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Списък на използваните съкращения 
 
АТФ – Аденозин трифосфат 

ДНК – Дезоксирибонуклеинова киселина 

ЕДТА – Етилендиаминтетраацетат 

ИПАЗР – Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията  

ИГ – Институт по генетика 

ИЗК – Институт по зеленчукови култури 

НЦЗПБ – Национален център по заразни и паразитни болести 
НБПМКК – Национална банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури 

AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism) – Полиморфизъм в дължината на 

амплифициран ДНК фрагмент 

АТCC (American Type Culture Collection) – Американска колекция за микроорганизми 

BCA (Biological Control Agent ) – Агенти за биологичен контрол  

bp (base pairs) – Базови двойки 

DSMZ (Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen) – Немска колекция за 

микроорганизми и клетъчни култури 

ECW (Early Calwonder) - Изогенна линия пипер 

ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent Assay) - Ензимно свързан имуносорбентен анализ 

ETI  - Effector-triggered immunity  

ETS - Effector-triggered susceptibility 

GH – Гликозил хидролаза 

HGDI (Hunter-Gaston discriminatory index) – Дискриминативен индекс 
HR (hypersensitive response) – Свръхчувствителна реакция (отговор) 

Hrc - Hypersensitive response and pathogenicity conservative  

Hrp - (hypersensitive response and pathogenicity) – Генен кластер, кодиращ патогенност и 

свръхчувствителна реакция 

IAA – Индекс на антимикробна активност 

ICMP (International Collection of Microorganisms from Plants) – Международна колекция за 

микроорганизми асоциирани с растенията 

ISR - Induced systemic resistance 
ITS (Internal Transcribed Spacers) – Участък между гените 16S и 23S в рибозомалния оперон 

GenBank NCBI (National Center for Biotechnology Information) - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/ 

Kb (Kilobases) – Килобази 

LAMP-PCR (Loop-Mediated Amplification-PCR) 

LMG (BCCM/LMG Bacteria Collection) – Белгийска колекция за микроорганизми  

MAMP - Microbe-associated molecular pattern triggered immunity 

MIC – Mинимална инхибираща концентрация 

MLSА/MLST (MultiLocus Sequence Analysis/Typing) – Секвенционен анализ на различни локуси и 

типиране 

MLVA (Multiple Loci VNTR Analysis) - Анализ на локуси от генома съдържащи вариабилен брой 

тандемни повтори 



 

NB-LRR белтъци - Nucleotide-binding site leucine-rich repeat proteins 

NCPPB (National Collection of Plant Pathogenic Bacteria) – Английска колекция за фитопатогенни 

бактерии 

PAMDB.org (Plant Associated and Environmental Microbes Database) - http://genome.ppws.vt.edu/cgi-

bin/MLST/home.pl 

PAMP-Pathogen-associated molecular pattern-triggered immunity 

PCR (Polymerase Chain Reaction) – Полимеразна верижна реакция 

PFGE (Pulse-Field Gel Electrophoresis) – Пулсова гел електрофореза 

PGPR (Plant-Growth-Promoting Rhizobacteria) – Ризобактерии, стимулиращи растежа на 

растенията 

PL – Полизахарид лиаза 

PRR - Pattern recognition receptors 

PTI - PAMP-Pathogen-associated molecular pattern-triggered immunity 

qPCR (quantitative PCR) – Количествена полимеразна верижна реакция 

RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) – Полиморфизъм на амплифицирана ДНК със 

случайни праймери  

REP- PCR (Repetitive Element Palindromic Polymerase Chain Reaction) – Амплификация на 

повтарящи се палиндромни екстрагенни участъци 
RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) - Полиморфизъм в дължината на 

амплифицирания фрагмент 

RVDS - Repeat Variable Diresidues 
SAR (Systemic aquired resistance) – Системна придобита резистентност 

SMM - Stepwise mutation model 

SNPs (Single Nucleotide Polymorphisms) – Единични нуклеотидни полиморфизми 

SUMO - Small ubiquitin-like modifiers 

TAL effectors (Transcription Activator-Like effectors) – Ефектори, транскрипционни активатори  

Т1SS, T2SS, Т3SS, T4SS, T6SS - Tип 1, 2, 3, 4, 6 секреторна система 

T, P, PT – Доматен, пиперен, пиперно-доматен патотип 

UPGMA – Unweighted Pair Group Method 

VNTR (Variable Number Tandem Repeats) – Вариабилен брой тандемни повтори 



 

 

“Biology is a science of three dimensions. The first is the study of each species 

across all levels of biological organization, molecule to cell to organism to population 

to ecosystem. The second dimension is the diversity of all species in the biosphere. 

The third dimension is the history of each species in turn, comprising both its genetic 

evolution and the environmental change that drove the evolution. Biology, by growing 

in all three dimensions, is progressing toward unification and will continue to do so.” 

 
 
Edward O. Wilson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Т. Ванчева 
Автореферат 

1 
 

УВОД 
 

Регулирането на разпространението и контрола на болестите по растенията e едно 

от основните звена в растителната защита. Производството на храни с добри 

количествени и качествени показатели е в непрекъсната зависимост от растения с 

продължителна устойчивост към различни патогенни организми. Фитопатогенните 

бактерии представляват сериозен риск при производството на плодове и зеленчуци за 

непосредствена консумация и като суровини за хранително-вкусовата промишленост, 

а така също и при производството на технически култури. Род Xanthomonas включва 

фитопатогенни бактерии, които инфектират различни видове растения. Причинителите 

на бактерийно струпясване по пипера, които се отнасят към този род и са обект на 

настоящата дисертация, са класифицирани в топ 10 на фитопатогенни бактерии с най-

голямо икономическо и научно значение. Една от причините за ограничения успех на 

борбата с причинителите на бактерийното струпясване е липсата на достатъчно 

информация за разнообразието на щамовете и механизмите, включени във 

взаимодействието патоген-гостоприемник. Необходими са рутинни епидемиологични 

наблюдения и изследване на популациите с цел типиране на щамовете от различни 

географски области, определяне на посоката на разпространение на патогените, 

идентифициране и характеризиране на огнищата на заболяването и епидемиите. За 

изясняване на епидемиологията на бактерийното струпясване, усъвършенстване на 

методите за откриване и доказване на патогена и борбата с болестта, тези патогенни 

се изучавани на различни нива - морфологично, физиологично, серологично и 

генетично. Характеристиката и идентификацията на вида основаваща се на фенотипни 

и генотипни признаци е необходима за проследяване на разпространението на 

патогена. Популациите на причинителите на бактерийното струпясване по пипера в 

България и Македония не са изследвани до сега по тези признаци, поради което 

информацията за тяхното вътревидово разнообразие е непълна. Това изисква 

допълване на данните за вътревидовото разнообразие чрез анализиране на щамове, 

изолирани от по-голям брой райони и години където патогените са открити.  

Познаването на причинителите би улеснило управлението на болестта в териториите, 

в които тя се установява, методите за откриването й, пътищата на навлизане и 

механизмите на взаимодействие с гостоприемника и ограничаването на 

разпространението на болестта. От друга страна, определянето на патогеността на 

причинителите към различни сортове пипер и чувствителността към различни 

антибиотици, медни препарати и активни компоненти от биологичен произход би 

осигурило ценна информация в търсенето на методи за контрол и борба с болестта.  
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ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 
 

Целта на дисертационния труд е изучаване на видов състав, вътревидово 

разнообразие, разпространение, взаимоотношение патоген-гостоприемник на 

причинителите на бактерийно струпясване от род Xanthomonas по пипер (Capsicum 

annuum) в България и Македония и търсене на алтернативни средства за борба. 

За реализирането на целта са поставени следните конкретни задачи за 

изпълнение: 

 

1. Изолиране на причинители на болестта бактерийно струпясване по пипер от 

България и Македония с предполагаема принадлежност към род Xanthomonas 

2. Потвърждаване на патогенността и определяне на патотипа на изолираните 

щамове 

3. Фенотипна характеристика на изолатите  

4. Видова идентификация на изолатите 

4.1. По фенотипни признаци 

4.2. С молекулни методи 

5. Фенотипна характеристика и разнообразие на популациите на причинителите на 

бактерийно струпясване по пипер 

6. Генотипна характеристика и вътревидово разнообразие на причинителите на 

бактерийно струпясване по пипер 

6.1. RAPD-PCR анализ на геномна ДНК 

6.2. REP-PCR анализ на геномна ДНК с праймери ERIC и BOX 

6.3. Секвенционен анализ на различни локуси (Multi locus sequence analysis 

and typing MLSA/MLST) 

6.4. Анализ на локуси от генома съдържащи вариабилен брой тандемни 

повтори MLVA (multi-locus variable number tandem repeat analysis) 

7. Взаимоотношение патоген-растение гостоприемник чрез определяне наличието 

на TAL ефекторни белтъци в популациите на патогените 

8. Изследване на алтернативни средства за борба с причинителите на 

бактерийното струпясване по пипер 
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МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

