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Дисертационния труд  е написан на 309 стандартни страници и съдържа 31 

таблици и 27 фигури. Литературният указател съдържа 690 източника, от 

които 686 на латиница и 4 на кирилица. Проектът е обсъден на разширен 

катедрен съвет на катедра “Ветеринарна микробиология, инфекциозни и 

паразитни болести” на 24.10. 2016г. 

 

 

Посвещавам на моето семейство с безкрайна признателност за 

неоценимата подкрепа и приятелство през дългите години на 

творчески търсения 

Изказвам своята благодарност на всички практикуващи ветеринарни 

лекари и специалисти, които съдействаха за получаването на материалите 

за микробиологично изследване, включени в разработването на 

дисертационния труд. 

Изразявам своята признателност на биолог Красимира Господинова от 

секция “Епидемиология, инфекциозни болести и превантивна медицина” 

на ВМФ, за безрезервната помощ, която ми беше оказана по време на 

изработването на генетичните анализи, включени в разработването на 

дисертацията.  

Изразявам своя дълбок респект пред моите учители, доц. Стeфан Бонев от 

РВМС гр. Бургас и  доц. Пенка Сотирова от МФ към ТУ, гр. Стара Загора. 

За моето професионално развитие те са безценен пример, а тяхното 

дългогодишно и безрезервно приятелство е най-скъп дар за мен и моето 

семейство.  

 

 

Защитата на дисертацията ще се състои на ........ 2017г. от ........ в залата на 

секция “Епидемиология, инфекциозни болести и превантивна медицина” 

на ВМФ при Тракийски университет. Материалите са на разположение в 

отдел “Научен ” на Университета и на уебсайта www.uni-vmf.sz.bg 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Поради масираната употреба на антибиотици и синтетични 

химиотерапевтици в съвременното интензивно животновъдството, в 

последните няколко десетилетия с особена тревожност се резви  проблемът 

за селектирането на микробни щамове, показващи  нарастваща 

устойчивост към тях. Нещо повече, като сериозно  световно явление се 

очерта т.нар. „мултирезистентност“ т.е.  едновременна устойчивост към 

две или повече антимикробни средства. Това от една страна предопределя 

опасността от неуспешно контролиране чрез терапия на редица 

бактериални заболявания по животните, а от друга е налице реален риск от  

пренасянето на такива резистентни щамове в човешката популация. Това 

може да се случи по няколко възможни начина, най-честият от които е по 

хода на хранителната верига. Понастоящем рискът, хранителните 

продукти от животински произход да бъдат контаминирани с резистентни 

бактерии в т. ч. и на такива с патогенен потенциал е изключително висок. 

Много често пренасянето на резистентността от  животински 

микробни изолати към човека става посредством трансфериране на 

бактерии или генетични детерминанти от нормалната животинска 

микрофлора – т. нар. резидентни бактерии. Това са най-вече представители 

на семейството на чревните бактерии и особено на вида Escherichia coli. 

Хората могат да бъдат колонизирани от резистентни коли щамове  с 

животински произход поради тяхната резистентност към някой общи 

групи химиотерапевтици, прилагани в хуманната и във ветеринарната 

медицина те представляват риск за общественото здраве.    

От друга страна резидентните колибактерии от стопанските 

животни, могат да служат като донори на резистентни гени  по отношение 

на различните патовариетети Escherichia coli – ентеротоксигенни (ETEC), 

ентерохеморагични (EHEC),  ентеропатогенни (EPEC) и др. Това особено е 
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възможно в големите свински  популации, сред които  е налице 

перманентно носителство и  непрекъснат обмен на такива патогенни 

вариетети. Още повече че при интензивно отглеждащите се свине  

прилагането на антибиотици и химиотерапевтици се извършва както с 

терапевтична, така и с метафилактична насоченост т.е налице е 

високотепенна селективна преса. Предаването на резистентните коли 

щамове  с резидентно поведение, а също и на други бактерии като 

ентерококи, протеи, и пр. от свине към хората  не е изключение предвид 

нарастващата консумация на свинско месо и продукти от него, чиято 

преработка не винаги гарантира  ефективно деконтаминиране. 

Разпространението на резистентност към такива групи 

химиотерапевтици, каквито са аминогликозидите, флуорираните 

хинолони, бета-лактамните антибиотици и особено цефалоспорините от 

трета и от четвърта генерация, а също тетрациклините и сулфонамидите, се 

определя като особено проблемно предвид значението им за 

терапевтичната практика на инфекциозните заболявания при хората и в 

същото време и честата им употреба при  животните  в т.ч. и при свинете. 

В доклад на СЗО, публикуван през 2007 г. са представени основните 

критерии за определяне на химиотерапевтиците с критично значение за 

терапията на инфекциозните заболявания при хората. Единият от тях се 

отнася до химиотерапевтици, които могат да се използват като първи 

избор и/или  като единствен алтернативен такъв за терапия при хората. 

Другият критерий се отнася до химиотерпевтици,   които се използват за 

терапия на бактериални инфекции при животни, чието приложение  крие 

риск от трансфериране на резистентни гени.  

Възможностите за разпространението на резистентност към 

тетрациклините, сулфонамидите и аминогликозидите чрез  резидентните 

коли щамове от свине  могат да бъде анализирани и във връзка с наличието 
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им и в други екологични ниши, като торищата, торовите лагуни,  

подпочвените води, почвата  и пр.   

Мониторинговите програми на различни страни и  международни 

институции, представящи данни за резистентността към антимикробни 

средства сред представителите на  коменсалните чревни бактерии при 

стопански животни, позволяват да се правят обективни анализи за ролята и 

обхвата на тази форма на дисеминация. 

Чревните резидентни бактерии, и най-вече колибактериите и 

ентерококите сe определят като потенциални резервоари на  такива гени, 

детерминиращи резистентност към химиотерапевтици, които по 

хоризонтален път могат да бъдат предавани на други видове бактерии в т. 

ч и на патогенни и със зооантропонозен характер. В този смисъл 

резидентните бактерии могат да се ползват като добри индикатори за 

определяне на селективната преса на химиотерапевтиците не само по 

отношение на чревната бактериална флора при стопанските животни.  

Европейската Директива, 2003/99/EU, представя необходимостта от 

проучвания върху  разпространението на резистентността не само сред 

такива зооантропонозни  патогени каквито са салмонелите и 

кампилобактериите, но и при индикаторните чревни бактерии, изолирани 

от здрави стопански животни, с оглед риска който те представляват от 

гледна точка на общественото здраве.  

Анализът отнасящ се до разпространението на резистентност чрез 

резидентните чревни бактерии, изолирани от различните видове и възрасти 

стопански животни,  би могъл да бъде много информативен относно  

тежестта на въздействие на селективната преса поради употребата на 

антимикробни продукти при тях и риска за предаване на генетични 
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детерминанти на резистентност към на микробните популации на човека 

по хода на хранителната верига.  

Преди да бъде утвърдена тази директива, в някои от по-старите 

страни-членки на ЕС бяха въведени  мониторингови системи, представящи 

данни за употребата на антимикробни средства и свързаната с това 

резистентност при някои патогенни видове бактерии, изолирани от хора, 

стопански животни и  храни от животински произход. Основните цели на 

тези мониторингови програми за ветеринарната медицина  са свързани с 

проследяване динамиката на   превалентността на тази резистентност, 

анализиране на рисковете, които я предполагат, и формулиране на 

препоръки за конкретните действия по нейното минимизиране.   

В България няма създадена официална електронна система, която да 

предоставя данни относно употребата на антибиотици и химиотерапевтици 

в животновъдството, в т.ч. и  в свиневъдството. В практичен аспект обаче 

се знае,  че  при тези животни  най-често и  най-масирано се прилагат бета-

лактамни антибиотици, тетрациклини, флуорирани хинолони, 

линкозамиди, полипептидни антибиотици и сулфонамиди. Провеждани са 

през годините  поредица от инцидентни изследвания в различни 

стопанства и по-рядко такива, претендиращи за национална 

представителност. Ето защо,  предвид необходимостта от обективно 

оценяване и анализиране на рисковете за общественото здраве в България, 

произтичащи от употребата на антимикробни средства при продуктивните 

животни е необходимо да се изгради  система за събиране на база данни, 

които реално да представят съществуващите тенденции и да позволяват 

изграждането на национална  стратегия за контрол на антимикробната 

резистентност. 
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ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Цел 

Въз основа на фактите, известни у нас за отнасянията на патогенните за 

свине щамове от вида Escherichia cоli  към основните групи антимикробни 

средства да се направи проучване, анализ и оценка на  някои  фенотипни и 

особено генотипни  специфики на резистентността към тях при резидентни 

представители на този вид, както и при  щамове Enterococcus spp., 

изолирани както от различни категории свине и от околната на тях среда.  

 

Задачи 

1. Сравнителен анализ и оценка на резистентността при патогенни за 

свине Escherichia cоli  за два различни времеви периода. 

 

2. Създаване на колекционна сбирка от резидентни колибактерии и 

ентерококи, изолирани от различни възрастови и технологични категории 

свине и от торовите лагуни в свинефермите. 

 

3. Да се  извърши фенотипен анализ на резистентността към няколко 

групи химиотерапевтици при резидентни чревни колибактерии от свине и 

от торови лагуни 

 

3.1. Фенотипен анализ на резистентността към някои бета-лактамни  

антибиотици при резидентните колибактерии, изолирани от различни  

възрастови групи свине и от торови лагуни. 

 

3.2. Фенотипен анализ на резистентността към някои използвани в 

свиневъдството аминогликозид-аминоциклитоли   на  резидентни  E.coli 

изолирани  от свине и  от лагуни. 
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3.3. Фенотипен анализ на резистентността към тетрациклин при същите 

резидентни  колибактерии от свине и от торовите агуните в свинефермите. 

 

3.4. Фенотипен анализ на резистентността към сулфонамиди при 

резидентни  колибактерии, изолирани от здрави  свине и от лагуни.  

  

3.5. Фенотипен анализ на резистентността към ципрофлоксацин   

 

4. Фенотипен анализ на резистентността към няколко групи 

антимикробни  средства при ентерококи,  изолирани от различни 

възрастови категории свине и от торови лагуни.  

 

5. Генотипен анализ на резистентността към няколко групи 

химиотерапевтици при резидентните коли бактерии от свине и от торовите 

лагуни. 

 

5.1 Проучване  разпространението на гените bla TEM, bla OXA-1 и bla CTX-M-1 

при резистентните към бета-лактамните химиотерапевтици колибактерии,  

изолирани от свине и от лагуните в свинефермите. 

 

5.2 Проучване  разпространението на двойката гени strA/strB при 

резистентни към стрептомицин колибактерии, изолирани от различни 

възрастови категории здрави свине и от лагуни. 

 

5.3 Проучване разпространението на ген aadA1, детерминиращ 

модифицирането на стрептомицин и спектиномицин, при резистентни  към 

двата антибиотика  колибактерии изолирани от различни възрасти свине и 

от лагуните в свинефермите. 
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5.4 Проучване разпространението на  гените aacC1 и aacC2, определящи 

резистентността към гентамицин при резистентни  към този 

аминогликозид  коли щамове  изолирани от здрави свине и от торови 

лагуни. 

 

5.5  Разпространение  на ефлуксните гени tet A и tet B при резистентните 

към тетрациклин колибактерии, изолирани от здрави свине на различна 

възраст и от лагуни  в свинефермите. 

 

5.6 Проучване наличето на гените sul1 и sul2, определящи 

резистентността към сулфонамиди сред резистентни към тях 

колибактерии,, изолирани от здрави свине и от лагуните в свинефермите. 

 

5.7  Проучване  наличието на  ген intI, детерминиращ  продукцията на 

интеграза в интегрони от клас I при полирезистентни колибактерии,  

изолирани от свине и от торови лагуни. 

 

5.8 Индиректно проучване разпространението на генна касета aadA1 при 

полирезистентни колибактерии, които притежават гените sul1, intI, aadA1 и 

вариабилен регион в интегроните от клас I, 5
/
CS-3

/
CS  с размери 1kb,  

изолирани от здрави свине и от лагуни в свинефермите. 

 

6. Проучване наличието на ermB гените, определящи резистентност 

към макролиди, линкозамиди и  сттрептограмин (MLS)  при  резистентни 

към еритромицин  щамове ентерококи от видовете E. faecalis и  E. foecium,  

изолирани от здрави свине и торови лагуни.  
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МАТЕРИАЛИ  И МЕТОДИ 

Стопанства и  антибиотична политика в тях  

Проучванията върху фенотипния и генотипния профил на 

резистентността при различни категории свине и от торови лагуни 

обхващаха тригодишен период, от началото на 2012 г до ноември 2016 г. 

