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През последното десетилетие антимикробната резистентност (AMР) се превърна в 

глобален проблем, с нарастващо значение, чиито негативни измерения могат да засегнат 

всички направления на съвременната медицина и аспекти на общественото здраве. При 

Грам-отрицателните бактерии проблемът с АМР е с особено значение, поради потенциал 

им да я развият към всички налични групи антибиотици. Ето защо през последните години 

нарасна значението на полимиксиновия препарат колистин. Въпреки своите недостатъци 

той често представлява единствената терапевтична опция за лечение на инфекции, 

причинени от карбапенем-резистентни (КР) и екстензивно-резистентни (XDR) 

Enterobacteriaceae. Появата на резистентност към групата на полимиксиновите 

антибиотици може да се счита, като една от последните стъпки за възникването на 

панрезистентни фенотипове, което определя необходимостта от детайлни проучвания 

върху генетичните основи на нейното възникване. До 2015 година съществуваше 

хипотезата, че резистентността към полимиксини е хромозомно медиирана, но откриването 

на генът с плазмидна локализация mcr-1 промени това схващане и разкри потенциала за 

разпространение на този тип резистентност сред Грам-отрицателните бактерии с клинично 

значение. 

През последните години е налице ясна тенденция за нарастване на полимиксиновата 

резистентност сред XDR Enterobacteriaceae, изолирани в различни болнични заведения в 

страната, което дефинира и целта на нашето проектно предложение: 

Установяване на механизмите за придобиване на резистентност към полимиксини и 

нейният епидемичния потенциал при XDR Enterobacteriaceae. Чрез прилагането фенотипни 

методики ние ще охарактеризираме селектираните изолати, като изпитаме 

чувствителността им към богат набор от антимикробни препарати, включително и такива 

от последно поколение. Молекулярно-генетичния анализ на щамовете ще включи комплекс 

от съвременни амплификационни, секвениращи и биоинформатични методи с цел 

проучване ролята на редица гени и мутации за асоцииращи се с резистентност към 

колистин, а очакваните резултати ще обогатят представите за механизмите на възникване и 

селекция, което подчертава и фундаменталния характер на нашето проектно предложение. 

Чрез високо дискриминативния генотипен анализ (МLVA, MLST) ще бъдат установени 

произхода, еволюцията, както и епидемичния потенциал на XDR Еnterobacteriaceae, което 

ще даде основа на бъдещи проучвания в областта на антимикробната резистентност. 