 
МАТЕРИАЛИ 

1. Растителни проби 

2. Микроорганизми 

3. Хранителни среди 
МЕТОДИ 

1. Изолиране на щамовете 

2. Патогенност на изолираните щамове 

3. Определяне на основни физиологични и биохимични свойства 

4. Биохимично характеризиране 

5. Чувствителност към антибиотици  

6. Чувствителност към медни йони 

7. Изолиране на ДНК 

8. PCR-амплификация с видово-специфични праймери 

9. RFLP анализ на 16S-23S спейсърна последователност на рДНК (16S-23S rRNA 

Gene Internal Transcribed Spacer Sequences PCR) 

10. Секвенционен анализ на различни локуси (MLSA-multi locus sequence analysis) 

11. PCR-aмплификация на ДНК със случайни праймери – RAPD анализ 

12. PCR амплификация на повтарящи се региони от генома с ERIC и BOX праймери 

(REP-PCR) 

13. Анализ на локуси от генома съдържащи различен брой тандемни повтори MLVA 

(multi-locus variable number tandem repeat analysis)  

14. Скрининг за наличие на TAL ефекторни белтъци сред популацията на X. 

euvesicatoria 

15. In vitro антибактериална активност на етерични масла  

16. Минимална инхибираща концентрация на етеричните масла спрямо 

фитопатогените 

17. In vivo антибактериална активност на етерични масла  

18. In vitro aнтимикробна активност на актиномицети срещу причинителите на 

бактерийно струпясване 

19. Устойчивост на български и интродуцирани сортове пипер към патогените 
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РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 
Провеждането на експерименталната работа по дисертацията е извършено по 

следната схема:  
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1. Изолиране на причинители на болестта бактерийно струпясване по 
пипер от България и Македония с предполагаема принадлежност към род 

Xanthomonas 
 
Проследяването на разпространението на болестта бактерийно струпясване по пипер 

в България и Македония и изучаване на разнообразието на патогенната популация на 

причинителя изисква негово изолиране, проверка на патогенността, идентифициране и 

характеризиране. Растителен материал от различни сортове C. annuum, показващи 

симптоми на заболяването бактерийно струпясване е събиран от различни райони на 

производство в двете държави (Фиг. 2). 

За изолирането на бактериите са използвани различни части на болни растения 

(лист, цвят, плод). Изолирането на щамовете е осъществено по класическата схема за 

изолиране на чисти култури, при която от инфектирания растителен материал след 

предварителна подготовка и разреждане са извършвани повърхностни посевки върху 

селективна твърда хранителна среда King’s B. След разсева върху среда King’s B и 

култивиране при 28оC за 48h формиралите се колонии са проверявани за флуоресциращ 

пигмент, оксидазна и каталазна активност, оцветяване по Грам, способност към 

анаеробен растеж и формиране на жълти или оранжеви пигменти на среда YDC. 

Отбрани са само изолатите, които са оксидазо-отрицателни, каталазо-положителни, 

Грам-отрицателни подвижни пръчки, без способност към анаеробен растеж, и които на 

среда YDC образуват жълти или оранжеви пигменти. Признаците, по които е направен 

отборът на изолатите показва тяхната евентуална принадлежност към род Xanthomonas. 

След процедури на проверка на чистотата на културите са отбрани 161 изолата 

изолирани в периода от 1999–2013 година от България и от Македония (Табл. 1), които 

са обект на следващите анализи.  
 
2. Потвърждаване на патогенността и определяне на патотипа на 
изолираните щамове 

 
За продължаване на изследванията е проверена патогенността, което дава 

информация и за патотипа на изолатите. Като тест-растения са използвани домати и 

пипер, които са изкуствено инокулирани с клетъчна суспензия от всеки изолат. След 

инкубация на инокулираните тест-растения в продължение на 5 денонощия е отчитана 

появата на типични за бактерийното струпясване симптоми – поява на некротични 

петна. При пиперените растения се наблюдава още некротизиране на листните дръжки 

и опадане на листата (дефолиация) (Фиг. 3). Симптомите по доматите са под форма на 

типични воднисти некротични петна, характерни за бактерийното струпясване, когато 

изолатът се отнася към доматения и пиперено-доматения патотип. Доматеният 
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патотип заразява само домати, а пиперено-доматеният – и пипер и домати (Табл. 1). 

Пипереният патотип е непатогенен за доматите и предизвиква поява само на 

свръхчувствителна реакция. Патогенността на всички изолати е потвърдена. 

В българската популация доминира PT патотипът (69% от изолатите), който е 

патогенен както за пипер, така и за домати, което обяснява сериозните поражения и на 

двете култури в България. Прави впечатление, че пипереният патотип се появява след 

2008 година в България. 

В Македонската популация преобладава пипереният патотип (68% от изолатите). 

Сред щамовете в Македонската популация, изолирани през 2013 година преобладава 

PT патотипът – 76% от изолатите показват такава принадлежност. В сравнение с 

предишни години, за първи път през 2013 година се наблюдава преобладаване на този 

патотип. Възможно обяснение за появата на пиперено-доматения патотип в двете 

държави, особено в Македония е едновременното отглеждане на пипер и домати в 

определени райони, което дава възможност за обмен между доматената и пиперената 

популация.  

 

 
 
Фиг. 2. Карта на България и Македония, отразяваща регионите на изолиране на 

щамове фитопатогенни бактерии, 1999-2013 
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Табл. 1. Списък на щамовете от род Xanthomonas, изолирани от пипер през периода 

1999-2013 година 

№ 
изолат 
 

Година  
на 
изолиране 
 

Произход 
 

Сортотип/Сорт 
 

Раст. 
материал 
 

Патотип 
 

Раса 
 

Амилазна 
активност 
 

 
1b 1999 Ловеч Капия 

 
Листc  PT T1 + 

2b 1999 Ловеч Капия Листc  PT T3 + 
3b 1999 Ловеч Люти Листc  PT Т2 + 
4b 2000 ИГ Сортимент Листc  PT T2 - 
5b 2000 ИГ Сортимент Листc  PT T2 - 
6b 2001 ИГ Генетичен материал Листа PT T2 - 
7b 2001 ИГ Генетичен материал Л. др PT T2 - 
8b 2002 Ловеч Капия Листc PT T3 + 
9b 2002 Требич Чорбаджийска Л. др PT Т2 + 
10b 2002 Пазарджик Капия Разсад PT T1 - 
11b 2003 ИЗР Калифорнийско чудо Листc  PT Т2 - 
12b 2003 Петрич Капия Листc  PT Т2 - 
13b 2004 ИЗР Калифорнийско чудо Листc  PT Т2 - 
14b 2005 ИГ Украсен Листc  P  - 
15b 2005 ИГ Украсен Пл. др PT T1 - 
16b 2006 Каварна Капия Плод PT T2 ++ 
17b 2006 ИЗР Капия Плод PT T1 ++ 
18b 2006 ИЗР Златен медал Листа PT T3 ++ 
19b 2006 ИЗР Златен медал Плод PT T2 ++ 
22b 2006 ИГ №82 Листb PT T2 -- 
23b 2006 ИГ OK Листb PT T3 -- 
24b 2006 ИГ ОК Плод PT T3 -- 
25b 2006 ИГ 80x67 Листа PT T3 -- 
26b 2006 ИГ Rama Л. др PT T1 -- 
27b 2006 ИГ B2/13 Листb PT T1 -- 

28b 2006 ИГ 
Селекционен 
материал Плод PT T2 -- 

29b 2006 ИГ 
Селекционен 
материал Плод P  -- 

30b 2006 ИГ 206 Л. др PT T2 -- 
31b 2006 ИГ Люти Листb PT T2 -- 
32b 2007 Хасково Капия-червена Плод PT T2 ++ 
33b 2007 Хасково Капия-червена Пл. др PT T2 ++ 
34b 2007 Стара Загора Капия-червена Плод PT T2 ++ 
35b 2007 Стара Загора Капия-червена Пл. др PT T2 ++ 
36b 2008 ИЗР Златен медал Листc PT T2 + 
37b 2008 ИЗР Златен медал Л. др PT T2 + 
38b 2008 ИГ Оранжева Листc PT Т2 - 
39b 2009 Костинброд Капия Л. др P  ++ 
40b 2009 Костинброд Капия Пл. др P  -- 
41b 2009 В. Търново Капия Листc  P  -- 
42b 2009 В. Търново Капия Листc  P  -- 
43b 2009 В. Търново Люти Листc  P  -- 
44b 2010 ИЗК Капия Листc  P  - 
45b 2010 ИЗК Куртовска Листc  P  - 
47b 2010 ИЗК Капия Плод P  - 
48b 2010 ИЗК Люти Листc P  - 
49b 2010 ИЗК Шипка Плод P  - 
50b 2010 ИЗК Шипка Плод P  - 
51b 2010 ИЗК Люти Л. др P  - 
52b 2010 ИЗК Люти Листc P  - 
53b 2011 Нови Искър Капия Пл. др PT Т1 + 
54b 2011 ИЗР Сиврия Листc PT Т1 + 
55b 2011 Костинброд Капия Л. др PT Т1 + 
56b 2011 Костинброд Капия Плод PT Т1 + 
57b 2011 ИЗК Бяла капия Листc PT Т1 + 
58b 2011 ИЗК Бяла капия Л. др PT Т1 + 
59b 2011 ИЗК Бяла капия Пл. др PT Т1 + 
60b 2011 ИГ Бяла капия Плод PT Т2 + 
61b 2012 ИЗК ПирцетF1 Листc  PT Т3 + 
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№ 
изолат 
 