Проучванията върху фенотипния профил и генотипния профил на 

резистентността към няколко групи химиотерапевтици при резидентните 

колибактерии изолирани от свине и от торовите лагуни включваха седем 

от големите свиневъдни стопанства в Р България. Стопанствата са както 

следва: 

 Свиневъдна компания с. Радко Димитриево, Шуменска област 

 Свинекомплекс с. Николово, Област  Русе 

 Свинекомплекс гр. Исперих , Област Разград 

 Свинекомплекс с. Юделник, Русенска област  

 Свинеферма „Геомекс“  , Област Ямбол  

 Свинеферма „ЕкоПиг“ с. Тополи, Варненска област  

 Репродуктор по свиневъдство с. Калчево, област Ямбол 

Проучванията върху фенотипния профил и генотипния профил на 

резистентността към няколко групи химиотерапевтици при резидентните 

ентерококи изолирани от свине и от торовите лагуни включваха четири 

стопанства:   

 Свинекомплекс с. Николово, Русенска област 

 Свинеферма „Геомекс“ гр. Ямбол 

 Свинеферма „ЕкоПиг“ с. Тополи, Варненска област 

 Репродуктор по свиневъдство с. Калчево, област Ямбол 

 Проби и бактерийни изолати 
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 E. coli 

          За нуждите на проучването бяха получени общо 574 проби, от които 

470 анални тампонни проби от здрави прасета и свине, произхождащи  от 

различни възрастови и технологични категори  и 104 проби от торови 

лагуни. Пробите от свинете се разпределят както следва: от новородени и 

бозаещи прасета общо  157проби; от скороотбити и подрастващи – 167 

проби и от прасета за угояване – 146 проби.  

Общо за периода на изследванията бяха анализирани 540 

бактерийни изолата, всичките определени като резидентни 

представители на вида E. coli.  От тях 449 щама бяха изолирани от свине и 

91 щама  от торовите лагуни на обследваните свиневъдни стопанства. 

Броят на изолатите ог животни се разпределя както следва: от прасета 

бозайници – 150 щама; от  скороотбити и подрастващи прасета – 157 

щама; от прасета за угояване – 142 щама. 

Еnterococcus spp. 

Общо за периода на изследванията бяха анализирани 234 щама изолирани 

от свине и 37 щама от торовите лагуни в стопанствата. 

За изолирането на ентерококите бяха изследвани 280 анални тампонни 

проби получени от свине и 60 проби от торовите лагуни. Броя на пробите и 

щамовете разпределени по възрастови категории животни и от торовите 

лагуни беше следния: 

 Бозайници: брой проби -75; брой изолати- 56  

 Подрастващи животни: брой проби-105; брой изолати- 93 

 Прасета за угояване: брой проби-100; брой изолати-85 

 Торови лагуни: брой проби- 60; брой изолати 37 
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Броя на щамовете отнесени към видовете Enterococcus  faecalis  (n= 168) и 

Enterococcus faecium (n=103) разпределени по възрастови категории 

животни и от торовите лагуни беше следния: 

 Бозайници: Enterococcus  faecalis-41; Enterococcus faecium-15 

 Подрастващи животни: Enterococcus  faecalis – 54; Enterococcus 

faecium- 39 

 Прасета за угояване: Enterococcus  faecalis-51; Enterococcus faecium-

34 

 Торови лагуни: Enterococcus  faecalis- 22; Enterococcus faecium-15 

    

Изолиране и идентифициране на щамове Escherichia coli, включени в 

колекционната сбирка  

 

Хранителни среди 

За изолиране и идентифициране  на колибактериите използвахме следните 

хранителни среди: 

 Селенитов бульон (Emapol, Полша) 

 Агар на МакКонки (Emapol, Полша) 

 Тризахарножелезен агар (Merck, Германия) 

 Политропна среда на Клиглер (Himedia BioSinces, Индия) 

 Симонс цитрат агар (Himedia BioSinces, Индия) 

 Среда за индол и подвижност (Himedia BioSinces, Индия) 

 Среда на Кларк  

Диагностичен алгоритъм 

Фекалните тампонни проби и пробите от торовите лагуни 

първоначално култивирахме в селенитов бульон и МакКонки агар, след 

което инкубирахме в продължение на 24 часа при 37
о
С. От бульоновата 

среда извършвахме субкултивиране в Мак Конки агар за 24 часа при 37
о
С.  

От единични лактоза-позитивни колонии в селективната агарова среда 

извършвахме субкултивиране в три-захарножелезен агар или в 
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политропната среда на Клиглер. Съмнителните култури от последната 

(лакоза-позитивни, ферментиращи глюкозата и не продуциращи H2S) 

подлагахме на идентифициране чрез IMViC- теста. Този комбиниран тест  

касае определяне продукцията на индол, ацетоин при метаболизиране на 

глюкозата, подкиселяване на рН на средата при метаболизиране на 

глюкозата  и използването на натриевия цитрат като единствен източник 

на въглерод. 

Полуавтоматично идентифициране ан ентеробактериите (E.coli) чрез 

ситемата CRYSTAL (Becton Dickinson,USA)  

За идентифициране на колибактериите използвахме стрипове за 

идентифициране на ентеробактерии и неферментативни бактери от 

системата CRYSTAL. 

Изолиране и определяне на E. faecium и E. faecalis, включени в 

анализираната колекционна сбирка 

Хранителни среди 

За изолиране ан ентерококовиге щамове както от живи животни така 

и от лагуните  използвахме следните среди: 

 CAN агар (Колумбия агар с налидискова киселина, BBL, USA) 

суплементиран с 5% овнешки еритроцити 

 Агар с ескулин и жлъчни соли (Merсk, Германия) 

 Агар на МакКонки (Emapol, Полша) 

 Месопептонен бульон с 6.5% NaCL (НЦЗПБ, София) 

 

Диагностичен алгоритъм 

За първична изолация на ентерококите,  фекалните тампонни проби и 

пробите от  лагуните инокулирахме в CAN агар и инкубирахме при 37 
о
С в 

продължение на 24-48 часа. Съспектните за ентерококи колонии 
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изследвахме чрез тестовете за каталаза, оксидаза, тест за пиролидонил 

ариламидаза (PYR-тест),  хидролиза на ескулин, растеж върху Мак Конки 

агар, и растеж в месопептонен бульон с 6.5% NaCl2.   

За идентифициране на ентерококите от двата вида E. faecium и E. 

faecalis чрез същата полуавтоматизирана ситема използвахме стрип  за 

Грам-положителни бактерии. 

Фенотипен анализ на резистентността 

Фенотипния анализ, касаещ отнасянията на получените микробни 

изолати към антимикробните средства, включваше 11 химиотерпевтични 

средства отнасящи се към 5 различни класа, използвани   в терапията и 

метафилаксията на бактериалните инфекции при свинете,  а именно : 

 Бета-лактамни антибиотици - ампицилин, амоксицилин/клавуланова 

киселина, цефалотин, цефтазидим и цефотаксим. 

 Аминогликозид-аминоциклитоли - гентамицин, стрептомицин и 

спектиномицин. 

 Тетрациклини- тетрациклин. 

 Сулфонамиди- сулфаметоксазол. 

 Макролиди- еритромицин. 

Анализът се основаваше на даните, получени от прилагането   диск-

дифузионния метод и определянето на минималните  инхибиращи 

концентрации (MIC) 

За анализ на резистентността на изолатите E.coli към 

цефалоспорините от трета генерация, (цефотаксим и цефтазидим) към 

тези два метода се добавяха и данните, получаи от използването на  

двойния дисков метод (double disk diffusion method) и потвърдителния 

метод (confirmation method) за определяне на MIC, с участието на 
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комбинациите цефотаксим+клавуланова киселина и 

цефтазидим+клавуланова киселина. 

Диск-дифузионния метод провеждахме съгласно изискванията на 

EUCAST (Matuschek et al., 2013). Антибиотичните дискове, които  

използвахме при  определяне отнасянията на колищамовете бяха 

натоварени със следните концентрации антимикробни вещества: 

ампицилин (10μg), ампицилин/клавуланова киселина (20/10 μg), 

цефалотин (30 μg), цефтазидим (10 μg), цефотаксим (5 μg), гентамицин 

(10 μg), стрептомицин (10 μg), спектиномицин (100 μg), тетрациклин (30 

μg), сулфаметоксазол (25μg),  ципрофлоксацин (5μg). 

За определяне сензитивността на ентерококовите  щамове 

използвахме дискове със следните  вещества (концентрации):  ампицилин 

(2 μg), гентамицин (30μg), стрептомицин (300 μg), еритромицин (10 μg), 

тетрациклин (30 μg). 

За контрол на диск-дифузионния метод използвахме контролните 

бактериални щамове- Escherichia coli ATCC 25922; Еnterococcus faecalis 

ATCC 29212. 

Определяне на  MIC   

За определяне MIC на изпитваните химиотерапевтици при 

колибактериите и ентерококите използвахме техниката на микро-

разрежданията в бульон (broth microdilution test), респ., техниката на 

разреждане в агарова среда (agar dilution test), както и  т.нар. Е-тест.  

В хода на  изследванията бяха съобразявани препоръчителните  

граници (EUCASТ) на използваните разреждания на химиотерапевтиците, 

за определяне на MIC при Escherichia coli както следва: ампицилин (1-128 

μg/mL), цефалотин (1-128 μg/mL), гентамицин (0.125-16 μg/mL), 
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стрептомицин (2-256μg/mL), тетрациклин (1-128 μg/mL), сулфаметоксазол 

(8-1024 μg/mL) и ципрофлоксацин (0.01-4 μg/mL ).  

При Enterococcus spp. препоръчителните граници (EUCASТ) на 

използваните разреждания на химиотерапевтиците, за определяне на MIC      

бяха: ампицилин (0.5-64 μg/mL), гентамицин (8-1024 μg/mL), 

стрептомицин (8-1024μg/mL), eритромицин (1-128 μg/mL) и тетрациклин 

(1-128 μg/mL). 

За контрол на методите за определяне на MIC използвахме 

контролните бактериални щамове- Escherichia coli ATCC 25922; 

Еnterococcus faecalis ATCC 29212. 

Както е известно EFSA също препоръчва използването на ECOFFs 

(епидемиологични cut-off стойности) – критерии, въведени от EUCAST 

през 2012 год. за мониторингови проучвания върху антимикробната 

резистентност с оглед да се оптимизират възможностите за 

отдиференциране на придобитата резистентност при ентеробактериите и 

ентерококите. 
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Таблица 1. Интерпретативни критерии съгласно EUCAST clinical breakpoint, за диск-

дифузионния метод и MIC при E.coli ( http://www. escmid.org, 01. 01. 2015 ) 

Химиотерапевтици/концентрации 

на дисковете (μg) 

Диаметри на зоните на/ задържане 

на растежа (mm) 

      S ≥          S≤ 

MIC breakpoint (mg/L) 

  

 R≤              R≥ 

Ампицилин (10μg) ≥14mm;   ≤ 8 μg/mL  ≤14mm; ≥8 μg/mL 

Амоксицилин/Клавуланова к-на 

(20/10μg) 

≥19mm;   ≤ 8 μg/mL ≤19mm; ≥ 8 μg/mL 

Цефалотин (30μg) ≥14mm; ≤16μg/mL ≤ 14mm; ≥16 μg/mL 

   

Цефтазидим (10μg) ≥22mm;  ≤1μg/mL ≤19mm; ≥4μg/mL 

Цефотаксим (5μg) ≥21mm;  ≤1μg/mL ≤17mm; ≥2μg/mL 

Гентамицин (10μg) ≥17mm; ≤2μg/mL; ≤ 14mm; ≥4μg/mL; 

Стрептомицин (10μg) 

(CLSI, 2010) 

≥15 mm; ≤16μg/mL 

(epidemiological cut-off values) 

≤11mm; ≥16μg/mL 

(epidemiological cut-off values) 

Спектиномицин (100μg) 

(CLSI, 2011) 

≥18mm ≤14mm 

Тетрациклин (30μg)                    

(CLSI, 2011) 

≥ 19 mm; ≤8μg/mL 

 

≤ 14mm; ≥8μg/mL 

(epidemiological cut-off values) 

Сулфаметоксазол (μg) 

(CLSI, 2010) 

≥17mm; ≤64 μg/mL 

 

≤ 12 mm; ≥64 μg/mL 

(epidemiological cut-off values) 

