI всички тези изолати са чувствителни на vancomycin 

(S≤2 μg/ml) и teicoplanin (S≤8 μg/ml) (CLSI Document M-100 S-12, 2011). За разлика 

от CLSI, EUCAST приема за граница на чувстителност  към vancomycin и 

teicoplanin 2 μg/ml, за да се избегне докладването на изолати като гликопиптед-

интермедиерни (GISA) , тъй като тези щамове не се повлияват задоволително 

дори от високи дози гликокпeптиди (www.eucast.org/clinical_breakpoints).  

Фенотипно, ниското ниво на гликопептидна резистентност е свързано с 

промени в клетъчната стена, вариращи при различните изолати, водещи до 

уплътняване и удебеляване на клетъчната стена. Други описани предполагаеми 

механизми включват повишена продукция на абнормни муропептиди, 

хиперекспресия на PBP2 и PBP2’,  понижена експресия на PBP4, повишен брой D-

Ala-D-Ala остатъци и редуциран брой кръстосани връзки в структурата на 

пептидогликана (Howden et al. 2010) Генетичните механизми на тези процеси все 

още са неясни, но множеството проучвания предполагат, че развитието на 

интермедиерна резистентност е стъпаловиден процес вкючващ промени в 

регулацията на транскрипцията и множество мутации в ключови регулаторни 

гени, участващи в синтезата на клетъчната стена.(Howden et al. 2010, Renzoni et 

al. 2011). 

Липсата на ясни генетични детерминанти на гликопептидна резистентност 

(като van-гените при ентерококи и VRSA) при VISA и хетерорезистентни VISA 

прави доказването им зависимо от фенотипните методи.  

Заедно с повишеното ниво на изолиране на VISA и hVISA в много болници и 

в отделни държави се наблюдава повишаване на МПК на гликопетидите, т.е. 

повишаване на броя на изолаттите с по-висока МПК, макар и в рамките на 

чувствителността. Най-често това изолати с МПК на vancomycin=2 μg/ml. Често за 

този прoцeс се използва понятието «пълзене на МПК» (“MIC creep”)(Howden et al. 

2010). 

В отговор на този процес през 2006 г. CLSI промени границата за 

чувствителност на vancomycin oт 4 на 2 μg/ml, а Американското общество по 

инфекциозни болести (IDSA) през 2009 г. издаде клинични насоки за терапията с 

vancomycin, в които се препоръчват по-високи дози за поддържане на минимално 

серумно ниво >10 mg/l, тъй като ниво <10 mg/l крие опасност от развите на VISA 

(Rybak et al. 2009, Howden et al. 2010). 

 



Клиничното значение на повишените МПК на гликопептиди все още е обект 

на дебат, но все повече литературни данни сочат, че тежки инфекции, причинени 

от MRSA с МПК на гликопептиди на горната граница на нормите за 

чувствителност могат да не се повлияят ефективно от терапията с тези 

антибиотици. В наскоро публикуван метаанализ на база 22 проучвания, van Hal et 

al. намират, че МПК на vancomycin са сигнификантно свързани с изхода от 

терапията, независимо от вида на MRSA инфекцията и използвания метод за 

определянне на МПК (Van Hal et al. 2012). 

Интерпретацията на МПК на гликопептиди зависи до известна степен от 

използвания метод (Howden et al. 2010). Според някои проучвания, 

препоръчваните от CLSI методи на серийни разреждания в агар и бульон дават 

сравними резултати, докато резултатите с E-тест са най-често по-високи с едно 

разреждане от тези, получени с горните методи (Prakash et al. 2008). От друга 

страна, много проучвания използват именно методика с Е-тест, като най-

достъпна, за оценка на клиничната връзка на МПК на vancomycin и изхода от 

терапията. Lodise et al. докладват, че пациенти с MRSA сепсис, причинен от 

изолати с МПК≥1,5 μg/ml (определена с Е-тест) имат 2,4 кратно по-висока степен 

на неуспех от терапията с vancomycin, всравнение с тези, инфектирани с MRSA с 

МПК≤1 μg/ml. Поддържането на серумни нива на vancomycin >15 μg/ml не е 

подобрило изхода от терапията. Авторите предлагат използване на други 

следства за терапия при изолати с МПК на vancomycin≥1,5 μg/ml. (Lodise et al. 

2008). В цитираното по-горе проучване, van Hal еt al. докладват по-висока  

смъртност при инфекции от MRSA с МПК около горната граница на 

чувствителност.  Тази връзка е най-ясно изразена при бактериемии, причинени от 

изолати с МПК=2 μg/ml, определена с Е-тест (Van Hal et al. 2012).  

В настоящото проучване, изолатът с МПК 4 μg/ml на teicoplanin беше със 

запазена in vitro чувствителност на vancomycin (МПК=1 μg/ml). Произходът му е от 

хемокултура при пациент с изгаряне, който не се е повлиял от терапия с 

teicoplanin, но успешно е лекуван с linezolid.  

Фенотип, характеризращ се с повишена МПК на teicoplanin и 

чувствителност към vancomycin е описван сравнително често,  докато VISA са 

най-често и с повишена МПК на teicoplanin (Howden et al. 2010, Vaudaux et al. 