Година  
на 
изолиране 
 

Произход 
 

Сортотип/Сорт 
 

Раст. 
материал 
 

Патотип 
 

Раса 
 

Амилазна 
активност 
 

62b 2012 ИЗК ПирцетF1 Листc  P  + 
63b 2012 ИЗК ПирцетF1 Листc  P  + 
64b 2012 ИЗК ПирцетF1 Листc  PT Т1 + 
65b 2012 ИЗК ПирцетF1 Листc  PT Т3 + 
66b 2012 Павликени Камби Листа PT Т1 + 
67b 2012 Павликени Камби Листа P  + 
68b 2012 Павликени Камби Листа PT Т1 + 
69b 2012 Павликени Камби Листа PT Т1 + 
70b 2012 Павликени Капия-червена Листc  PT Т1 + 
71b 2012 Павликени Капия-червена Листc  PT Т3 + 
72b 2012 Павликени Капия-червена Листc  PT Т1 + 
73b 2012 Павликени Шипка Листа P  + 
74b 2012 Павликени Шипка Листа P  + 
75b 2012 Павликени Шипка Листа PT Т1 + 
76b 2012 Павликени Шипка Листа PT Т1 + 
77b 2012 Дуранкулак Чорбаджийска Листа P  + 
78b 2012 Дуранкулак Чорбаджийска Листа PT Т3 + 
79b 2012 Дуранкулак Чорбаджийска Листа PT Т1 + 
80b 2012 Шабла Капия Листc  P  + 
81b 2012 Шабла Капия Листc  P  + 
82b 2012 Шабла Капия Листc  P  + 
83b 2012 Тюленово Камби Листb P  + 
84b 2012 Тюленово Камби Листb P  + 
85b 2012 Тюленово Камби Листb PT Т3 + 
86b 2012 Каварна Капия-червена Листb P  + 
87b 2012 Каварна Капия-червена Листb P  + 
88b 2012 Каварна Капия-червена Листb P  + 
89b 2013 Костинброд Капия Листc  PT Т1 - 
90b 2013 Костинброд Капия Листc  P  - 
91b 2013 Костинброд Капия Листc  PT Т2 - 
92b 2013 Костинброд Капия Листc  PT Т3 - 
93b 2013 Садово Капия Листа PT T2 - 
94b 2013 Садово Капия Листb PT Т2 - 
95b 2013 Садово Капия Листb PT Т2 - 
96b 2013 Бяла черква Сиврия Плод PT Т2 - 
97b 2013 Бяла черква Сиврия Плод P  - 
98b 2013 Бяла черква Капия-червена Листc  PT Т3 - 
99b 2013 Бяла черква Капия-червена Листc  PT Т3 - 
100b 2013 Бяла черква Капия-червена Листc  P  - 
101b 2013 Бяла черква Камби Листd PT Т2 - 
102b 2013 Бяла черква Камби Листd P  - 
103b 2013 Бяла черква Камби Листd PT Т2 - 
105b 2013 Бяла черква Чорбаджийска Л. др PT Т2 - 
106b 2013 Шабла Чорбаджийска Листd PT Т1 - 
107b 2013 Каварна Камби Листа PT Т1 - 
108b 2013 Каварна Капия-червена Листc  PT Т2 - 
109b 2013 Каварна Капия-червена Листc  PT Т2 - 
110b 2013 Каварна Капия-червена Листc  PT Т2 - 
111b 2013 Каварна Капия-червена Листc  PT Т2 - 
112b 2013 Каварна Капия-червена Листc  PT Т1 - 
113b 2013 Каварна Капия-червена Листc  P  - 
114b 2013 Каварна Капия-червена Листc  PT Т1 - 
115b 2013 Каварна Капия-червена Листc  PT Т1 - 
1M 2005 Струмица Куртовска капия Листb P  - 
2M 2005 Струмица Куртовска капия Листb PT T2 - 
5M 2005 Струмица Куртовска капия Листb P  - 
7M 2005 Струмица Куртовска капия Листа P  - 
11M 2005 Струмица Куртовска капия Листа P  - 
15M 2005 Кочани Куртовска капия Листb P  - 
21M 2005 Кочани Куртовска капия Листа PT T2 - 
25M 2005 Кочани Куртовска капия Листа P  - 
28M 2005 Беласица Куртовска капия Листb P  - 
31M 2005 Беласица Куртовска капия Листb P  - 
35M 2005 Беласица Куртовска капия Листb P  - 
37M 2005 Беласица Куртовска капия Листа PT T2 - 



Т. Ванчева 
Автореферат 

9 
 

№ 
изолат 
 

Година  
на 
изолиране 
 

Произход 
 

Сортотип/Сорт 
 

Раст. 
материал 
 

Патотип 
 

Раса 
 

Амилазна 
активност 
 

38M 2005 Беласица Куртовска капия Листа P  - 
44M 2005 Струмица Куртовска капия Листа P  - 
50M 2005 Струмица Куртовска капия Листа P  - 
53M 2005 Струмица Куртовска капия Листа P  - 
54M 2012 Лажани Сиврия Листc  P  + 
55M 2012 Лажани Сиврия Листc  P  + 
56M 2012 Лажани Сиврия Листc  P  + 
57M 2012 Лажани Сиврия Листc  P  + 
58M 2012 Лажани Сиврия Листc  P  + 
59M 2012 Лажани Сиврия Листc  P  + 
60M 2012 Лажани Сиврия Листc  P  + 
61M 2012 Лажани Сиврия Листc  P  + 
62M 2012 Лажани Сиврия Листc  P  + 
63M 2012 Лажани Сиврия Листc  P  + 
64M 2012 Лажани Сиврия Листc  P  + 
65M 2012 Лажани Сиврия Листc  P  + 
66M 2012 Лажани Сиврия Листc  P  + 
67M 2012 Лажани Сиврия Листc  P  + 
68M 2012 Лажани Сиврия Цвят P  + 
69М 2012 Лажани Сиврия Цвят P  + 
70М 2012 Лажани Сиврия Цвят P  + 
71M 2013 Радовиш Куртовска капия Листc  P  - 
72M 2013 Радовиш Куртовска капия Листc  P  - 
73M 2013 Радовиш Куртовска капия Листc  PT T3 - 
74M 2013 Радовиш Куртовска капия Листc  P  - 
75M 2013 Радовиш Куртовска капия Листc  P  - 
76M 2013 Беласица Златен медал Листc  PT T2 - 
77M 2013 Беласица Златен медал Листc  PT T2 - 
78M 2013 Беласица Златен медал Листc  PT T2 - 
79M 2013 Кочани Люти Листc  PT T3 - 
80M 2013 Кочани Люти Листc  PT T3 - 
81M 2013 Кочани Люти Листc  PT T2 - 
82M 2013 Струмица Капия Листc  PT T2 - 
83M 2013 Струмица Капия Листc  PT T2 - 
84M 2013 Струмица Капия Листc  PT T2 - 
85M 2013 Лажани Бабура Листc  PT T2 - 
86M 2013 Лажани Бабура Листc  PT T1 - 
87M 2013 Лажани Бабура Листc  PT T2 - 

ИГ – Институт по генетика; ИЗР – Институт за защита на растенията; ИЗК – Институт по зеленчукови 
култури; P – пиперен патотип (патоген само по пипер); PT – пиперено-доматен патотип (патоген по домати 
и пипер); Листа – малки петна от лист; Листb – големи петна от лист; Листc – средни петна от лист; Листd – 
смесени петна от лист; Л.др – листна дръжка; Пл.др – плодна дръжка. 
Щамовете с индекс „b” са изолирани от България, а тези с индекс „М“ – от Македония. 
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Фиг. 3. Бактериоза по пипер в България, предизвикана от бактерии от род Xanthomonas 
A – естествено заразяване; Б - изкуствено заразяване 

 
3. Фенотипна характеристика на изолатите 

3.1. Морфологична характеристика 

Изолатите са разсявани за единични колонии върху среда PDA. След инкубация 

при 28оС за 48h, е описана морфологията на формираните единични колонии. 

Наблюдавани са известни различия в интензитета на жълтото пигментиране, както и в 

степента на образуване на ксантан между различните щамове. Колониите са 

разделени на три морфологични типа (Фиг. 4).  

 
  

Фиг. 4. Морфология на колониите 

 

Морфологията на клетките е наблюдавана на микроскопски препарати, оцветени по 

Грам. Клетките на всички изолати сa Грам-отрицателни и представляват пръчки с 

вариращи размери, най-често разположени единично. Не са наблюдавани отклонения 

във формата на клетките на различните щамове от присъщата за рода.  
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3.2. Физиолого-биохимична характеристика  
3.2.1. Хидролиза на скорбяла 

Понастоящем се счита, че четири вида бактерии са причинители на болестта 

бактерийно струпясване по пипер и домати (Xanthomonas vesicatoria, Xanthomonas 

euvesicatoria, Xanthomonas perforans и Xanthomonas gardneri). Способността на тези 

видове да хидролизират скорбяла е различна и е залегнала като един от основните 

признаци, по който те се разграничават. Проведеният скрининг за амилолитична 

активност на изолатите показва, че те се разделят на две групи – едната е с 

амилолитична активност, а другата се характеризира с отсъствие на такава активност. 