Ципрофлоксацин (5μg) ≥ 22mm; ≤0.5μg/mL ≤19mm; ≥1 μg/mL 

Легенда: CLSI, 2010, CLSI 2011- стойностите се отнасят за диск- дифузионния метод; 

Eпидемиологичните критични стойности се отнасят до MIC; 

Таблица 2. Интерпретативни критерии съгласно EUCAST clinical breakpoint, диск-

дифузионния метод и MIC при Enterococcus spp ( http://www. escmid.org, 01. 01. 2015)  

Химиотерапевтици/концентрации на 

дисковете (μg) 

 Диамтри на зоните на / 

задържане на растежа      (mm)  

        S≥          S≤ 

 MIC breakpoint  

(mg/L) 

R≤             R≥ 

Ампицилин (2 μg) ≥10 mm; ≤4μg/mL ≤8mm; ≥8μg/mL 

Гентамицин ( 30μg ) 

(HLAR) 

≥8mm; ≤128μg/mL 

(low-level intrinsic resistant) 

≤8mm; ≥128μg/mL 

(high- level resistant ) 

Стрептомицин (300 μg) 

(HLAR) 

E.faecalis   

≥19 mm≤512μg/mL;  

(low-level intrinsic resistant ) 

E. faecium  

≥19mm; ≤512μg/mL 

(low-level intrinsic resistant)  

E.faecalis   

  ≤19mm; ≥512μg/mL       

(high- level resistant) 

E. faecium  

≤19mm ; ≥512μg/mL 

(high- level resistant) 

Еритромицин(15μg) 

(CLSI, 2010) 

 ≥23mm; ≤4μg/mL ≤ 13mm; ≥4μg/mL 

(epidemiological cut-off values) 

Тетрациклин (30μg) 

(CLSI, 2011) 

≥19mm; ≤4μg/mL 

 

≤ 14mm; ≥4μg/mL 

(epidemiological cut-off values) 

Легенда: CLSI, 2010, CLSI 2011- стойностите се отнасят за диск- дифузионния метод; 

Eпидемиологичните критични стойности се отнасят до MIC; HLAR- високи нива на резистентност 

http://www/
http://www/
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Фенотипни методи за определяне продукцията на бета-лактамази с 

разширен спектър на действие при щамове  E coli .  

Двоен дисков синергичен тест 

За определяне продукцията на ESBL използвахме антибиотични 

дискове натоварени с бета-лактамазния инхибитор клавуланова киселина 

(20/10μg), в комбинация с дисковете натоварени  съответно с оксимино-

цефалоспорините цефтазидим (30μg) и цефотаксим (30μg). 

Антибиотичният диск с бета-лактамния инхибитор поставяхме върху 

агаровата повърхност  в централната част на петриевата паничка,  а 

дисковете, натоварени с оксимино-цефалоспорините на разстояние от него 

20 mm (от център до център). Този фенотипен метод се базира на факта, че 

клавулановата киселина инхибира някои от ESBL, което от своя страна 

редуцира нивата на резистентност към цефалоспорините. При разширяване  

на зоната на подтискане на растежа около диска, съдържащ антибиотика в 

присъствието на диска с бета-лактамазен инхибитор, се интерпретира 

позитивен резултат за фенотипната експресия на ESBL. 

Определяне на MIC 

За фенотипно потвърждение продукцията на ESBL при 

колибактериите, използвахме метода за определяне на MIC на цефтазидим 

(0.25-128μg/ml) и цефотаксим (0.25-64μg/ml), и на техните комбинации  с 

клавуланова киселина (4µg/ml). При установено  намаляване стойностите 

на MIC ≥3 log2   в присъствието на клавуланова киселина се считаше като 

индикативен резултат за продукция на ESBL. За целта използвахме 

комерсиалнит стрипове за определяне на MIC - E-тест, Liofilchem, Италия. 

Те бяха градуирани, като едната част съдържаше цефтазидим (0.5-

32μg/ml), респ. цефтазидим/клавуланова киселина (0.064-4μg/ml) или 

цефотаксим(0.25-16μg/ml) и цефотаксим/клавуланова киселина (0.016-
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1μg/ml).  Щамовете продуценти на ESBL се интерпретираха като 

резистентни към всички широко-спектърни цефалоспорини в това число и 

към азтреонам.  

Интерпретативни критерии 

При нашите проучвания вземахме под внимание  препоръката на 

EUCAST относно интерпретативните критерии, касаещи резистентността 

към бета-лактами  за определяне на ESBL, а именно MIC за цефотаксим, 

цефтазидим и цефепим да са едно-две разреждания по-високи от  сlinical 

break point. 

Таблица 3. EUCAST епидемиологични (cut off- стойности), диск-дифузионен метод 

и MIC      

 

Антибиотици 

 

Диаметър на зоните на 

задържане/мм 

S/R 

 

MIC/µg/mL 

Цефотаксим (5 μg) ≥21mm/ ≤17mm ≤1≥2/ µg/mL; 

ECOFF- ≤0.5-0.064 
µg/mL 

Цефтазидим (10 μg) ≥22mm/≤19mm ≤1≥4 µg/mL; 

ECOFF-≤0.125-2.0 

µg/mL 

Цефтриаксон (30 μg) ≥23mm/≤20mm ≤1≥2/ µg/mL; 

ECOFF- ≤0.125-0.5 

µg/mL 

Цефокситин (30 μg) ≥19mm/≤19mm ECOFF ≤8 µg/mL 

 

Генетични методи за установяване на резистентни гени при 

колибактерии и ентерококи, изолирани от здрави свине и от торовите 

лагуни   

Екстрахиране на ДНК от Escherichia coli   и Enterococсus spp; 

За екстрахиране на ДНК използвахме  DNeasy Blood Tissue кит, 

производство на фирмата QIAGEN (Германия). 
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Протоколи за амплифициране на резистентни гени при 

колибактериите и ентерококите 

Протоколи за амплифициране  на резистентни гени при коли бактерии и 

ентерококи в qPCR (TaqMan, сонди) 

В изпълнение на част от задачите по нашето проучване използвахме 

протоколи за qPCR, чийто принцип се основаваше на амплификационната 

технология, свързана с хидролитични TaqMan сонди.  Тази технология 

ползвахме за  амплифициране на  следните 7  различни гени: 

 tet (A), tet (B) -  определящи резистентност към тетрациклините;  

 aadA1 - детерминиращ резистентност към стрептомицин и 

спектиномицин 

 aacC1 и  aacC2 -  определящи резистентност към гентамицин при 

коли бактериите 

 bla CTX-M-1 - кодиращ продукцията на бета-лактамаза с разширен 

спектър на действие 

 ermВ - определящи резистентност към еритромицин при 

Enterococcus spp. 

Амплификационната технология с участието на хидролитичните 

сонди се основава на екзонуклеазната активност на ДНК полимеразата от 

5
/ 
към

 
3

/
 края на нуклеотидните последователности. Хидролитичните сонди 

са натоварени в 5
/
 края с флуорофор и  в 3

/
 края 

 
с багрило, което абсорбира 

флуоресцентния сигнал на флуорофорното съединение. Поради това при 

отсъствие на специфични олигонуклеотидни последователности, 

багрилото в 3
/
 края на сондата стои  твърде близко до флурофорната 

молекула в 5
/
 края на сондата и бързо абсорбира флуоресцентния и сигнал. 

Когато обаче сондата се свърже със специфична олигонуклеотидна 

последователност, тя се хидролизира от ДНК-полимеразата и това създава 

възможност за дифундиране на флуорофорното съединение в 5
/
 края, далеч 

от багрилото, което абсорбира флуоресцентния сигнал,. Това предполага 
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получаването на флуоресцентен сигнал в съответните цикли на PCR 

реакциите.  

Амплификациите извършвахме в апарат на STRATAGENE Mx3000P. 

Използвахме готови китове MICROBIAL DNA ASSAY KITS на QIAGEN 

(Германия), които съдържаха мастер-микс, специфичната двойка праймери 

и TaqMan пробата, натоварена  с FAM в 5 края
/
, за съответните секвенции 

на резистентните гени. 

Освен основните компоненти за реакцията, китовете съдържаха и  

положителна ДНК контрола и вътрешна контрола за амплификационната 

реакция. Стандартния протокол изискваше накапването на следните 

количествени съотношения между комопонентите: 

 2х qPCR мастер-микс- 12.5μl 

 qPCR двойка праймери и TaqMan сонда - 1μl 

 Екстрахирана ДНК - 5 μl 

 Свободна от ДНК стерилна вода- 6.5μl 

 Общ обем на реакцията- 25μl 

Температурния режим на амплификационната реакция изискваше 

следната последователност: 

- 1 X  първоначална стъпка за активиране на PCR при 95
o
C за 10min; 

Вторият етап включваше две стъпки, които се реализираха с 40 цикъла 

включващи  денатурация и анелинг/ елонгация;  

- 40 X   денатурация при 95
o
C за 15sec 

           анелинг/ елонгация при 60
o
C  за 2 min  

Положителната ДНК контрола имаше стойности при CT≤34, а 

положителната контрола за амплификационната реакция, съответно при 

CT=22±2. 

Протоколи от конвенционален PCR за амплифициране на 

резистентни гени при  резидентните колибактерии.  
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Праймерите (HPLC пречистени праймери), които  използвахме за 

съответните амплификационни  реакции получавахме от  фирма BIOTECH 

(Чехия). 

Протоколи за амплифициране на гените blaTEM и bla OXA-1 определящи 

резистентност към някои от бета-лактамните химиотерапевтици 

Секвенции на праймерите за амплификация на ген bla TEM (Arlet et al., 

1995). 

Секвенции на праймерите за амплификация на ген bla OXA-1 (Steward et al., 

2001). 

Протокол за амплифициране на двойката гени strA/strB определяща 

резистентност към стрептомицин  

Секвенции на праймерите за амплификация на двойката гени strA/strB 

(Kozak et al., 2009). 

Протокол за амплифициране на гените sul1 и sul2 определящи 

резистентност към сулфаметоксазол 

Секвенции на праймерите за амплификация на гените  sul1 и sul2 (Kozak et 

al., 2009). 

        Протокол за амплифициране на ген intI (160bp) определящ 

продукцията на интеграза в интегроните от клас I, обуславящи 

мултирезистентност при коли бактериите. 

Секвенции на праймерите за амплификация на ген int I (Karczmarchyk et 

al., 2011) 

Протокол за амплифициране на вариабилен регион 5
/
-CS-3

/
-CS с размери 

1kb в интегроните от клас I. 

Секвенции на праймерите за амплификация на вариабилния регион в 

интегроните от клас 1, 5
/
-CS-3

/
-CS (Levesque et al., 1995) 

Визуализирането на амплифицираните продукти, извършвахме чрез 

хоризонтална електрофореза с 1.5%  универсална агароза (PEQLAB, 
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Германия). За целта накапвахме по 10 μL от PCR продуктите в агарозния 

гел, които предварително натоварвахме с GelPilot DNA loading Dye, 5X 

(QIAGEN, Германия).  

РЕЗУЛТАТИ 

I. ФЕНОТИПЕН ПРОФИЛ НА РЕЗИСТЕНТНОСТТА КЪМ НЯКОИ 

ХИМИОТЕРАПЕВТИЦИ ПРИ РЕЗИДЕНТНИ ESCHERICHIA COLI ИЗОЛАТИ ОТ 

СВИНЕ И ОТ ТОРОВИ ЛАГУНИ. 

В таблица 4 са представени обобщените  сравнителни резултати от 

фенотипния анализ на резистентността, отнасящи се за разпределението на 

резистентните колищамове при различните възрастови различните 

технологични категории прасета и от торови лагуни в седем 

свинекомплекса, за  целия период на изследването. 

Таблица 4. Сравнителни данни на резистентността към 11 химиотерапевтици при резидентни E. coli щамове, 

изолирани от различни категории свине и от торови  лагуни  в 7 свинеферми  за периода 2012 - 2016 г. 