2012). Uçkay et al. докладват, че при пациенти с персистиращи или рецидивиращи 

епизоди на MRSA бактериемия, 63% от teicolplanin-интермедиерните изолати са 

показали ниско ниво на резистентност и към vancomycin (Uçkay et al. 2012). 
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Обратно, при пациенти с MRSA инфекции, свързани с ортопедични материали 

(ендопротези, остеосинтеза) само 1 изолат от открити 20 teicoplanin-резистентни е 

бил с повишена МПК и на vancomycin (Vaudaux et al. 2012). Авторите докладват, 

че въпреки запазената in vitro чувствителност на vancomycin при тези изорати, 

терапията с този антибиотик e била неефективна. Различията в молекулярните 

механизми при изолатите с ниско ниво на резистентност към vancomycin и 

teicoplanin и тези резистентни само на teicoplanin все още не са изяснени, на 

Renzoni et al. предполагат, че появата на резистентност към teicoplanin e ранна 

стъпка към развитие на резистентност и към vancomycin, която може да се развие 

след допълнителни мутации (Renzoni et al. 2011).  

Въпреки, че методът използван в настоящото проучване има скринингов 

характер и не е достатъчен за детекция на hGISА, наличието на изолати с 

повишена МПК на vancomycin и teicoplanin е алармиращ признак за потенциал за 

развитие на гликопептидна резистентност в българските болници.  
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5. Изводи: 

 
1. Сред проучените болнични изолати MRSA преобладаваха две клонални групи:  

 spa-типове t030/t037, съответстващи на ST239-III (Бразилски/Унгарски 

клон) 

 spa-типове  t010 (CC5; ST5-IV – Педиатричен клон) и свързани типове  

Тези клонални групи могат да бъдат определени като основните епидемични 

щамове в България сред проучените MRSA за периода 2005-2011 г. 

 

2. При 17% от проучените болнични изолати бяха установени спорадични spa-

типове, съответстващи на генетично разнородни клонални групи, включително 

PVL-положителни щамове, което показва потенциал за поява и закрепване на 

нови доминиращи щамове 

 

3. Сред проучените изолати 8% бяха определени като придобити в обществото. 

PVL-позитивните CA-MRSA принадлежаха към spa-типове t008, съответстващи на 

ST8-IV (USA 300), t044, съответстващ на ST80-IV (Eвропейски CA-MRSA) и t1143, 

съответстващ на ST30-IV. 

 

4. Изолати от spa-тип t010 (ST5-IV) бяха характеризирани като придобити  както в 

болниците, така и в обществото. Появата, закрепването и циркулацията на този 

щам е от интерес за бъдещи проучвания. 

 

5. Сред проучените болнични MRSA преобладаваха антибиотични фенотипове, 

съответстващи на spa-типове t030/37 и t010 и свързани типове. Преобладаващия 

брой полирезистентни изолати MRSA принадлежаха към spa-типове t030/37 

(ST239-III). 

 

6.  MRSA, които не са полирезистентни (често резистентни само към β-лактами) 

най-често принадлежаха към spa-клъстър t010 (CC5-IV). Изолатите от тази група 
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са хетерорезистентни с ниско ниво на оксацилинова резистентност, което може 

да затрудни диагностиката им.  

 

7. Всички проучени MRSA бяха чувствителни на vancomycin (според CLSI и 

EUCAST). Единични изолати показаха повишени МПК на vancomycin (2 μg/ml). 

Един изолат t030 беше резистентен на teicoplanin (според EUCAST). Тези данни 

са алармиращ признак за потенциал за развитие на гликопептидна резистентност.  

 

8. Използваната система за генетично типизиране позволява както проучване на 

епидемични взривове, така и дългосрочен надзор и проследяване клоналните и 

филогенетичните връзки между щамовете и отговаря на препоръките на ЕCDC. 

Получените данни са лесни за пренос и обмен чрез бази-данни. 

 

9. При използване на алгоритъма за клъстърен анализ на spa-типовете следва да 

се отчитат грешките при групиране на някои типове. Следва да се има предвид 

локалното разпространение на spa-типовете и групирането на изолатите да се 

допълва с други генетични маркeри. 
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6.  Научни приноси, свързани с дисертационния труд 
  

 
1. За първи път, на изолирани у нас медицински значими щамове MRSA е 

проведено генетично проучване, дефиниращо международните клонове 

MRSА, разпространени в различни райони и болници в България. 

 

2. За първи път у нас са описани PVL-положителни придобити в обществото 

MRSA и са дефинирани щамовете, към които принадлежат. 

 

3. Апробираните методи за генетично типизиране позволяват анализ на 

епидемични ситуации в болниците и обществото, причинени както от MRSA, 

така и от MSSA. Също така, методите могат да се използва в надзора на 

стафилококовите инфекции на национално и наднационално ниво. 

 

4.  Дефинирането на разпространените в страната епидемични щамове и 

определянето на типичната им антибиотична резистентност и локализация 

дава възможност за подобряване на контрола на стафилококите в болниците 

и по-резултатна етиотропна терапия на инфекциите, причинени от MRSA.   

 

5. Характеризиранeто на българските CA-MRSA дава възможност за 

обособяване на специфичен подход за терапия и контрол на инфекциите, 

причинени от тях, имайки предвид високата им патогенност и способността 

им да инфектират здрави хора.   

 

 

6. Данните от настоящата работа са основа за създаване на база данни, в която 

да се включват нови MRSA щамове и да се сравняват с вече описаните и 

чрез която да се следи движението и еволюцията на българските клонове и 

връзката им с международните щамове. 
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7. Апробираната в настоящата работа система за типизиране служи за основа 

за въвеждане на допълнителни генетични методи за характеристика на 

българските изолати MRSA, като мултилокусно секвенционно типизиране, по-

детайлно SCCmec типиризиране и субтипизиране, детекция на фактори на 

вирулентност и др. 
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