Сред македонските популации преобладават изолатите (66%), които не хидролизират 

скорбяла, докато в българските популации двете групи са еднакво представени. 

Според Bouzar et al. (1994b, 1996) и Jones et al., (2004) щамовете на вида X. 

еuvesicatoria и X. gardneri са строго отрицателни по отношение на амилолитичната си 

активност, а тези, принадлежащи на видовете X. vesicatoria и X. perforans строго 

положителни, което показва, че сред нашите изолати има поне два вида.  

  

3.2.2. Способност към усвояване на различни въглеродни източници 

Щамовете са анализирани за спосбността им да усвояват 95 различни въглеродни 

източници, включени в системата BIOLOG GN. Всеки щам формира характерен за него 

метаболитен профил. Всички анализирани щамове показват принадлежност към род 

Xanthomonas, формирайки характерен за рода профил. 

Над 90% от всички щамове не усвояват 40 от общо 95-те субстрати, включени в 

системата BIOLOG GN. Осем от тези субстрати не се усвояват от 100% от щамовете. 

Към останалите 55 субстрати щамовете показват различна реакция – усвояват ги в 

различна степен или не ги усвояват, но процентът на щамовете с такава реакция е по-

нисък от 90%. 
 
3.2.3. Чувствителност към антибиотици 

За фенотипно характеризиране на изолатите е изследвана тяхната чувствителност 

към 12 антибиотика от различни химични групи. 

Щамовете се разпределят в три групи в зависимост от тяхната чувствителност към 

изследваните антибиотици – резистентни (R), със средна чувствителност (I) и 

чувствителни (S). Независмо от това разделяне щамовете се различават помежду си 

по размера на формираната инхибиторна зона, което показва различно ниво на 

чувствителност (Фиг. 5 и Фиг. 6).  

От Табл. 2 се вижда, че всички български и македонски щамове са резистентни към 

сулфометоксазол+триметоприм и линкомицин и показват висока резистентност към 
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ампицилин и бацитрацин (>95%). Всички щамове са силно чувствителни към 

ванкомицин и към използвания в някои страни за контрол на заболяването - 

тетрациклин. Щамовете от двете популации показват еднакво висока чувствителност 

към изследваните концентрации на канамицин и гентамицин. Към хлорамфеникол и 

стрептомицин всички македонски щамове са чувствителни, докато българските са с 

висока чувствителност – 87% и 98% съответно. Резистентност към хлорамфеникол е 

установена сред 10% от българските щамовете, изолирани през 2013 година. Само 

един изолат от 2006 година е резистентен към използваните концентрации на 

стрептомицин. Преобладаващата част от щамовете от двете популации са 

резистентни към цефазолин и само малка част (11% за българската популация и 4% за 

македонската) са чувствителни. Реакцията на щамовете към полимиксин В и сред 

двете популации е вариабилна, но преобладават чувствителните (Табл. 2). Не се 

наблюдават статистически достоверни различия в чувствителността на българските и 

македонските щамове (Фиг. 6). 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5. Чувствителност на изолати от род Xanthomonas към избрани 

антибиотици 

 
Значението на изучаването на отношението на фитопатогенните бактерии към 

антибиотици има различни страни. Едната е свързана с физиологичното типиране на 

щамовете на базата на тази тяхна характеристика. Преобладаващата част от нашите 

щамове са или чувствителни или резистентни. Малка част се характеризират с 

междинна чувствителност, което показва хомогенност на популацията по отношение на 

този признак. Друга страна на изучаването на резистентността към антибиотици е 

свързана с факта, че в някои страни в миналото, а и сега, като средство за биологичен 

контрол на патогените се прилага третиране с антибиотици (напр. тетрациклин и 

стрептомицин). Не на последно място въпросът е сързан с възможността тези 

бактерии да предават детерминанти на устойчивост към други бактерии. В глобален 

аспект използването на антибиотици в селското стопанство е с относително ниско 

ниво, но прилагането им в агроекосистемите представлява обстоятелство, което би 
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могло да окаже влияние върху възникването и разпространението на гени за 

резистентност в околната среда.  

 

Tабл. 2. Разпределение на щамовете (в %) в зависимост от тяхната чувствителност 

към антибиотици 
Резистентни (R) Средночувствителни (I) Чувствителни (S) Антибиотик 
България Македония България Македония България Македония 

Канамицин 1 - 3 2 96 98 
Гентамицин - - 14 16 86 84 
Ванкомицин - - - - 100 100 
Цефазолин 88 96 1 - 11 4 
Сулфометоксазол 
+ Триметоприм 

100 100 - - - - 

Бацитрацин 98 98 1 - 1 2 
Хлорамфеникол 10 - 3 - 87 100 
Линкомицин 100 100 - - - - 
Ампицилин 97 96 2 - 1 4 
Стрептомицин - - 2 - 98 100 
Полимиксин B 4 6 18 24 78 70 
Тетрациклин - - - - 100 100 
 

3.2.4. Чувствителност към медни йони 

За борба с бактериозите по растенията най-често се прилагат химични средства. 

Едно от тях е разтвор на меден сулфат. В литературата има редица данни, че 

представителите на род Xanthomonas имат различна чувствителност към медните 

катиони, като някои от тях са резистентни. Въпреки, че тази резистентност може да се 

дължи на присъствието на плазмиди, изследването на чувствителността към различни 

концентрации на медни катиони би могло да се използва за фенотипно 

характеризиране и групиране на новоизолирани щамове. 

В нашето изследване е проверена чувствителността на всички щамове към 5 

различни концентрации на медни катиони (0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5%). Изборът на 

концентрациите е направен на базата на съдържанието на медни катиони в 

препаратите, които се използват за растителна защита, като са приложени и по-високи 

концентрации. Резултатите от in vitro анализa са представени на Табл. 3 и Фиг. 7 и 

показват, че почти всички щамове са чувствителни към всички концентрации на 

медните катиони, като с увеличаване на концентрацията, тази чувствителност се 

увеличава. Не се наблюдават статистически достоверни различия в чувствителността 

на българските и македонските щамове (Фиг. 7). Условно изолатите се разпределят в 

три групи, в зависимост от диаметъра на зоната на инхибиране – резистентни (R) – 

формираната инхибиторна зона е до 9 mm, такива със средна чувствителност (I) – 

диаметър на зоната от 10 до 18 mm и силно чувствителни (S) – с диаметър на 

инхибиторната зона по-голям от 18 mm. Разпределението е показано на Табл. 3.  
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Фиг. 6. Чувствителност на щамовете към изследваните антибиотици 
Bg – България; Мc – Македония; К-канамицин; G-гентамицин; V-ванкомицин; С-хлорамфеникол; PmB-полимиксин В; Т-тетрациклин 
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Вижда се, че няма съществени различия в чувствителността към медни катиони между 

българската и македонската популация според избрания от нас начин за тяхното групиране 

(Фиг. 7). Сред македонската популация не е установена резистентност към използваните 

концентрации на медни катиони. Седем процента от българските щамове са резистентни 

към концентрация 0.1% и само един щам към концентрация 0.2%. Може да се отбележи 

обаче значително по-високият процент на чувствителните щамове в българската популация, 

за сметка на по-ниския процент на тези със средна чувствителност в сравнение с 

македонската популация. 

 

Фиг. 7. BoxPlot разпределение на щамовете в зависимост от тяхната чувствителност към 

различни концентрации на медни катиони (0.1%, 0.2%, 0.3%, 0.4%, 0.5%) 
Bg – България; Mc - Македония 

 

Табл. 3. Разпределение на щамовете (в %) в зависимост от тяхната чувствителност към 

медни катиони 

 
Резистентни (R)    Средночувствителни (I) Чувствителни (S) Концентрация 

на Cu 2+, % България Македония България Македония България Македония 
0.1 7 - 62 84 31 16 
0.2 1 - 17 14 82 86 
0.3 - - 2 2 98 98 
0.4 - - - - 100 100 
0.5 - - - - 100 100 

 

Щам3b Щам 87b 
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Stall et al. (1986), Pernezny et al. (2008) и Basim et al. (2005) установяват в своите 

изследвания, че по-голямата част от анализираните от тях щамове от род Xanthomonas са 

резистентни към концентрация на медни катиони от 200 μg. Получените от нас резултати 

имат практическо значение предвид провеждането на контрола на бактериозите, 

предизвикани от ксантомонасите с медни препарати. 

 

4. Видова идентификация на изолатите 
4.1. По фенотипни признаци 
През последните 20 години род Xanthomonas подлежи на непрекъсната рекласификация. 

До 1974 г. той съдържа повече от 100 вида, предизвикващи различни симптоми или имащи 

различни гостоприемници. Следва рекласификация основана на фенотипни признаци и 

патогенност към различни гостоприемници и въвеждането на патоварната система. Няколко 

изследвания основаващи се на ДНК-ДНК хибридизация и фенотипно характеризиране, т. н. 

полифазна таксономия, предлагат рекласификация и въвеждането на нови видове. Ето 

защо за да може да се проведе видова идентификация на новоизолирани щамове е 

необходимо прилагането както на фенотипни, така и на молекулни методи. 