 

Химиотерапевтици 

 

Бозаещи 

прасета 
(n=150) 

 

Подрастващи 

животни  
(n=157) 

 

Угояване 
(n=142) 

 

Лагуни 

(n=91) 

   Общ брой 

(n=540) 

Доверителни 

интервали 

95% 

 

Ампицилин 

 

31 (20.6%) 

 

102 (65.0%) *** 

 

29 (20.4%) 

 

27 (29.6%) 

189 (35%) 

31.2÷38.8) 

      Амоксицилин / 

клавуланова к-на 

 

2 (1.3%) 

 

5 (3.2%) 

 

4 (2.8%) 

 

1 (1.1%) 

12 (2.2% ) 

1.1÷3.5 

 

Цефалотин 

 

6 (4.0%) 

 

48 (31.0%) *** 

 

15(10.5%) ** 

 

11(12.1%) ** 

80 (14.8%) 

12.0÷17.7 

 

Цефтазидим 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

1 (0.2%) 

0÷0.7 

 

Цефотаксим 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

1 (0.2%) 

0÷0.7 

 

Гентамицин 

 

4 (2.7%) 

 

36 (23%) *** 

 

17 (12%) ** 

 

7 (7.7%) 

64 (11.8%) 

9.2÷14.6 

 

Стрептомицин 

 

39 (26.0%) 

 

149 (94.9%) *** 

 

124(87.3%) *** 

 

63(69.2%) *** 

375 (69.4%)  

65.4÷73.2 

 

Спектиномицин 

 

32 (21.3%) 

 

140 (89.1%) *** 

 

115 (81%) *** 

 

55(60.4%) *** 

342 (63.3%)  

59.2÷67.3 

 

Тетрациклин 

 

78 (52%) 

 

132 (84.1%) *** 

 

118(83.1%) *** 

 

68(74.7%) ** 

396 (73.3%)  

69.5÷76.9 

 

Ципрофлоксацин 

 

3 (2%) 

 

11 (7.0%) ** 

 

8 (5.6%) * 

 

6 (6.6%) * 

28 (5.2%) 

3.5÷7.2 

 

Сулфаметоксазол 

 

36 (24%) 

 

118 (75.1%) *** 

 

99 (69.7%) *** 

 

59(64.8%) *** 

312 (57.7%)  

53.5÷61.8 

Легенда: p≤0.05*; p≤0.01**; p≤0.001*** 
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Данните в нея показват, че най-висок  процент на резистентност  

(73.3%)   се установява спрямо  тетрациклина. Процентът  е особено  висок  

при прасетата от категорията „подрастващи“ (84.1%), а също и при 

прасетета за угояване (83.1%), докато при новородените и бозаещи 

прасенца той е  по-нисък – (52.0%).  

Високи бяха стойностите на констатираната резистентност и спрямо 

стрептомицин и спектиномицин. Така  например средната установена 

стойност за  първия възлиза на (69.4%), а за втория -  (63.3%). И за тези два 

аминогликозидни антибиотика най-високи стойности на установената 

резистентност бяха намерени при подрастващите прасета и  при прасетата 

за угояване. При първата категория процентът на  резистентните към 

стрептомицин колищамове беше (94.9%), а към спектиномицина – (89.1%).  

Съответните проценти за прасетата от категорията „угояване“ бяха (87.3%) 

и (81.0%).  При  бозаещите прасета процентите бяха най-ниски  -  (26.0%) 

за стрептомицина и (21.3%) за спектиномицина.  

При нашите проучвания се установи относително по-слабо 

разпространение на резистентността спрямо гентамицин, както при 

колищамовете, изолирани от здрави прасета, така и от тези, произхождащи 

от торовите лагуни. Средният процент на  резистентност към този 

антибиотик  щамове  беше  (11.8%), като най-високи нива се установиха 

при  изолатите от подрастващите животни (23.0%), а най-ниски – от  

новородените и бозаещи прасенца – (2.7%). 

Сравнително висока беше обаче констатираната резистентност към 

суфаметоксазол. Общо за всичките изследвани проби процентът на 

резистентните изолати беше (57.7%). Най-високи нива на устойчивост и 

тук бяха установени при щамовете, изолирани от подрастващите прасета 

(75.1%), следвани от тези, произхождащи от прасетата за угояване – 

(69.7%).  



25 
 

Интересни се оказаха резултатите за  бета-лактамните антибиотици. 

Най-високи стойности на резистентност бяха към установени към 

ампицилина (35.0%), следвани  от   тези за цефалотина (14.8%), при това 

със статистическа достоверност (p≤0.001). И в този случай  най-високи 

бяха процентите на резистентните  щамове, произхождащи от 

подрастващите прасета –съответно (65.0%) за ампицилин и (31.0%) за 

цефалотин. Към цефотаксим и цефтазидим представители на трета 

генерация цефалоспорини беше доказан само един резистентен щам,  

изолиран отново от подрастващи прасета. Относително ниска 

резистентност (3.2%) беше установена към комбинацията 

амоксицилин/клавуланова к-на без наличието на статистическа 

достоверност  и тя също беше определена при щамове, изолирани от 

групата  прасета от категория“подраставщи“.     

Сравнително ниска беше констатираната  резистентност спрямо  

флуорирания хинолон  ципрофлоксацин –средния изчислен процент беше 

(5.2%), а най-високи стойности бяха регистрирани при щамовете  

изолирани от подрастващите прасета – (7.0%).  

Кумулативни  проценти и криви на базата на MIC 

Фенотипния анализ на резистентността при резидентните 

представители на вида E.coli, изолирани от различните възрастови 

категории свине и от торови лагуните в изследваните свиневъдни 

стопанства включваше и определяне на кумулативните проценти на 

минималните инхибиращи концентрации (MIC) на осем от изследваните  

антимикробни вещества. Резултатите са илюстрирани в серия от фигури. 

От които е видно, че установените стойности  на  MIC за бета-лактамните 

антибиотици са вариабилни. Така например  установените за ампицилина и 

цефалотина  стойности на показателя MIC90 бяха  16 μg/mL., докато за 
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комбинацията амоксицилин/клавуланова к-на стойноте възлизаха на 2 

μg/mL. 

При аминогликозидните антибиотици също се установиха определени 

разлики. Докато за гентамицина бяха констатирани  стойности на MIC90-1 

μg/mL,  по отношение на стрептомицина те бяха 16 μg/mL.  

Определените за тетрациклина стойности на минималните 

инхибиращи концентраци, изразени чрез показателя  MIC90  бяха 32 μg/mL.  

За сулфаметоксазола бяха установени стойности на MIC90  равни на 

256 μg/mL, а  за ципрофлоксацина тези тойности  на MIC90 бяха   0.125 

μg/mL. 

Фигура 1. Кумулативни криви на MIC на няколко бета-лактамните антибиотици, 

определени  при коменсални Е.coli, изолирани от прасета и  торови лагуни 
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Фигура 2. Кумулативни криви на MIC на аминогликозидите гентамицин и стрептомицин 

установени за   коменсални Е.coli , изолирани от прасета и от торови лагуни 

 

 

Фигура 3. Кумулативни криви на MIC на тетрациклин и сулфаметоксазол при 

коменсални Е.coli изолирани от прасета и от торови лагуни 
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Фигура 4. Кумулативна крива на MIC на ципрофлоксацин при коменсални Е.coli,  

изолирани от здрави расета и от торови лагуни 

 

Картини на резистентност  

Нашият фенотипен анализ беше финализиран с определяне на 

доминиращите карини на резистентност сред анализираните резидентнни 

колищамове, изолирани от прасетата и торовите лагуни в обследваните 

свиневъдни стопанства. При анализираните общо 540 щама бяха 

установени общо 13 картини на резистентност като броя на щамовете, чрез 

които те бяха представени варираше ог 2 до 150. Картините  илюстрираха 

наличието на едновременна устойчивост от   2 до 6 антимикробни агента. 

Таблица 5. Картини на резистентността към 11 химиотерапевтици при резидентни E. coli щамове 

от свине, и от торови лагуни  в 7 свинеферми (общ брой изследвани изолати-n=540)  

Картини  

на резистентост 

Брой на 

резистентните 

щамове 

Резистентни щамове 

(%) 

CL 95%  

AKF 47 8.7% (6.5÷11.2) 

A AMC 12 2.2% (1.1÷3.5) 

S SPT T 31 5.7% (3.9÷7.7) 

S SPT T SMZ 150 27.8% (24.1÷31.6) 

A S SPT T 22 4.1% (2.6÷5.8) 

A S SPT T SMZ 29 5.3% (3.7÷7.2) 

A KF S SPT T 14 2.6% (1.4÷4.0) 

A GN S SPT T 30 5.5% (3.8÷7.4) 

GN S SPT T SMZ 7 1.3% (0.5÷2.3) 

A S SPT T CIP 4 0.7% (0.2÷1.5) 

A KF GN S T 2 0.4% (0.04÷1.0) 

A KF S SPT T SMZ 12 2.2% (1.1÷3.5) 

A KF S SPT T CIP 2 0.4% (0.04÷1.0) 
Легенда: A- ampicillin; KF- cephalotin; GN- gentamicin; S- streptomycin; SPT- spectinomycin; T- 

tetracycline; CIP- enrofloxacin; SMZ- sulfamethoxazole 
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Най-често се  доказа картината, представяща едновременна  

резистентност към 4 от изпитваните антибактериални средства  а именно  

S SPT T SMZ (стрептомицин, спектиномицин, тетрациклин и 

сулфаметоксазол). Тя  беше установена при 150 от колищамовете, което 

представлява  (27.8%) от тях.  На второ място по честота беше 

наблюдавана картината, показваща едновременна устойчивост към 2 

антибиотика  - ампицилин и цефалотин, която беше разкрита при (8.7%) от 

изолатите. Трета по честота беше картината A GN S SPT T показваща 

едновременна устойчивост към 5 антимикробни  средства - ампицилин, 

гентамицин стрептомицин, спектиномицин и тетрациклин. Тя беше 

установена при 5.5% от колищамовете, съставляващи част от резидентната 

чревна флора на здрави прасета, както и при такива, изолирани от торови 

лагуни.  Близка по  честота на доказване (в 5.3% от изолатите) беше 

картината A S SPT T SMZ,  разкриваща  едновременна резистентност към 

ампицилин, стрептомицин, спектиномицин, тетрациклин и 

сулфаметоксазол. Картината A S SPT T, илюстрираща резистентност  

едновременно към ампицилин, стрептомицин, спектиномицин и 

тетрациклин  беше установена при 22 щама, представляващи (4.1%) от 

колиизолатите.  

Полирезистентните колищамове, показали резистентност 

едновременно към шест от проучваните антимикробни агенти, 

(ампицилин, цефалотин, стрептомицин, спектиномицин, тетрациклин и 

сулфаметоксазол) бяха потвърдени като  формиращи картина с честота 

(2.2%).  

II. ГЕНОТИПЕН ПРОФИЛ НА РЕЗИСТЕНТНОСТТА КЪМ НЯКОЛКО 

АНТИМИКРОБНИ СРЕДСТВА ПРИ РЕЗИДЕНТНИ ESCHERICHIA COLI, 

ИЗОЛИРАНИ ОТ СВИНЕ И ТОРОВИ ЛАГУНИ. 
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Генотипен профил на резистентността към бета-лактамни 

химиотерапевтици. 

Резултатите, касаещи разпространението на гените bla TEM и bla OXA-1, 

които детерминират резистентност към аминопеницилините, цефалотин и 

амоксицилин/ клавуланова к-на сред  резидентни чревни колибактерии от 

свине и торови лагуни са представени в таблица 6. 

Таблица 6. Разпространение на гените bla TEM и bla OXA-1 при щамове резидентни E. coli 

изолирани от свине и от торови лагуни  в 7 свинеферми, за периода 2012-2016г. 

Брой на  изолатите от 

различните възрастови 

категории животни и от 

лагуните 

Фенотипен профил на 

резистентността към бета-

лактами 

 

бр.  (%) 

Генотипен профил на 

резистентността към бета-

лактами 

bla TEM             bla OXA-1 

бр.  (%)                бр.  (%) 

Бозаещи прасета 

n= 150 

 

 

Общо:  31  (20.7%) 

 

           A                        23  

          A KF                   6  

          A AMC               2  

 

 

Общо: 24 ( 16.0 %)       0 (0) 

 

bla TEM  16 (10.6%)        0 (0) 

bla TEM   6  (4.0 %)                 0 (0) 

blaTEM     2 (1.3%)            0 (0) 

 

   

 

Подрастващи 

n= 157 

 

 

Общо: 102  (64.9%) 

 

             A                     52  

             A KF               45  

             A AMC            5  

 

Общо: 97  (61.8%)       0 (0) 

 

    bla TEM  47 (29.9%)             0 (0) 

    bla TEM  45  (28.7%)            0 (0) 

bla TEM    5 (3.2%)          0 (0) 

 

 

Угояване 

n= 142 

 

 

Общо: 29  (20.4%) 

 

Общо: 27 (19.0%)          0 (0) 

    A                    10  

   A KF              15  

  A AMC           4  

 

bla TEM   8 (5.6%)           0 (0) 

bla TEM    15(10.6%)           0 (0) 

bla TEM   4(2.8%)             0 (0) 

 

 

Лагуни 

n= 91 

 

 

Общо: 24  (26.4%) 

       

             A                        12         

            A KF                    11          

            A AMC                 1            

 

 

        Общо: 16  (17.6%) 

 

bla TEM   0 (10.9%)          0 (0) 

bla TEM    5 ( 5.5%)            0 (0) 

bla TEM   1(1.1%)            0 (0) 

 

ВСИЧКО: 540 186 (34.4%) 164 (30.4%) 

Легенда: А- ампицилин; KF- цефалотин; AMC- амоксицилин/клавуланова к-на 

 

Данните от таблицата показват, че от общо анализирани 540 щама 

E.coli изолаирани от свине и от торовите лагуни фенотипна резистентност 

към посочените в легендата три  бета-лактамни антибиотика  са показали 

186 щама или (34.4%). При 164 щама  беше доказано наличието на  ген bla 
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TEM, което представлява (30.4%) от всички  изолати и  (88.2%) от 

проявяващите фенотипни признаци на резистентност към посочените бета-

лактами. 

При колибактериите, резистентни към ампицилин, цефалотин и 

комбинацията амоксицилин /клавуланова киселина обаче не беше 

установено наличие на  ген bla OXA-1. 

Най-широко разпространение на ген bla TEM беше установено при 

колищамовете, изолирани от здави подрастващи прасета  - (61,8%) от 

всичките изолати съдържаха  този ген. От тях  най-често (29.9%)  този  

генетичен детерминант  беше доказван при щамове, които фенотипно 

проявяваха  устойчивост само към ампицилин, на второ място (28.7%) при 

резистентните към ампицилин и  цефалотин, и само (3.2%) при щамовете, 

резистентни на ампицилин и комбинацията моксицилин/ клавуланова 

киселина .  

При  новородените и бозаещи прасета (16%) от резидентните 

колибактерии, изолирани от чревния тракт носят ген bla TEM отговорен за  

развитието на резистентност към бета-лактамите.  От тях, най-голям е 

процентът на носителство на този  генетичен детерминант при щамовете, 

които фенотипно проявяват устойчивост единствено към ампицилин – 

(10.6%).   

При прасетата от категорията „угояване“ разпространението на ген 

bla TEM  сред резидентните колищамове беше доказано в (19.0%) от 

пробите, като   при тази категория единствено доминираха случаите,  при 

които най-често (10.6%) носителите на този ген бяха фенотипно  изявени с 

едновременна резистентност към ампицилин и цефалотин. 

При щамовете E. coli изолирани от торовите лагуни процентът на 

носителите на ген bla TEM  беше (17.6%),  като  отново най-често това 
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носителство се установяваше при тия щамове, които  фенотипно 

експресираха резистентност само към ампицилин -  (10.9%).  

При генотипният анализ на резистентния към цефалоспорините от 

трета генерация колищам,  изолиран от подрастващи свине в 

свинекомплекса в  с. Николово,   не се установи   наличие на ген bla СТХ-М-1.  

Генотипен профил на резистентността към аминогликозид / 

аминоциклитоли 

На таблица 7 са представени резултатите за разпространението на 

ген aadA1, кодиращ резистентност към стрептомицин/спектиномицин, а 

така също и на двойката гени  strA/strB,, детерминиращи устойчивост  само  

към стрептомицин, сред резидентните  колибактерии  от чревния тракт на 

свине и от торови лагуни. От нея става видно, че от всичките изследвани 

фенотипно 540 щама E.coli резистентни на стерптомицин са били 374, 

респективно (69.4%). Малко по-нисък е процентът на същите изолати, 

проявили устойчивост към спектиномицин – (63.3%).  При  последвалите   

генотипни проучвания  се установи, че  ген aadA1, детерминиращ 

резистентността  едовременно към тези два аминогликозидни антибиотика,  

носят  (54.2%)  от изолатите,  а (32.5%)  носят  двойката гени strA/strB , 

отговорни само за резистентността към стрептомицин. 

Данните за разпространението на първия ген при  изолатите от 

различните  категории прасета и от торовите лагуни показаха, че най-

широко е разпространението на  този генетичен детерминант сред 

щамовете, изолирани от  отбити и подрастващи прасета (80.8%) и от 

прасетата от категорията „угояване“ -  (69.7%), а най-нисък (11.3%) при 

новородените и бозаещи прасета. При щамовете, изолирани от торовите 

лагуни честотата на неговото  доказване възлиза на (54.9%). 
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Наличие на двойката гени strA/strB  беше установено при 176 от 

изследваните общо  540  изолата (32.5%), като и  за нея се установи най-

голямо разпространение при  щамовете, изолирани от подрастващите  

животни – (50.3%). На следващо място  наличие на ген strA/strB беше 

констатирано при щамовете от прасетата за угояване (42.2%) и от торовите 

лагуни (35.1%). Отново най-ниска беше честотата на доказване  при 

щамовете, произхождащи от новородените прасета – (3.3%).  

Таблица 7. Разпространение на гените aadA1 и strA/strB при резидентни E. coli щамове от 

свине и от лагуните в 7 свинеферми, за периода 2012 -2016 г. 

                             Наличие на гени на резистентността [бр. (%)]   

 

Фенотип / генотип 

 

Бозаещи 

прасета 

 

n=150 

 

Подрастващи 

животни 

n= 157 

 

 

Угояване 

 

n=142 

 

Торови 

лагуни 

n=91 

 

Общ брой 

 

n=540 

 

 

95%CL 

Фенотипна 

резистентост към 

стрептомицин  (%) 

 

 

39 (26.0%) 

 

 

149 (94.9%) 

 

 

124 (87.3%) 

 

 

63 (69.2%) 

 

 

375 (69.4%) 

 

 

65.6 ÷73.0 

Фенотипна 

резистентност към 

спектиномицин (%) 

 

 

32 (21.3%) 

 

 

140 (89.1%) 

 

 

115 (81%) 

 

 

55 (60.4%) 

 

 

342 (63.3%) 

 

 

59.4 ÷67.1 

 

aadA1 

 

17 (11.3%) 

 

127 (80.8%) *** 

 

99 (69.7)*** 

 

50 (54.9%) 

*** 

 

293 (54.2 %) 

 

50.4 ÷58.3 

 

strA/strB 

 

5 (3.3%) 

 

79 (50.3%) *** 

 

 

60 (42.2)*** 

 

32 (35.1%) 

*** 

 

176 (32.5%) 

 

28.8 ÷36.3 

Легенда: p≤0.05*; p≤0.01**; p≤0.001*** 

В таблица 8 са представени резултатите, които се получиха за 

разпространението на гените aacC1 и aacC2, детерминиращи 

резистентността към гентамицин при същите колищамове,   изолирани от 

различин възрастови  и технологични категори и свине и от торови лагуни. 
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Таблица 8. Разпространение на гените aacC1 и aacC2 при резидентни E. coli щамове от 

свине и от лагуните в 7 свинеферми, за периода 2012г-2016   

                                           Наличие на гени на резистентността  [n (%)]   

 

Генотип 

 

Бозаещи 

прасета 

 

n=150 

 

Подрастващи 

животни 

n=157 

 

Угояване 

 

n=142 

 

Торови 

лагуни 

n=91 

 

Общ брой 

 

n=540 

 

 

95%CL 

 

Резистентност 

към 

гентамицин 

бр.(%) 

 

 

4 (2.7%) 

 

 

36 (22.9%) 

 

 

17 (11.9%) 

 

 

7 (7.7%) 

 

 

64 (11.8%) 

 

 

9.2÷14.6 

 

aacC1 

 

- - - - - - 

 

aacC2 

 

- 
 

5 (3.1%) 

 

 

2 (1.4%) 
 

- 

 

7 (1.3%) 
 

0.5÷2.3 

Легенда: p≤0.05*; p≤0.01**; p≤0.001*** 

Видно е,  че  от изследваните общо  540 щама колибактерии, 

изолирани от здрави прасета и от торови лагуни  65 щама или (11.8%) са 

показали  резистентност спрямо гентамицин.   

За нас  беше донякъде озадачаващо беше обстоятелството, че  при 

генетичния анализ при нито един от резистентните колищамове не се 

доказа наличието на ген aacC1, детерминиращ резистентност към 

гентамицина. При (1.3%) от тези  устойчиви щамове обаче беше 

констатирано  наличие на ген aacC2, който освен към гентамицин 

определя резистентност, и към канамицин, тобрамицин  и нетилмицин.. 

По-голям  процент от тези щамове беше доказан  след изолатите от 

подрастващите прасета (3.1%), а от здравите прасета за угояване наличие  

на позитивни за  ген aacC2 щамове беше определен при (1.4%) от всичките 

изолати.  При колищамовете от свинете-бозайници и от торовите лагуни не 

беше определено наличие на ген aacC2.  

Генотипен профил на резистентността към тетрациклин 
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Предвид честата употреба на тетрациклиновите антибиотици в 

животновъдството и в частност в свиневъдството за нас много важни бяха  

резултатите от генетичния анализ на констатираната устойчивост към тези 

антимикробни средства. На таблица 9 са представени резултатите, 

получени за разпространението на гените tet(A) и tet(B),  които 

детерминират  резистентността към тетрациклин сред изолираните от  

прасета и торови лагуни колищамове.  От данните в нея  става ясно, че при 

фенотипното определяне на резистентността  общо от изследваните 540  

щама E. coli са установени 396 бр. (73.3%), които показат устойчивост към 

тетрациклин. Сред тези щамове  разпространението на ген tet(A) беше 

определено като доминиращо. Неговото наличие беше доказано общо при 

293 изолата или (54.2%) със статистическа достоверност (p≤0.001). Най-

често този ген се установяваше при колищамовете, изолирани от прасетата 

за угояване – в (65.5%) от щамовете, а най-рядко – в изолатите от 

новородените  и бозаещи прасета – (36.0%). Този ген се установи като 

наличен  и при повече от половината от щамовете, изолирани от  торовите 

лагуни – (51.6%). 

Другият от изследваните генетични детерминати, отговорен за 

реализиране на резистентност към тетрациклиновите антибиотици е tet(B). 

Наличието на този ген беше потвърдено общо  при 41 от анализираните 

540 щама E.coli. Най-широко разпространение на този ген  (в 14% от 

щамовете),  със статистическа достоверност (p≤0.001), беше наблюдавано 

отново при изолатите  от подрастващите прасета, последвано   от 

колибактериите, изолирани от прасетата  за угояване – (10.5%). При 

колибактериите изолирани от бозайниците не беше установено наличие на 

ген tet(B). 

Наличие на комбинацията от двата ефлуксни гена беше установено 

единствено при щамове,  изолирани от прасетата за угояване (1.5%). 
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Таблица 9.  Наличие на гените tet (A) и tet (B) при резидентни E.coli щамове от свине и от 

лагуните в 7 свинеферми, за периода 2012г-2016г. 

                       Наличие на гени на резистентността [n /(%)]   
 

Генотип 

 

Бозаещи 

прасета 

 

n=150 

 

Подрастващи 

животни 

n=157 

 

 

Угояване 

 

n=142 

 

Торови 

лагуни 

n=91 

 

Общ брой 

 

n=540 

 

CL 95% 

Фенотипна 

резистентност 

към 

тетрациклин 

бр. (%) 

 

 

78 (52.0%) 

 

 

132 (84.1%) 

 

 

118 (83.0%) 

 

 

68 (74.7%) 

 

 

396 (73.3%) 

 

 

69.7÷76.9 

 

tet (A) 

 

54 (36.0%) 

 

99 (63%) *** 

 

93 (65.5%) 

*** 

 

47 (51.6%) 

** 

 

293 (54.2%) 

 

50.4÷58.3 

 

tet (B) 

 

-  

22 (14%) *** 

 

15 (10.5%) * 

 

4 (4.3%) 

 

41 (7.6%) 

 

5.6÷9.8 

 

tet (A) tet (B) 

 

- -  

2 (1.5%) 

-  

2 (0.4%) 

 

0.05÷1.0 

Легенда: p≤0.05*; p≤0.01**; p≤0.001***  

Генотипен профил на резистентността към сулфонамиди. Генетични 

детерминанти, определящи наличието на интегрони от клас 1 и генна 

касета aadA1. 