На базата на анализирането на щамовете със системата BIOLOG GN са получени 

метаболитните профили за всеки изследван щама. В този анализ са включени и типовите 

култури на видовете X. vesicatoria, X. euvesicatoria и X. perforans. Първите два вида са най-

често съобщавани като причинители на бактерийно струпясване по пипер. 

Данните от метаболитните профили на изолираните от нас щамове, както и тези на 

типовите култури, използвани като контроли, са подложени на йерархичен клъстерен 

анализ, който показва очевидно фенотипно разнообразие сред щамовете. При 80% подобие 

щамовете се групират в 5 клъстера. Първият обединява най-голям брой щамове – 75, 

изолирани както от България, така и от Македония. В него попада и типовата култура на 

вида X. perforans. Вторият по големина клъстер групира 59 щама, също изолирани от 

България и Македония, както и типовата култура на вида X. euvesicatoria. Третият клъстер 

обхваща 8 щама, само един от които изолиран от Македония (53М). Четвъртият е най-малък 

– в него попадат 3 български щама и типовата култура на вида X. Vesicatoria, а петият е 

съставен от 19 щама, само един, от които е изолиран от Македония (44М). Последните три 

клъстера имат 65% подобие помежду си. Клъстерният анализ показва, че патогенната 

популация се състои от повече от един вид. Седемдесет и четири от щамовете показват 

подобие с вида X. perforans, 58 – с вида X. euvesicatoria и 30 щама с вида X. vesicatoria. На 

базата на това групиране на щамовете по 95 фенотипни признаци около включените в 

анализа типови култури би могло да се допусне наличието на посочените по горе три вида в 

патогенната популация по пипера в България и Македония. Необходимо е видовата 
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принадлежност, установена със системата BIOLOG GN да бъде потвърдена и с молекулни 

методи.  

  

4.2. С молекулни методи  

През последните години се забелязва значителен напредък в разработването на методи 

за анализиране и идентифициране на фитопатогенните бактерии от род Xanthomonas.  

 

4.2.1. PCR-амплификация с видовоспецифични праймери 

Park et al. (2009) създават праймери за бърза идентификация на причинителя на 

заболяването по пипера и доматите X. campestris pv. vesicatoria в специфична PCR реакция, 

при която се формира амплификационен продукт с дължина от 517 bp. Чрез използването 

на тази видовоспецифична PCR върху нашите изолати (161) се установи, че 81% от тях 

формират очаквания амплификационнен продукт (Фиг. 8). Това показва, че те се отнасят 

към несъществуващия вече вид X. campestris pv. vesicatoria, без обаче да можем да кажем 

към кой от новите четири вида те се отнасят. 

 

Фиг. 8. PCR амплификация на избрани щамове 

от род Xanthomonas със специфични за X. 

campestris pv. vesicatoria праймери (XCVF/R) 
М - ДНК маркер 100 bp (Fermentas); Номерацията над 
стартовете съответства на номерата на щамовете. 

 

 

 
Koenraadt et al., през 2009 конструират праймери за специфична идентификация на 

четирите вида ксантомонади, причинители на бактерийно струпясване по пипер. През 

същата година Moretti et al., секвенират амплификационен продукт, получен след REP-PCR 

и конструират праймери за идентификация на X. euvesicatoria. 

За тази цел всички щамове са анализирани с PCR-амплификация на ДНК с праймери, 

специфични за вида X. euvesicatoria, X. vesicatoria, X. perforans и X. gardneri.  

Анализите показват, че всички щамове с положителен сигнал за бившия вид X. campestris 

pv. vesicatoria (131 щама) формират очакваните амплификационни продукти за вида X. 

euvesicatoria с използваните две двойки праймери – с дължина 173 и 208 bp, съответно за 

двете двойки праймери (Фиг. 9 и 10) и не формират очакваните продукти с праймерите за 

видовете X. vesicatoria и X. gardneri. Като се има предвид, че бившият вид X. campestris pv. 

vesicatoria обединява в себе си видовете X. euvesicatoria (бивша група А) и X. vesicatoria 

(бивша група В), то полученият от нас резултат за тези щамове вероятно се дължи на 
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строгата специфичност на праймерите, създадени от Park et al. (2009) само за вида X. 

euvesicatoria, но не и за X. vesicatoria. Moretti et al. (2009) в направеното от тях изследване с 

представители на четирите вида, предизвикващи бактерийно струпясване също доказват, че 

методът, създаден от Park et al. (2009), който се базира на rhs гена е валидиран само върху 

малък брой ксантомонади.   

Останалите изолати (30 щама), които показват отрицателен резултат с праймерите за X. 

campestris pv. vesicatoria и X. euvesicatoria дават положителен сигнал, като формират 

амплификационен продукт с очакваната дължина от 138 bp само в PCR-амплификация с 

праймерите, специфични за вида X. vesicatoria (Фиг. 11), но не и с тези за вида X. gardneri .  
 

 

Фиг. 9. PCR амплификация на избрани щамове от род Xanthomonas със специфични 

за X. euvesicatoria праймери (Bs-XeF/R) 
M - ДНК маркер 100 bp (Fermentas); X.e – X. euvesicatoria (типова култура) ; X.v – X. vesicatoria (типова 
култура); X.g – X. gardneri (типова култура); X.p – X. perforans (типова култура). Номерацията над 
стартовете съответства на номерата на щамовете. 
 

 
Фиг. 10. PCR амплификация на избрани щамове от род Xanthomonas със специфични 

за X. euvesicatoria праймери (Xeu 2.4/ Xeu 2.5) 
M - ДНК маркер 100 bp (Fermentas); X.e – X. euvesicatoria (типова култура) ; X.v – X. vesicatoria (типова 
култура); X.g – X. gardneri (типова култура); X.p – X. perforans (типова култура). Номерацията над 
стартовете съответства на номерата на щамовете. 
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Фиг. 11. PCR амплификация на избрани щамове от род Xanthomonas 

със специфични за X. vesicatoria праймери (Bs-XvF/Bs-XvR) 
M - ДНК маркер 100 bp (Fermentas); X.e - X. euvesicatoria (типова култура); X.v -X. 
vesicatoria (типова култура). Номерацията над стартовете съответства на номерата на 
щамовете. 
 

 
В резулат от проведените анализи може да се направи изводът, че 81% от нашите 

изолати (131) се отнасят към вида X. euvesicatoria и 19% (30) към вида X. vesicatoria. 

Ако се сравнят резулатите от идентификацията по BIOLOG GN с тази чрез 

видовоспецифичната PCR-амплификация, може да се направи извод за голямата 

фенотипна близост на част от изолатите, идентифицирани като X. euvesicatoria с вида X. 

perforans.  

 
4.2.2. RFLP анализ на 16S-23S спейсърна последователност на рДНК  

Идентификацията и диференцирането на щамове чрез използването на по-вариабилни 

участъци от генома са често обект на интензивни изследвания през последните години. 

За диференциране и идентификация на изолираните от нас щамове е използван RFLP 

анализ на 16S-23S спейсърна последователност на рДНК, предложен като алтернативен 

подход от Кижева (2014). Анализът включва амплификация на част от рибозомалния оперон 

(част от 16S рДНК (150 bp), ITS (около 550 bp) и част от 23S рДНК (207 bp)) с двойка 

праймери 16S-p2/23S-p7 на щамовете и типовите култури на причинителите на 

бактерийното струпясване по доматите и пипера (X. vesicatoria, X. euvesicatoria, X. perforans 

и X. gardneri). Полученият амплификационнен продукт с дължина около 900 bp е подложен 

на рестрикционнен анализ с ендонуклеази HpaII, AluI, MboI. Тези ендонуклеази са избрани 

експериментално чрез тестването и на други ензими (XbaI, Csp6I, TaqI, Tru1I, Bsp143I, TasI) 

(Кижева, 2014). 
Рестрикционният анализ с ендонуклеаза AluI диференцира изследваните щамове в две 

групи (Фиг. 12). Профил I обединява по-голямата част от изследваните щамове, които са 

идентифицирани чрез видовоспецифична PCR-амплификация като X. euvesicatoria. Този 

профил включва 4 амплификационни продукти с дължина 100 bp, 200 bp, 400 bp и един 

фрагмент с дължина по-малка от 100 bp. Щамовете от профил II също формират 4 
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амплификационни продукта с подобна дължина на тези от профил I, с изключение на най-

големия фрагмент, чиято дължина е 300 bp. За разлика от профил I към профил II се 

отнасят само щамове, идентифицирани чрез PCR-амплификация с видово-специфични 

праймери като X. vesicatoria (Фиг. 12).  

 
 
 
 
 
 
Фиг. 12. Рестрикционнен анализ на 
избрани щамове с ендонуклеаза AluI  
 
M - ДНК маркер 100 bp (Fermentas). 
Номерацията над стартовете, съответства на 
номерата на щамовете. 
 

 

 

 

 

 

Рестрикцията с ендонуклеаза MboI също разкрива два профила сред изследваните 

щамове. И в този случай по-голямата част от щамовете, всички отнасящи се към вида X. 

euvesicatoria формират профил I. Този профил се характеризира с четири амплификационни 

фрагмента с дължина около 126, 150, 170 и 400 bp (Фиг. 13). Щамовете, идентифицирани 

като X. vesicatoria формират четирите амплификационни продукта на профил II с дължина 

на фрагментите около 126, 150, 170 и 300 bp (Фиг. 13).  