На таблица 10 са представени резултатите, касаещи 

разпространението на гените sul1 и sul2, които детерминират 

резистентност към сулфаметоксазол при колибактериите,  изолирани от 

свинете и от торовите лагуни на обследваните стопанства. Наред с това в 

нея са включени и данните,  отнасящи се до наличието на ген intI, 

определящ продукцията на интегразния ензим в интегроните от клас1, в 

чиято структура често пъти се открива ген sul1. Данните касаят и  

информация за наличието на вариабилен регион с размери 1 kb в 

интегроните от клас1, която касае възможността за наличие на генната 

касета aadA1. Последната е свързана с ко-резистентността при 

резистентните към сулфонамиди и аминогликозиди 

(стрептомицин/спектиномицин) колибактерии. 



37 
 

От данните в таблица 10 става ясно, че гените sul1 и sul2 сред 

резидентните колибактерии, изолирани от прасета имат почти едно и също 

разпространение като честота. Така първият ген  sul1  се доказва в (20.3%) 

от  щамовете, докато процентът на вторият sul2  е (21,2%).   Комбинацията 

от тези два гена обаче се открива почти два пъти по-рядко- в нашия случай 

тя беше наблюдавана  само в (10.3%) от изолатите. Установено беше още, 

че най-често  ген sul1 се открива при колищамовете, изолирани от 

прасетата за угояване (27.8%) и почти  толкова често  от торовите лагуни 

(27.4%). Близки са  и стойностите за подрастващите прасета – (25.4%). 

Значително  по-рядко този ген се  установява при  щамовете, изолирани от 

новородените и подрастващи прасенци – само (2.6%).  

Наличие на ген sul2  беше установено най-често сред изолиарните от 

подрастващите прасета   резидентни щамове E.coli – (31.8%), по-слабо сред  

изолатите от  прасетата за угояване (27.2%)  и още по-рядко при щамовете, 

изолирани от торовите лагуни – (19.7%). И в този случай  установяването 

на  тази генетична детерминанта се  наблюдаваше най-рядко при  

изолатите от новородените и бозаещи прасета – едва  в (4.5%) от щамовете. 

 Комбинацията от двата гена sul1 + sul2 беше най-често констатирана  

при колищамовете, изолирани от торовите лагуни  (15.4%), след това сред  

щамовете от категорията прасета за угояване (12.6%) и  от подрастващите 

свине (11.4%). Тя обаче се срещаше  значително по-често при 

колищамовете, които се изолираха от новородените прасета, в сравнение 

например с ген sul1 (4.6%) срещу (2.6%).  

По отоншение на ген intI нашите резултати показват едно 

сравнително по-слабо разпространение сред колибактериите от  прасета и 

торови лагуни – общо  той беше доказан  само в (9.8%) от изолатите. 

Наличие на този ген с най-високи стойности (14.3%) беше установено при 

щамавете изолиран от подрастващите прасета и прасетата за угояване със 
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статистическа достоверност (p≤0.001). По-слабо се оказа присъствието му  

при щамовете, изолирани от торовите лагуни – (9.8%)  и най-рядко при 

новородените и подрастващи прасета – в едва (1.3%) от изолатите.  

Вариабилният регион 5
/-
CS - 3

/-
CS, с размери 1kb  в интегроните от 

клас 1,  който е свързан с възможността за наличие на генната касета 

aadA1, беше констатиран  общо в (5.3%) от колищамовете, изолирани от 

живи  свине и от торовите лагуни на стопанствата, от които произхождат.  

С най-голяма честота  вариабилен регион в интегроните от клас 1 с 

големина 1kb, се установи  при щамовете, изолирани от прасетата за 

угояване – (10.2%)  и по-рядко  в изолатите от торовите лагуни (6.6%) и от 

подрастващите прасета – (5.1%).  При колищамовете, изолирани от 

прасета- бозайници не беше наблюдавано наличие на този вариабилен 

регион в интегроните специфичен за генната касета aadA1. 
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Таблица 10. Разпространие на гените sul1, sul2, intI при резидентни E.coli щамове от свине 

и от лагуни в 7 свинеферми, за периода  2012 - 2016 г 

 

Генотип 

 

Наличие на гени на резистентността  [n/%] 

 

  

  

Бозаещи 

прасета 

 

n=150 

 

Подрастващи 

животни 

n=157 

 

Угояване 

 

n=142 

 

Торови 

лагуни 

n=91 

 

Общ брой 

n=540 

 

 

95%CL 

 

Резистентност към 

стрептомицин (%) 

 

 

39 (26%) 

 

 

149 (94.9%) *** 

 

 

124 (84.3%) 

*** 

 

 

63 (69.2%) *** 

 

 

375 (69.4%) 

 

 

65.4÷73.2 

 

Резистентност към 

спектиномицин (%) 

 

 

32 (21.3%) 

 

 

140 (89.1%) *** 

 

 

115 (78.2%) 

*** 

 

 

55 (60.4 %) *** 

 

 

342 (63.3%) 

 

 

59.2÷67.3 

 

Резистентност към 

сулфаметоксазол  (%) 

 

 

36 (24%) 

 

 

118 (75.1 %) *** 

 

 

99 (69.7%) *** 

 

 

59 (64.8%) *** 

 

 

312 (57.7%) 

 

 

53.5÷61.8 

 

 

ааdA1 

 

17 (11.3%) 

 

127 (80.8%) *** 

 

99 (69.7%) *** 

 

50 (54.9%) *** 

 

293 (54.4%) 

 

50.4÷58.3 

 

 

sul1 

 

4 (2.6%) 

 

40 (25.4%) *** 

 

41 (27.8%) *** 

 

25 (27.4%) *** 

 

110 (20.3%) 

 

17.2÷23.6 

 

 

sul1 + aadA1 

 

1 (0.6%) 

 

7 (4.4%) 

 

9 (5.7%) 

 

13 (14.3%) *** 

 

30 (5.5%) 

 

3.8÷7.4 

 

 

intI 

 

2 (1.3%) 

 

17 (10.8%) *** 

 

21 (14.3%)*** 

 

13 (14.3%) *** 

 

53 (9.8%) 

 

7.5÷12.3 

 

 

5/-CS 

3/-CS 

вариабилен регион -

1kb 

 

- 

 

 

8 (5.1) 

 

 

15 (10.2%) 

 

 

6 (6.6%) 

 

 

29 (5.3%) 

 

 

3.6÷7.2 

 

sul2 

 

7 (4.6%) 

 

50 (31.8%) *** 

 

40 (27.2%) *** 

 

18 (19.7%) *** 

 

115 (21.25) 

 

17.9÷24.5 

 

 

sul1+ sul2 

 

7 (4.6%) 

 

18 (11.4 %) *** 

 

18 (12.6%) *** 

 

14 (15.4%) *** 

 

56 (10.3%) 

 

7.9÷12.8 

 

 

sul1+ sul2+ aadA1 

-  

12 (7.6%) 

 

15 (10.2) ** 

 

13 (14.3%) *** 

 

40 (7.4%) 

 

5.4÷9.6 

 

Легенда: p≤0.05*; p≤0.01**; p≤0.001*** 

На фигури 5, 6, 7 и 8 са илюстрирани обобщените данни за най-често 

срещаните гени, детерминиращи резистентност при  анализираните 

щамове  Е. coli, изолирани  от различните възрастови  и технологични 

категории свине и от торовите лагуни в обследваните свиневъдни 

стопанства. 
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Фигура 5. Обобщени данни за най-често срещаните гени, детерминиращи 

резистентност при  анализираните щамове  Е. coli, изолирани  от бозаещи прасета 

 

От фигура 5 става ясно, че при бозаещите прасетата от всичките 

обследвани стопанства генът tet(A), детерминиращ резистентност към 

тетрациклини,  се отличава  с най-широко разпространение. Неговото 

наличие беше доказано при (36%) от анализираните щамове. На следващо 

място по-честота беше установено наличието на ген blaTEM, отговорен за 

възникване на резистентност към аминопеницилините, както и 

цефалоспорините от първа генерация. Така, беше установено при  нашите 

изследвания, че при (20.6%) от резистентните към ампицилин щамове се 

констатира  наличие на този ген bla TEM. Що се отнася до  

разпространението на ген aadA1, отговорен за резистентността към 

стрептомицин/спектиномицин, то неговото наличие беше установено при 

(11.3%) от изследваните щамове. Сравнително по-ниски бяха определените  

проценти за другите два гена,  детерминиращи  устойчивост към 

сулфаметоксазол  -  sul1(2.6%)  и sul2 , както  и за гените, отговорни за 

продукцията на модифицилащите стрептомицина  ензими,   а именно ген 

strA (6.0%) и ген strB (3.3%), както и на ген и intI - 1.3%. 
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Фигура 6. Обобщени данни за най-често срещаните гени, детерминиращи 

резистентност при  анализираните щамове  Е. coli, изолирани  от подрастващи 

прасета 

 

При колибактериите, изолирани от групите на подрастващите 

прасета във всичките обследвани стопанства най-високи стойности на 

разпространение (80.8%) се установиха за  ген aadA1. На второ място по 

честота на разпространение при тази  категория свине бяха гените bla TEM  

(65%), а след него и гените tet(A) и strA/strB, установени  съответно при 

(63.0%)  и  (50.3%)  от  щамовете.  

Със стойности под (50 %) се отличаваше превалентността на гените 

sul2 (31.8%), sul1(25.4%), tet(B) (14%), както и ген intI – (10.8%). Най-

рядко беше установяван дискутираният вече вариабилен регион с размери 

1kb в интегроните от клас 1 – неговото наличие се установи само в (5.1%) 

от колищамовете, изолирани от продрастващите прасета. 
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Фигура 7. Обобщени данни за най-често срещаните гени, детерминиращи 

резистентност при  анализираните щамове  Е. coli, изолирани  от прасета за 

угояване 

 

На  фигура 7 са илюстрирани получените резултати за  наличието на 

отделните генетични детерминанти при  колищамове, изолирани от 

прасетата за угояване, като цяло от всичките обследвани стопанства. 

Видно е, че най-широко разпространение сред тях е доказано отново за  

ген aadA1 - установен при (69.7%) от щамовете. На следващо място беше 

установено наличието  на ген tet(A), чието присъствие се доказа в (65.5%) 

от изолатите. По честота на разпространение следваха  гените sul1(27.8%), 

sul2 (27.2%) и blaTEM (20.4%). За нас определен интерес представляха и 

данните, касаещи наличието на интегрони от клас 1 и на вариабилния 

регион в интегроните, специфичен за генната касета aadA1. При 

колищамовете, изолирани от прасетата за угояване бяха установени най-

високите стойности,  касаещи разпространението на ген intI (14.3%), 

респективно на наличието на вариабилен интегрон в интегроните с размер 

1kb (10.2%). 
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Фигура 8. Обобщени данни за най-често срещаните гени, детерминиращи 

резистентност при  анализираните щамове  Е. coli, изолирани  от торови лагуни 

 

Резултатите от разпределението на  откритите гени при щамовете, 

изолирани от торовите лагуни са илюстрирани на  горната фигура. От нея е 

видно, че най-често при тях е установявано наличието на ген aadA1 

констатирано в (54.9%) от изолатите.  

 По честота на превалентност следваше ген tet(A), който беше 

определен при (51.6%) от колибактерите а при (35.1%) от тях беше 

установено наличие на гените strA/strB, детерминиращи резистентност към 

стрептомицин. Близки стойности на разпространение  бяха наблюдавани за 

гените  blaTEM и  sul1, доказани съответно в (26.3%) и  (27.4%) от 

щамовете.  

Наличие на ген intI беше установено при (14.3%) от колибактериите, 

изолирани  от торовите лагуни също, а  вариабилният регион в 

интегроните от клас1 беше установен  в  (6.6%)  от щамовете изолирани от 

тази екологична ниша. 

III. ПРОУЧВАНЕ ФЕНОТИПНИЯ ПРОФИЛ НА РЕЗИСТЕНТНОСТТА КЪМ НЯКОИ 

ХИМИОТЕРАПЕВТИЦИ ПРИ РЕЗИДЕНТНИ ЕНТЕРОКОКИ, ИЗОЛИРАНИ ОТ 

ЗДРАВИ СВИНЕ И ОТ ТОРОВИ ЛАГУНИ. 
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На таблица 11  са представени обобщените сравнителни данни от 

фенотипния анализ на резистентността, определена по диск-дифузионния 

метод за всичките ентерококовите щамове от четирите стопанства и  от 

торовите лагуни. 

Tаблица 11. Превалентност на резистентността към 5 химиотерапевтици при резидентни 

ентерококи изолирани от свине и от торовите лагуни в 4 свинеферми, за периода 2012г-

2016г. 

 

Химиотерапевтици 

 

Бозаещи прасета  
(n=56) 

 

Подрастващи 

животни   
(n=93) 

 

Угояване  
(n=85) 

 

Лагуни 

(n=37) 

  

Общ брой 

 (n=271) 

Доверителни 

интервали 

95%  

 

АМПИЦИЛИН 

 

1 (1.7%) 

 

1 (1.1%)  

 

2 (2.3%) 

 

1 (2.7%) 

 

5 (1.8%) 

0.57÷3.7) 

 

ГЕНТАМИЦИН 

(HLR) 

 

0  

 

2 (2.1%) 

 

4 (4.7%)  

 

1 (2.7%) 

 

7 (2.5% )  

1.0÷4.6 

 

СТРЕПТОМИЦИН 

(HLR) 

 

8 (14.2%) 

 

29 (31.1%) ***  

 

25(29.4%) ** 

 

19 (51.3%) *** 

 

81 (29.8%) 

24.5÷35.3 

 

ЕРИТРОМИЦИН 

 

13(23.2%) 

 

64(68.8%) *** 

 

61(71.7%) *** 

 

27(72.9%) *** 

 

165 (60.8%) 

55.0÷66.5 

 

 

ТЕТРАЦИКЛИН 

 

14(25%) 

 

50(53.7%) *** 

 

47(55.2%) *** 

 

25(67.5%) *** 

 

136 (50.1%) 

44.2÷56.0 

Легенда: p≤0.05*; p≤0.01**; p≤0.001*** 

Видно е, че най-широко разпространение има резистентността към 

еритромицин като максимални проценти бяха установени  при 

ентерококовите щамове, изолирани от торовите лагуни (72.9%) и от 

прасетата за угояване (71.7%), (60.8%). Повече от двойно по-ниски бяха 

намерените проценти на резистентност спрямо същия антибиотик за 

щамовете, изолирани от бозаещите прасета – (23.2%). 

Видно е още, че високи са и намерените стойности на резистентност 

към тетрациклин и стерптомицин. Така, максимално високия процент на 

резистентни ентерококови щамове към тетрациклин и в този случай беше 

доказан сред изолатите от торовите лагуни (67.5%), следван от този за 
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прасетата от угоителните групи (55.2%) и от подрастващиет прасета 

(53.7%). И за тетрациклина най-ниски стойности на регистрираната 

резистентност бяха установени при  ентерококовите щамове, изолирани от 

новородените и бозаещи прасета – (25%). За стрептомицина резултатите са 

подобни – отново най-висок процент на резистентни изолати се установи 

от торовите лагуни – (51.3%), но на второ място е процентът на 

изолираните от подрастващите прасета ентерококи – (31.1%).  

Нашите резултати показаха, че ниски са стойностите на 

резистентността спрямо  ампицилин, а също и  към високите концентраци 

гентамицин. Така, за ампицилина максимално установения процент на 

устойчиви щамове  беше (2.7%), установен при щамовете, изолирани от 

торовите лагуни, а най-нисък – при  изолатите от отбитите и подрастващи 

прасета – (1.1%). 

При гентамицина тези проценти бяха съответно 4.7%, при  

изолираните от   прасетата за угояване ентерококи и 0% (липса на 

резистентни изолати) при  новородените прасенца.  

Кумулативни  проценти и криви на базата на MIC 

 На  фигурите 9-13 са изобразени профилите на кумулативните 

криви, построени въз основа на определените кумулативни проценти на 

минималните инхибиращи концентрации съответно за ампицилин, 

гентамицин и стрептомицин,  тетрациклин и еритромицин. 

От представените в тях  данни става ясно, че за ампицилин 

установените  стойности на MIC90 при  щамовете E. faecalis и E. faecium 

бяха определени на  2 μg/mL. За гентамицин стойностите на MIC 90  бяха 

16 μg/mL при E. faecalis и  респективно  8 μg/mL при E. faecium. При 

стрептомицина  бяха определени стойности на MIC90  - 256 μg/mL при 
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щамовете, принадлежащи и към двата вида. Това бяха и максималните 

MIC  стойности, установени при поучването.   

Стойностите на MIC90 на тетрациклин и еритромицин също за двата 

вида ентерококи бяха  определени на 32  μg/mL. 

Фигура 9. Кумулативни криви на MIC на ампицилин при ентерококи изолирани от 

прасета и от торови лагуни 

 

 

Фигура 10. Кумулативни криви на MIC на гентамицин  при ентерококи 

изолирани от прасета и от торови лагуни 
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Фигура 11.  Кумулативни криви на MIC на стрептомицина при ентерококи,  изолирани от 

прасета и от торови лагуни 

 

 

Фигура 12.  Кумулативни криви на MIC за тетрациклин при ентерококи, изолирани от 

прасета и от торови лагуни 

 

Фигура 13. Кумулативни криви на MIC на еритромицин при ентерококи изолирани от 

прасета и от торови лагуни 
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Картини на резистентност  при щамове E.faecalis и E.faecium   

изолирани от  различни категории свине  и торови лагуни  

Данните от нашите проучвания  върху рзпределението на получените  

картини на резистентност са представени в  таблица 12. От нея става 

видно, че докато при колищамовете се установяваха картини на  

полирезистентонст към 3-4 и повече антимикробни средства, то при 

ентерококите полирезистентността е рядко проявена и то най-много към 

две антимикробни вещества. 

Таблица 12. Картини на резистентност при резидентни щамове ентерококи, изолирани  от 

свине и от торови лагуни  в 4 свинеферми към пет  хантимикробни средства  (n=271) 

Картини 

на резистентост 

Брой на 

резистентните 

щамове 

Резистентни щамове (%) 

CL 95% 

E. faecalis (n-168) 

A 0 - 

E 69 41.1% (33.8÷48.6) 

G 4 2.3% (0.58÷5.0) 

S 45 26.7% (20.3÷33.6) 

T 39 23.2% (17.1÷29.8) 

ET 33 19.6% (13.9÷25.9) 

ES 7 4.1% (1.6÷7.6) 

ST 1 0.5% (0÷2.1) 

E.faecium (n-103) 

A 4 3.8% (0.9÷8.3) 

E 40 38.8% (29.6÷48.3) 

G 3 2.9% (0.5÷6.9) 

S 27 26.2% (18.2÷35.1) 

T 50 48.5% (38.9÷58.1) 

ET 14 12.8% (7.1÷19.9) 

ES 1 0.9%  (0÷3.6) 

AE 1 0.9% (0÷3.6) 

ST 0 - 

 

Данните  в  таблица 12  показват, че при вида E. faecalis в най-висок  

процент (41.1%) се изолират щамове, които показват устойчивост 

единствено към еритромицин,  последвани са тези, които демонстрират  

резистентност единствено към стрептомицин (26.7%). На трето място 
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(23.2%)  е картината на резистентност, която показва устойчивост 

единствено към тетрациклин. 

При (19.6%) от ентерококовите щамове от този вид бяха обаче 

установени картини на резистентност, показващи едновременна 

резистентност спрямо еритромицин и тетрациклин, а при (4.1%) от 

щамовете се доказа картина, илюстрираща едновременна резистентност 

към еритромицин и стрептомицин. Стрептомицина участваще в още една 

картина на резистентност заедно с тетрациклин при (0.5%) от 

ентерококовите щамове. Не бяха намерени резистентни ентерококи към 

ампицилин. 

При щамовете принадлежащи към вида E. faecium най-често 

констатираната картина на резистентност беше тази, при която  се 

регистрираше устойчивост единствено на тетрациклин. Тя беше доказана 

при (48.5%) от регистрираните изолати. На второ място по честота се 

наблюдаваше картината, при която  щамовете показваха устойчивост  само 

към еритромицин – при (38.8%) от изолатите. При (12.8%) от ентерококите 

от вида E. faecium беше регистрирана едновременна резистентност към 

еритромицин и тетрациклин,  а при един незначителен процент от тях 

(0.9%) картината на резистентност илюстрираше устойчивост едновремено 

към еритромицин и стрептомицин. При (3.8%) от щамовете  E. faecium се 

определи резистентност само към ампицилин. 

ГЕНОТИПЕН ПРОФИЛ НА РЕЗИСТЕНТНОСТТА КЪМ ЕРИТРОМИЦИН 

ПРИ РЕЗИДЕНТНИ ЕНТЕРОКОКИ, ИЗОЛИРАНИ  ОТ СВИНЕ И ОТ 

ТОРОВИ ЛАГУНИ. 

Генотипните проучвания на ентерококовите щамове, принадлежащи 

към видовете E. faecalis и E. faecium  бяха насочени основно към  

определяне степента на разпространение на ген ermB, определящ  
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резистентност от типа MLS т.е. едновременна устойчивост към макролиди, 

линкомицин и стрептограмин В.  На таблица 13 са представени 

резултатите касаещи  това разпространение   на щамовете, изолирани както 

от живи  свине, така и от торови лагуни. От нея става ясно, че докато при 

фенотипното проучване се установяват (60.8%) резистентни на 

еритромицин щамове то генотипния анализ показва че  при (48.3%) от тях 

се открива ген ermB. Най-широко разпространение на този генетичен 

детерминат (67.5%) се установява сред ентерококовите щамове, които са 

изолирани от торовите лагуни, следвано от свинете за угояване (55.2%). 

Относително ниско е разпространението на ген ermB при ентерококовите 

щамове, представляващи част от резидентната чревна микрофлора на 

прасетата-бозайници. Неговото присъствие беше установено само в 

(16.1%) от тях.   

Таблица 13.  Разпространение на ген ermB при щамове ентерококи, изолирани  от свине и 

от торови лагуните в 4 свинеферми, за периода 2012 -2016 г  

                                  Наличие на гени на резистентността  [n (%)]   

 

Генотип 

 

Бозаещи 

прасета 

n=56 

 

Подрастващи 

животни 

n=93 

 

Угояване 

n=85 

 

Торови 

лагуни 

n=37 

 

Общ брой 

n=271 

 

 

95%CL 

 

Резистентност 

към 

еритромицин 

(%) 

 

 

13 (23.2%) 

 

 

64 (68.8%) 

 

 

61 (71.7%) 

 

 

27(72.9%) 

 

 

165 (60.8%) 

 

 

 

50.0÷66.5 

 

ermB 

 

9 (16.1%) 

 

50 (53.7%)*** 

 

47 (55.2%) *** 

 

25(67.5%) *** 

 

131 (48.3%) 

 

42.4÷54.2 

Легенда: p≤0.05*; p≤0.01**; p≤0.001*** 

 

ИЗВОДИ 

 

1. В сравнение с предходен период (2000-2004) за времето от 2012 до 

2015г при патогенните за свине щамове Е.coli  се  установява 

изразена тенденция  на нарастване процента на резистентност 

спрямо ампицилин, гентамицин, стрептомицин, спектиномицин и 
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тетрациклин. Най-силно е нарастнал процентът на щамовете, 

показващи устойчивост към  енрофлоксацин/ципрофлоксацин.   

2.  При щамовете Е.coli, представители на резидентната чревна 

микрофлора на свинете, най-високи нива на резистентност се 

установяват спрямо тетрациклиновите антибиотици, стрептомицина, 

спектиномицина, относително по-ниски са процентите на 

устойчивост към ампицилин, амиксицилин/клавуланова киселина,  

гентамицин, и цефалотин ии най-ниски спрямо  цефалоспорините от 

трета генерация цефтазидим и цефотаксим. 

3. Нивата на регистрираната антимикробна резистентност са различни 

за различните свиневъдни стопанства и са в корелативна зависимост 

от  величината на селективния натиск, свързан с тяхната употреба. 

4. Най-високи средни  проценти на резистентност при всичките 

обследвани  свиневъдни стопанства се установяват за щамовете, 

изолирани от подрастващите парсета и прасетата за угояване. 

5. Торовите лагуни около свиневъдните стопанства са  екологична 

ниша, в която се съхраняват  колищамове, показващи  сходни нива и 

почти идентично разпределиние  на резистентността с  изолираните 

от прасетата за угояване.Тези нива корелират със средните, 

установени в съответното стопанство за различните антимикробни 

средства. 

6. Въпреки нарастващата употреба на цефалоспорините от трета и 

четвърта генерация, фенотипния анализ на колищамовете, 

произхождащи от проучваните седем свиневъдни стопанства, 

извършен чрез няколко алтернативни теста,  показа наличие само на 

единични изолати с характеристиките на пордуценти на бета-

лактамази с разширен спектър на действие (ESBL). 