И рестрикцията с HpaII генерира два типа RFLP профили и също диференцира 

представителите на вида X. euvesicatoria от останалите причинители на бактерийно 

струпясване. Първият тип има два фрагмента (около 100 и 700 bp). Този профил е 

характерен за типовата култура X. euvesicatoria 8731 и за всички изследвани щамове 

отнасящи се към този вид. Вторият тип HpaII профил е съставен от три фрагмента (един 

фрагмент по-малък от 100 bp, 200 bp и 500 bp) се формира от типовите култури на X. 

perforans 8729, X. vesicatoria 2427, X. gardneri 8730 и от щамовете, идентифицирани като X. 

vesicatoria (Фиг. 14). 

В резултат на проведения анализ идентификацията на изолираните от нас щамове е 

потвърдена с втора молекулна техника, тъй като те се групират по начин, който съответства 

на предварително установената им видова принадлежност с друг молекулен метод. Освен 

това се потвърждава пригодността на RFLP анализа на 16S-23S спейсърната 

последователност на рДНК с ендонуклеазите AluI, MboI и HpaII като метод за 
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диференциране и идентифициране на видовете, причинители на бактерийното струпясване 

по домати и пипер, предложен от Кижева (2014).  

 

 
 
 
 
 
 
 
Фиг. 13. Рестрикционнен анализ на избрани 
щамове с ендонуклеаза MboI 
 
M - ДНК маркер 100 bp (Fermentas). Номерацията над 
стартовете, съответства на номерата на щамовете. 
 

 

 

 

 

 

 

5. Фенотипна характеристика и разнообразие на популациите на 
причинителите на бактерийно струпясване по пипер 

В резултат на проведените анализи по идентификацията на изолираните щамове с 

фенотипни и генотипни методи е установено, че патогенната популация, предизвикваща 

бактерийно струпясване по пипера в България и Македония се състои от два вида – X. 

vesicatoria и X. euvesicatoria.  

 
 
 
 
 
 
 
Фиг. 14. Рестрикционнен анализ на избрани 
щамове с ендонуклеаза HpaII  
 
M - ДНК маркер 100 bp (Fermentas); X.e-X. euvesicatoria (типова 
култура); X.v-X. vesicatoria (типова култура); X.g-X. gardneri 
(типова култура); X.p-X. perforans (типова култура). 
Номерацията над стартовете, съответства на номерата на 
щамовете. 
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Метаболитните профили на щамовете на вида X. vesicatoria, определени със системата 

BIOLOG GN се характеризират с това, че повече от 90% от щамовете на този вид не 

усвояват 44 от изследваните субстрати. Двадесет и един от тези субстрати не се усвояват 

от 100% от щамовете. Няма субстрати, които се усвояват от повече от 90% от щамовете. По 

отношение на реакцията си към останалите 53 субстрата щамовете се различават –  

усвояват ги в различна степен или не ги усвояват, а процентът на щамовете с такива 

реакции варира между 3.3% и 86.7% (Табл. 4). 

Като допълнителна характеристика, невключена в системата BIOLOG GN, беше изпитана 

амилолитичната активност на щамовете. Резултатите показаха, че 65.5% от щамовете са 

положителни по този признак (Табл. 1). 

Сто тридесет и един от изолатите (84 от България и 47 от Македония) са 

идентифицирани като представители на вида X. euvesicatoria, който се съобщава за първи 

път като причинител на бактерийно струпясване по пипер в България. Резултатите от 

анализа на метаболитния профил на щамовете на този вид показват, че повече от 90% от 

тях не усвояват 44 субстрата, приблизително толкова, колкото и щамовете на вида X. 

vesicatoria. Десет от тези субстрати не се усвояват от 100% от щамовете (Табл. 4). 

Седемнадесет субстрата се усвояват от повече от 90% от щамовете (Табл. 4). Само един от 

субстратите (D-trehalose) се усвоява от 100% от щамовете. Към останалите 34 субстрати те 

показват разнообразие в своята реакция – усвояват ги в различна степен или не ги 

усвояват, а процентът на щамовете с такава реакция варира от 0.74 до 88.55% (Табл. 4). 

Сравнителният анализ на метаболитните профили на българската и македонската 

популация на X. euvesicatoria показва съществуването на известни различия. При 

българската популация броят на субстратите, които не се усвояват от 100% от щамовете е 

26 срещу 11 за македонската популация. Два субстрата се усвояват от 100% от българскaта 

популация, докато при македонската броят на тези субстрати е 13 (Табл. 4). 

Строго отрицателни по отношение на амилолитичната си активност са само 32.6% от 

щамовете. Няма съществени различия по отношение на този признак между българската и 

македонската популация.  

 

Табл. 4. Усвояване на субстрати по BIOLOG GN от щамовете на видовете  

X. vesicatoria и X. euvesicatoria, изолирани от България и Македония 

 
Субстрати X.vesicatoria   X.euvesicatoria 
щамове (%) % + % - % +/-   % + % - % +/- 
α-Cyclodextrin 0.00 100.00 0.00   0.00 100.00 0.00 
Dextrin 73.33 10.00 16.67   66.67 0.76 32.58 
Glycogen 56.67 20.00 23.33   9.09 80.30 10.61 
Tween 40 30.00 16.67 53.33   98.48 0.00 1.52 
Tween 80 23.33 0.00 76.67   62.12 1.52 36.36 
N-Acetyl-D-Galactosamine 3.33 96.67 0.00   0.00 98.48 1.52 



          Т. Ванчева 
        Автореферат 

 
 

23 

Субстрати X.vesicatoria   X.euvesicatoria 
щамове (%) % + % - % +/-   % + % - % +/- 
N-Acetyl-D-Glucosamine 50.00 36.67 13.33   84.09 3.03 12.88 
Adonitol 0.00 96.67 3.33   0.76 98.48 0.76 
L-Arabinose 3.33 93.33 3.33   4.55 95.45 0.00 
D-Arabitol 6.67 80.00 13.33   0.76 98.48 0.76 
D-Cellobiose 70.00 0.00 30.00   99.24 0.76 0.00 
i-Erythritol 0.00 100.00 0.00   0.76 98.48 0.76 
D-Fructose 76.67 0.00 23.33   98.48 0.00 1.52 
L-Fucose 73.33 10.00 16.67   96.21 0.00 3.79 
D-Galactose 66.67 6.67 26.67   90.15 2.27 7.58 
Gentiobiose 73.33 0.00 26.67   99.24 0.76 0.00 
α-D-Glucose 83.33 0.00 16.67   98.48 1.52 0.00 
m-Inositol 3.33 96.67 0.00   1.52 98.48 0.00 
α-D-Lactose 0.00 100.00 0.00   0.76 98.48 0.76 
Lactulose 66.67 26.67 6.67   79.55 11.36 9.09 
Maltose 70.00 16.67 13.33   77.27 6.82 15.91 
D-Mannitol 50.00 33.33 16.67   3.03 95.45 1.52 
D-Mannose 76.67 0.00 23.33   94.70 2.27 3.03 
D-Melibiose 56.67 26.67 16.67   81.06 0.76 18.18 
β-Methyl-D-Glucoside 3.33 96.67 0.00   2.27 93.94 3.79 
D-Psicose 36.67 13.33 50.00   22.73 18.18 59.09 
D-Raffinose 3.33 86.67 10.00   13.64 9.85 76.52 
L-Rhamnose 0.00 100.00 0.00   0.00 100.00 0.00 
D-Sorbitol 0.00 96.67 3.33   2.27 97.73 0.00 
Sucrose 66.67 6.67 26.67   99.24 0.76 0.00 
D-Trehalose 70.00 0.00 30.00   100.00 0.00 0.00 
Turanose 6.67 53.33 40.00   2.27 59.85 37.88 
Xylitol 0.00 96.67 3.33   0.00 99.24 0.76 
Pyruvic Acid Methyl Ester 73.33 6.67 20.00   88.64 10.61 0.76 
Succinic Acid Mono-Methyl Ester 66.67 0.00 33.33   87.12 6.06 6.82 
Acetic Acid 16.67 66.67 16.67   11.36 25.76 62.88 
Cis-Aconitic Acid 16.67 56.67 26.67   91.67 3.03 5.30 
Citric Acid 26.67 63.33 10.00   39.39 32.58 28.03 
Formic Acid 3.33 93.33 3.33   0.00 99.24 0.76 
D-Galactonic Acid Lactone 0.00 100.00 0.00   0.00 100.00 0.00 
D-Galacturonic Acid 0.00 100.00 0.00   3.03 92.42 4.55 
D-Gluconic Acid 0.00 96.67 3.33   3.79 93.94 2.27 
D-Glucosaminic Acid 0.00 100.00 0.00   0.00 100.00 0.00 
D-Glucoronic Acid 0.00 100.00 0.00   3.03 93.94 3.03 
α-Hydroxybutiric Acid 0.00 93.33 6.67   0.00 62.88 37.12 
β-Hydroxybutiric Acid 0.00 96.67 3.33   0.00 96.21 3.79 
γ-Hydroxybutiric Acid 0.00 93.33 6.67   0.76 97.73 1.52 
p-Hydroxy Phenylacetic Acid 0.00 100.00 0.00   0.00 100.00 0.00 
Itaconic Acid 0.00 96.67 3.33   0.00 100.00 0.00 
α-Keto Butyric Acid 0.00 93.33 6.67   3.03 68.94 28.03 
α-Keto Glutaric Acid 73.33 16.67 10.00   93.94 6.06 0.00 
α-Keto Valeric Acid 0.00 100.00 0.00   0.76 98.48 0.76 
D,L-Lactic Acid 3.33 63.33 33.33   15.91 12.88 71.21 
Malonic Acid 26.67 60.00 13.33   28.79 26.52 44.70 
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Субстрати X.vesicatoria   X.euvesicatoria 
щамове (%) % + % - % +/-   % + % - % +/- 
Propionic Acid 23.33 56.67 20.00   14.39 45.45 40.15 
Quinic Acid 3.33 96.67 0.00   1.52 96.97 1.52 
D-Saccharic Acid 0.00 93.33 6.67   2.27 95.45 2.27 
Sebacic Acid 0.00 100.00 0.00   0.00 100.00 0.00 
Succinic Acid 53.33 16.67 30.00   92.42 6.82 0.76 
Bromosuccinic Acid 53.33 20.00 26.67   70.45 8.33 21.21 
Succinamic Acid 36.67 23.33 40.00   7.58 43.94 48.48 
Glucoronamide 0.00 100.00 0.00   0.76 97.73 1.52 
L-Alaninamide 53.33 0.00 46.67   93.94 6.06 0.00 
D-Alanine 23.33 36.67 40.00   82.58 7.58 9.85 
L-Alanine 53.33 0.00 46.67   90.91 6.06 3.03 
L-Alanyl-glycine 33.33 6.67 60.00   92.42 6.82 0.76 
L-Aspargine 0.00 100.00 0.00   1.52 98.48 0.00 
L-Aspartic Acid 3.33 76.67 20.00   2.27 54.55 43.18 
L-Glutamic Acid 66.67 0.00 33.33   93.94 6.06 0.00 
Glycyl-L-Aspartic Acid 0.00 96.67 3.33   0.00 96.21 3.79 
Glycyl-L-Glutamic Acid 30.00 23.33 46.67   86.36 8.33 5.30 
L-Histidine 0.00 100.00 0.00   1.52 96.21 2.27 
Hydroxy-L-Proline 36.67 43.33 20.00   43.18 15.91 40.91 
L-Leucine 3.33 90.00 6.67   0.00 100.00 0.00 
L-Ornithine 0.00 100.00 0.00   0.00 100.00 0.00 
L-Phenylalanine 0.00 100.00 0.00   0.00 99.24 0.76 
L-Proline 3.33 73.33 23.33   3.03 68.18 28.79 
L-Pyroglutamic Acid 0.00 100.00 0.00   0.00 95.45 4.55 
D-Serine 0.00 100.00 0.00   0.00 98.48 1.52 
L-Serine 16.67 23.33 60.00   84.85 6.82 8.33 
L-Threonine 3.33 80.00 16.67   0.76 29.55 69.70 
D,L-Carnitine 0.00 86.67 13.33   1.52 90.15 8.33 
γ-Amino Butyric Acid 0.00 96.67 3.33   0.76 95.45 3.79 
Urocanic Acid 3.33 73.33 23.33   3.03 90.15 6.82 
Inosine 0.00 93.33 6.67   6.82 35.61 57.58 
Uridine 0.00 90.00 10.00   3.03 47.73 49.24 
Thymidine 0.00 100.00 0.00   0.76 98.48 0.76 
Phenylethyl-Amine 0.00 100.00 0.00   0.00 100.00 0.00 
Putrescine 0.00 100.00 0.00   1.52 98.48 0.00 
2-Aminoethanol 0.00 93.33 6.67   0.00 93.18 6.82 
2,3-Butanediol 0.00 90.00 10.00   0.76 90.15 9.09 
Glycerol 70.00 13.33 16.67   83.33 8.33 8.33 
D,L-α-Glycerol Phosphate 43.33 20.00 36.67   4.55 52.27 43.18 
α-D-Glucose-1-Phosphate 33.33 33.33 33.33   3.03 75.00 21.97 
D-Glucose-6-Phosphate 0.00 66.67 33.33   3.03 79.55 17.42 
"+" - усвоява се; " - " - не се усвоява; "±" - усвоява се слабо.          
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6. Генотипна характеристика и вътревидово разнообразие на причинителите 
на бактерийно струпясване по пипер 

6.1. RAPD-PCR анализ на геномна ДНК 

Проведен е RAPD-PCR анализ с праймери CUGEA3, CUGEA4, CUGEA5 и CUGEA6 на 

всички щамове (Табл. 1) от установените два вида (X. vesicatoria и X. euvesicatoria) в 

патогенната популация в България и Македония.  

След амплификация с избраните случайни праймери (CUGEA3, CUGEA4 и CUGEA6) за 

всеки от щамовете на вида X. euvesicatoria се установяват от 1 до 8 фрагмента и средно 5.3 

локуси. За щамовете на вида X. vesicatoria наблюдаваните фрагменти са от 1 до 6, а 

установените локуси средно 4.3. При анализ с трите случайни праймера се получават общо 

16 амплификационни продукти за щамовете на X. euvesicatoria и 13 за щамовете на X. 

vesicatoria. Дължината на ампликоните варира между 330-2700 bp за вида X. euvesicatoria и 

550-3000 bp за X. vesicatoria. Най-големият и най-малкият амплификационен продукт при 

щамовете на X. euvesicatoria се получават при амплификация с праймер CUGEA4. При 

щамовете на X. vesicatoria амплификацията с праймер CUGEA4 дава най-малкия, докато с 

CUGEA6 най-големия амплификационен продукт.  

При амплификация с праймер CUGEA3 всички щамове на вида X. euvesicatoria, както и 

типовата култура X. euvesicatoria 8731 формират еднакъв профил състоящ се от един 

амплификационен продукт с дължина около 650 bp (Фиг. 15), което показва, че с този 

праймер не се разкрива вътревидово разнообразие. Подобни резултати се получават и за 

щамовете на вида X. vesicatoria, които заедно с типовата култура X. vesicatoria 2427 

генерират еднакъв профил от един ясно разграничим амплификационен продукт с дължина 

около 1100 bp (Фиг. 15).  

Анализът с CUGEA6 разделя щамовете на вида X. euvesicatoria на две групи. Първата 

група обединява 8% от българските щамове (62b, 65b, 66b, 67b, 68b, 72b, 73b, 74b, 75b и 76b 

– 10 щама), които формират профил I, състоящ се от пет амплификационни продукти (Фиг. 

15). Всички щамове са изолирани през 2012 година от два региона в България с близки 

климатични условия (Табл. 1). Втората група обединява преобладаващата част от щамовете 

(92% от българските щамове и всички македонски щамове), които генерират профил II. Той 

се характеризира с четири ясно разграничими продукта (Фиг. 16). Двете групи споделят 

амплификационен продукт с дължина 2443 bp и два продукта с приблизително еднаква 

дължина (661 bp/633 bp и 546 bp/~527 bp, съответно). Типовата култура на вида X. 

euvesicatoria формира профил (профил III), различен от тези, които формират нашите 

изолати, но твърде близък до профил II. Той се състои от пет фрагмента, 4 от които еднакви 

с тези на профил II и още един фрагмент с дължина 1704 bp. Този профил би могъл да се 

разглежда като смес от двата профила, формирани от нашите изолати (Фиг. 16). RAPD-
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анализът с този праймер разкрива разнообразието сред българската популация на X. 

euvesicatoria (два RAPD-профила) и хомогенността на македонската популация на вида 

(един RAPD-профил).  
. 

 
 
Фиг. 15. PCR-RAPD на избрани щамове X. euvesicatoria и X. 
vesicatoria с праймер CUGEA3 
 
M - ДНК маркер 100 bp (Fermentas); X.e - X. euvesicatoria (типова 
култура); X.v – X. vesicatoria (типова култура). Номерацията над 
стартовете, съответства на номерата на щамовете. 

 

 

 

Фиг. 16. RAPD – PCR 
амплификация на избрани 
щамове от вида X. 
euvesicatoria с праймер 
CUGEA6 

 
Дясно: М – ДНК маркер 100 bp 
(Fermentas); 1,2 – щамове 62b, 65b, 
формиращи профил I; 3-6 – щамове 
63b, 71b, 58M, 64M, формиращи 
профил II; 7 - X. euvesicatoria NBIMCC 
8731 (типова култура); 8 - X. 
vesicatoria (типова култура); 9 - X. 
gardneri (типова култура); 10 - X. 
perforans (типова култура); 11 – PCR 
mix. Ляво: графики на двата профила 
и на профила на типовата култура X. 
euvesicatoria NBIMCC 8731. Числата 
над графиките съответстват на 
дължината на ампликоните. 