7. При резидентните колищамове, изолирани от  различни категори и 

свине и от торовите лагуни се установяват  13 различни картини на 
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резистентност. Най-често се доказа картината S SPT T SMZ,  

представяща едновременна резистентност към стрептомицин, 

спектиномицин, тетрациклин и сулфаметоксазол.   На второ място по 

честота е картината, показваща едновременна устойчивост към 

ампицилин и цефалотина, а трета е картината A GN S SPT T, 

показваща едновременна устойчивост към 5 антимикробни  средства 

- ампицилин, гентамицин стрептомицин, спектиномицин и 

тетрациклин. 

8. Генотипно при близо една трета от резидентните  колищамове, 

изолирани от свине в обследваните при проучването стопанства, се 

доказва наличие  на ген bla TEM, докато при нито един щам Е.coli, 

резистентен към ампицилин, цефалотин и амоксицилин /клавуланова 

киселина не се  установява наличие на  ген bla OXA-1. 

9. Най-широко разпространениегенът bla TEM има сред колищамовете, 

изолирани от подрастващи прасета и то при тези които фенотипно 

проявяват  устойчивост само към ампицилин.    

10.  Повече от половината от  анализираните  колищамове, показващи 

резистентност към стрептомицин и спектиномицин  носят ген  

aadA1,  а при повече от една трета от тях се открива ген strA/strB, 

отговорен само за резистентността към стрептомицин. И двата 

генетични детерминанта   най-често  се установяват сред щамовете, 

изолирани от подрастващите прасета, и прасетата за угояване,  а най-

рядко - при новородените и бозаещи прасета.   

11.  При нито един от резистентните към гентамицин колищамове не се 

доказа наличието на ген aacC1, а само при (1.3%)  от тях се 

установява  наличието на ген aacC2, който освен към гентамицин 

определя и резистентност,  към канамицин, тобрамицин  и 

нетилмицин. По-голям  процент от тези щамове се доказват сред 

изолатите от подрастващите прасета, докато при   колищамовете от 
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прасетата-бозайници и от торовите лагуни наличие на този ген 

отсъства.  

12.  Сред щамове, резистентни към тетрациклин, най-широко е  

разпространението на ген tet(A) който доминиращо присъства при 

изолатите  от прасетата за угояване, а най-рядко се открива в  

щамовете, произхождащи от бозаещи прасета. Наличие на  другия 

генетичен детерминат, отговорен за резистентност към тетрациклини 

tet(B) се потвърждава много по-рядко, преимуществено при 

изолатите  от подрастващи прасета и  напълно липсва при 

колищамовете, изолирани от бозайниците. Наличие на комбинацията 

от двата ефлуксни гена е установено в единични  щамове,  изолирани 

само от прасетата за угояване. 

13.  Гените sul1 и sul2 детерминиращи резистентност към 

сулфаметоксазол имат почти едно и също разпространение сред 

резидентните колибактерии, изолирани от свине, а  комбинацията от 

двата гена  се открива почти два пъти по-рядко. Най-често ген sul1 се 

установява  при щамовете, изолирани от прасета за угояване  и от 

лагуните,  и значително  по-рядко   от новородените и подрастващи 

прасета. Наличие на ген sul2 най-често се доказва сред изолатите от 

подрастващи прасета. Комбинацията от двата гена sul1 и sul2 най-

често се открива при колищамовете, изолирани от торовите лагуни.  

14.  Най-голям резервоар на гени на резистентност  и с най-голямо 

генетично разнообразие са резидентните колибактерии при 

подрастващите прасета и прасетата за угояване.  Такава роля имат и 

торовите лагуни. 

15.  При ентерококите от видовете E. faecalis и E. faecium от чревния 

тракт на здрави свине фенотипно най-високи проценти на 

резистентност се установяват по отношение на тетрациклин и 

еритромицин, а най-ниски спрямо ампицилин. При тестираните 
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щамове фенотипно не се откриват такива,  резистентни към 

гентамцин.  

 

16.  Най-широко разпространение на резистентността към еритромицин 

има при   щамовете ентерококи, изолирани  от торовите лагунии и от 

прасетата за угояване. Много по-ниски стойности са намерените за 

изолираните щамове от бозаещи прасета. Подобно е разпределението 

и на резистеността  към   тетрациклин и стрептомицин.  

 

17.  При ентерококите, изолирани от свине не се установява   голям брой 

картини на резистентност, докато  при колищамовете те много често  

показват едновременна устойчивост  към три и повече антимикробни 

средства, то при ентерококите полирезистентността е значително по-

рядко и  проявена  най-много към две антимикробни вещества. При 

вида E.faecalis  доминира катрината на резистентност единствено 

към еритромицин, а при  E. faecium тази, илюстрираща устойчивост 

единствено към тетрациклин. 

18.  При ентерококите доминиращо се  доказва наличието на ген  ermB. 

Най-широко разпространение на този генетичен детерминат  има 

сред   щамовете, изолирани от торовите лагуни, следвано от тези, 

произхождащи от свинете за угояване. Относително по-слабо е 

разпространението му при  щамовете представляващи част от 

резидентната чревна микрофлора на прасетата-бозайници.  

 

ПРИНОСИ 

1. Извършено е сравнително изследване относно характера и обхвата на 

антимикробната резистентност при патогенни за свине щамове от вида 
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Escherichia coli за  прериодите 2000-2004  и  2010 -2015 година   и е 

направена аналитична оценка. 

Потвърдителен принос 

 

2. За първи път в Р. България е направен комплексен  фенотипен анализ 

на резистентността към основни класове антимикробни средства на 

щамове Escherichia coli, представители на  резидентната чревна 

микрофлора на различни възрастови  и технологични категории свине 

и  изолати от торови лагуни около интензивни свиневъдни обекти.  

Оригинален принос 

 

3. За първи път в Р. България е извършен комплексен фенотипен анализ  

и оценка на резистентността към няколко антимикробни средства на 

щамове Enterococcus spp. представители на  резидентната чревна 

микрофлора на различни възрастови  и технологични категории свине 

и  изолати от торови лагуни около интензивни свиневъдни обекти.  

Оригинален принос 

4. За първи път в Р. България е направен  комплексен генотипен анализ 

на резистентността към няколко класа антимикробни средства на 

резидентни щамове E. coli, изолирани от  различни възрастови  

категории свине и от торови лагуни  

                     Оригинален принос 

 

5. За първи път в Р. България е извършен генетичен анализ   на  

резистентността към еритромицин, при щамове Enterococcus spp. 

представители на  резидентната чревна микрофлора на различни 

възрастови  и технологични категории свине и  изолати от торови 

лагуни.  
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Оригинален принос 

 

6. В резултат от проучванията са установени доминиращите генетични 

детерминаннти на антимикробната резистентност за различните 

класове антимикробни средства при резидентни колибактери и 

ентерококи, изолирани от свине и от торови лагуни. 

Оригинален принос 

 

7. Потвърдено е наличето в торовите лагуни около свиневъдните бази на 

резистентни  колибактери и ентерококи  носещи  разнообразни в т.ч. и 

мобилни генетични детерминанти на антимикробната резистентност.  

                                                                                         Потвърдителен принос 

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРАКТИКАТА 

1. Във всички случаи  на инфекциозно заболяване при интензивно 

отглеждани  свине  с доказана бактериална етиология, включително 

такава, свързана с различни патовари на вида E.coli, предприеманата 

етиотропна  терапия трябва да бъде предхождана от  тестуване  

чувствителността на конкретния  щам- причинител към приложимите 

антимикробни средства. 

 

2. С оглед  намаляване интензитета на селективната преса терапевтичното 

и особено метафилаксично използване на антибиотиците и 

синтетичните химиотерапевтици в интензивното свиневъдство да се 

осъществява само на основата на целесъобразно назначаване на 

препарататите, тяхното рутиране и  перманентен контрол  по 

отношение кратността и продължителността на прилагането им. 
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3. Периодично да се контролира in vitro чувствителността на тест-

микроорганизми от състава на резидентната микрофлора и особено на 

чревната за наличие на резистентност и особено за евентуално 

установяване на  генетични детеринанти на антимикробната 

резистентност. 

 

4. Торовите лагуни да се включат в перманентния мониторинг на 

антимикробната резистентност в интензивното свиневъдство като 

изолираните от тях тест-щамове се подлагат като на фенотипен, така и 

на генетичен анализ. 

 

5. Българската Агенция по безопасност на храните  в съответствие с 

европейските нормативни  изисквания и утвърдени практики както и 

изискванията на EFSA да разработи система за наззор на 

антимикробната резистентност, включваща и  перманентно тестуване 

на изолати от резидентни микроорганизми чрез фенотипни и  

генетични методи. 

 

6. Да се разработи система за перманентно повишаване на  

квалификацията на лекарите от интензивните  ферми в т.ч. и 

свиневъдните стопанства по въпросите на антибиотичната политика и 

превенцията на  антимикробната резистентност. 
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Phenotypic and genotypic characterisation of antimicrobial resistance in 

commensal Еscherichia coli and Enterococcus spp., isolated from intensively 

farmed pigs in the Republic of Bulgaria 

SUMMARY 

The results from performed studies on resistance phenotypes and 

genotypes among colibacteria and enterococci isolated from healthy pigs and 

manure lagoons provide evidence for the predominance of resistance to 

tetracyclines. The prevalence of resistance to tetracyclines, resp. the genetic 

determinants, is determined not only by the selective pressure from the extensive 

use of these antimicrobial drugs, but also by concurrent  active exchange of 

genetic factors among the microorganisms, including in commensal colibacteria 

and those with pathogenic potential.    

According to the data of our study, the second place is held by the 

incidence of resistance to aminoglycosides streptomycin and spectinomycin. 

Regardless of the fact that during the last years, the use of streptomycin in pig 

farming was not a common practice, the high prevalence of the genes aadA1 and 

strA/strB, which determine the resistance to these aminoglycosides among 

commensal colibacteria was confirmed. This fact poses the question about the 

risk posed by co-resistance in polyresistant indicator bacteria. In domestic 

livestock species, class 1 integrons are one of mechanisms of horizontal transfer 

of gene cassettes determining the resistance to streptomycin/spectinomycin 

(aadA1). That is why, the established prevalence of the intI encoding integrase 

gene, the sulI gene and the presence of variable region specific for aadA1 gene 

cassette is specifically interesting. It was demonstrated that it was the most 

commonly seen in colibacteria isolated from fattening pigs and manure lagoons. 

This allows assuming that probably, a more intensive transfer of genetic 

determinants with participation of class 1 integrons could occur between the 

strains from these two ecological niches. Another important element posing risk 

for public health is the selective pressure of aminoglycosides used in livestock 

husbandry. It results in emergence of resistance in commensal enterococci as 
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well. As we have not established high levels of resistance to gentamicin and 

streptomycin in enterococcal isolates from healthy pigs and from manure 

lagoons, it could be suggested that at present there was not a negative environ-

mental impact in the country and respectively, risk for foods of animal origin.  

On the other hand, the established higher percentages of gentamicin-

resistant colibacteria in comparison with the most recent data from other EC 

member states require increased awareness about the selective impact of this 

antibiotic on commensal microflora of domestic animals with emphasis on the 

dissemination of bifunctional genes conferring resistance to gentamicin and 

fluoroquinolones at the same time, especially with respect to the wide use of the 

latter group of antimicrobial drugs.  

As the prevalence of the resistance to macrolides was concerned, the 

proved wide prevalence of the ermB gene among resistant enterococci in strains 

isolated from manure lagoons is another circumstance deserving a special 

attention from the point of view of lagoons as a reservoir from which resistant 

strains, respectively genetic determinants could penetrate into groundwater and 

soil in farms’ vicinity and consequently, through the plants, occur in animals or 

humans.  

The fact that regardless of the use of ceftiofur in some of the surveyed 

farms, no resistant E. coli strains producing extended-spectrum beta-lactamases 

from the CTX-M-1 type were found out, deserves a separate analysis and 

evaluation. Due to the particular important of third- and fourth-generation 

cephalosporins in the therapy of bacterial infections in men, this fact is 

encouraging from the point of view of public health risks.  Anyway, the 

presence of selective pressure in the livestock farming sector requires a more 

detailed and extensive body of knowledge on the range and character of 

antimicrobial resistance. In future investigations, it should include evaluation 

not only of the indicator microflora, including commensal bacteria in healthy 

animals, but also of microbial communities of sanitary significance from animal 

foodstuffs and particularly zoonotic agents e.g. Salmonella serovars, 

staphylococci, campylobacteria etc.  
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