 
 
 
 

Всички щамове на вида X. vesicatoria формират с CUGEA6 еднакъв профил от шест 

амплификационни продукта (1100, 1400, 1500, 1800, 2100 и 3000 bp), докато типовата 

култура X. vesicatoria 2427 генерира различен профил от само два амплификационни 

продукта (1100 и 1800 bp) (Фиг. 17). И по метаболитен профил, определен чрез системата 

BIOLOG GN, типовата култура се отделя в самостоятелна група само с три български щама.  
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Фиг. 17. PCR-RAPD на избрани 
щамове X. vesicatoria с праймер 
CUGEA6 
 
M-ДНК маркер 100 bp (Fermentas); X.v-X. 
vesicatoria (типова култура); K-отрицателна 
контрола. Номерацията над стартовете, 
съответства на номерата на щамовете. 
 

 

 

 

 

 

 

PCR-RAPD-анализът с праймер CUGEA4 показва, че разнообразието в популацията на 

вида X. euvesicatoria е по-голямо от това, установено с праймер GUGEA6. Щамовете се 

разделят в пет групи, според формирания от тях профил (Фиг. 18). Две от тях обединяват 

само български щамове (профил I и II на Фиг. 17). Всички профили споделят три фрагмента 

930, 1800 и 2700 bp. Профил II е съставен само от един щам (89b), който генерира 7 

фрагмента (споменатите по-горе три фрагмента и още четири с дължина 330, 500, 600 и 760 

bp, съответно). Групата, формираща профил I е съставена от 6% от българската популация, 

като този профил съдържа шест амплификационни продукта (споменатите по-горе три 

фрагмента, общи за всички профили и още три с дължина 500, 600 и 760 bp). Вижда се, че 

този профил е много близък с профил II и се различава по това, че не съдържа фрагмента 

от 330 bp. Най-голямата група, формираща профил III обединява 61% от щамовете. Този 

профил се характеризира с пет фрагмента (всички фрагменти от профил II, без този от 500 

bp). Профил IV се генерира от около 4% от щамовете и включва четири амплификационни 

продукта (трите общи за всички профили и един допълнителен фрагмент от 600 bp). 

Типовата култура X. euvesicatoria 8731 заедно с 27% от щамовете формират група, имаща 

профил V, съставен също от четири ампликона (500, 930, 1800 и 2700 bp).  
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Фиг. 18. RAPD – PCR амплификация на 
избрани щамове от вида X. euvesicatoria с 
праймер CUGEA4 
 
М – ДНК маркер 100 bp (Fermentas); X.e – X. 
еuvesicatoria (типова култура); К-отрицателна 
контрола. Номерацията над стартовете, съответства 
на номерата на щамовете. 
 
 

 
 

 

 

 
CUGEA4 не диференцира щамовете на X. vesicatoria. Всички те формират еднакъв 

профил (Фиг. 19), включващ шест фрагмента с приблизителна дължина 550, 650, 800, 1000, 

1300 и 1600 bp. И с този праймер типовата култура на вида показва различен профил 

(профил II) от този на изследваните щамове и има шест фрагмента (550, 650, 800, 1000, 

1600 и 2500 bp), пет от които общи с профил I (Фиг. 19). 

 

 

 

Фиг. 19. RAPD – PCR амплификация на 
избрани щамове от вида X. vesicatoria с 
праймер CUGEA4 
 
М – ДНК маркер 100 bp (Fermentas); X.v – X. vesicatoria 
(типова култура). Номерацията над стартовете, 
съответства на номерата на щамовете. 
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Дискриминативната способност на RAPD-PCR анализа с използваните три случайни 

праймера е изчислена според индекса на Hunter and Gaston (1988). Установява се, че 

праймер CUGEA3 с индекс 0 определя анализираните щамове като такива от един и същи 

тип, което прави метода с този праймер неприложими за анализ на мономорфни, 

близкородствени щамове, отнасящи се към един и същи вид. Анализът с праймери CUGEA6 

и CUGEA4 показва дискриминативна способност с индекс 0.14 и 0.55, съответно. 

Комбиниран RAPD-анализ с двата праймера с общ индекс на дискриминативна способност 

от 0.60 би могъл да се прилага за изучаване на разнообразието на щамове в популациите 

на двата вида (Фиг. 20, 21 и 22).  

За оценка на генетичното разстояние сред щамовете на популациите на двата вида са 

построени дендрограми. Коефициентът на вариация за щамовете на X. euvesicatoria е 

опрделен между 0.05-0.65 и 0.3 за представителите на вида X. vesicatoria.  

Високата степен на генетична идентичност сред щамовете би могла да се дължи на 

ограничения регион, от който те са изолирани. Приемайки факта, че разпространението на 

щамовете в различни региони е ключов фактор за генетично разнообразие сред щамове, 

изолирани от райони със сходни климатични условия, високата генетичната идентичност 

между популациите е често срещана и тясно свързана със съвместимостта на патогена с тези 

условия.  

RAPD-PCR анализът е използван за изучаване на патогенните популации на различни 

ксантомонади, но не и на тези, причиняващи бактерийното струпясване. Ogunjobi et al. (2010) 

изследват популацията на вида X. axonopodis pv. manihotis в Нигерия и разкриват генетично 

разнообразие определено от 4 RAPD-групи. Използвайки 10-мерни случайни праймери 

Permaul et al. (1996) установяват, че RAPD анализът успешно може де бъде приложен за 

идентифициране и диференциране на щамове X. albilineans. Полиморфизъм e установен и 

сред 55 щама ксантомонади, причинители на заболяване по папая (Passion fruit). През 2012 

година Shahrestani et al. откриват разнообразие в популацията на вида X. oryzae pv. oryzae 

използвайки 8 случайни праймери. Те изолират и характеризират щамове на вида X. oryzae 

pv. oryzae от различни раси и култивари ориз и установяват, че разнообразието на 

популацията на патогена не е в пряка зависимост с расовата принадлежност на 

гостоприемника. 

 

6.2. REP-PCR анализ на геномна ДНК с праймери ERIC и BOX 
6.2.1. BOX-PCR 

Анализът на щамовете на X. euvesicatoria с BOX-PCR показа формирането на геномни 

профили с 11 ясно разграничими амплификасционни продукти с дължина от 250 до 2100 bp 

и разкрива четири генотипа сред популацията на вида (Фиг. 23 и 24). 



          Т. Ванчева 
        Автореферат 

 
 

30 

 

 
Фиг. 20. Групиране на 
щамовете X. euvesicatoria 
според техния комбиниран 
RAPD-PCR профил 
 
Фигурата е изработена с програма 
BioNumerics v 7.1. Големината на 
кръговете отразява броя на щамове.  
 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Фиг. 22. Дендрограма, илюстрираща 
генетичната връзка между щамове X. 
vesicatoria според техния комбиниран RAPD-
PCR профил 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 21. Групиране на щамовете на X. vesicatoria 
според техния комбиниран RAPD профил 
  
Фигурата е направена с програма BioNumerics v 7.1. 
Големината на кръговете отразява броя на щамовете.  
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Преобладаващата част от щамовете (97%) формират профил I, характерен и за 

типовата култура X. euvesicatoria 8731. Всички македонски щамове се групират заедно, 

формирайки трите ампликона характерни за профил I. Профил II обединява два български 

щама (11b и 38b), изолирани от Западна България (около София). Профил III включва само 

щам 25b, изолиран през 2006 година от Западна България. Щам 69b изолиран през 2012 

година от регион Централна северна България формира 2 ампликона определящи профил 

IV (Фиг. 28). За оценка на генетичното разстояние е построена дендрограма. Коефициентът 

на вариация е определен между 0.67 и 1.  

Анализът на щамовете на вида X. vesicatoria с този метод не показва щамово различие. 

Всички те се групират заедно, формирайки един и същи профил (профил I), съдържащ 5 

амплификационни продукта (Фиг. 29). И този анализ отделя типовата култура X. vesicatoria 

2427 от останалите щамове, с профил подобен на техния (пет от ампликоните имат близка 

дължина до съответстващите им в профил I, но тук се открива един допълнителен продукт с 

дължина от 1208 bp (Фиг. 25).  

 
 

 
 
 
Фиг. 23. BOX – PCR 
амплификация на избрани 
щамове от вида X. 
euvesicatoria 
 
Дясно: М – ДНК маркер 100 bp 
(Fermentas); 1 - X.e – X. еuvesicatoria 
NBIMCC 8731 (типова култура), 
формираща профил I; 3-5, 7-11, 13-
17 – щамове 12b, 13b, 24b, 27b, 28b, 
29b, 30b, 31b, 40b, 41b, 42b, 44b, 45b, 
формиращи профил I; 2, 12 – 
щамове 11b и 38b, формиращи 
профил II; 6 – щам 25b, формиращ 
профил III; 18 – PCR mix. Ляво: 
графики на трите профила. Числата 
над графиките съответстват на 
дължината на ампликоните. 
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Фиг. 24. BOX – PCR амплификация на 
избрани щамове от вида X. 
euvesicatoria  

 
Дясно: М – ДНК маркер 100 bp (Fermentas); 1 - 

X.e – X. еuvesicatoria NBIMCC 8731 типова култура, 
формираща профил I; 2-15, 17 – щамове 47b, 
48b, 49b, 50b, 51b, 52b, 54b, 55b, 56b, 62b, 63b, 
64b, 65b, 68b, 70b, формиращи профил I; 16 – 
щам 69b, формиращ профил IV; 18 – PCR mix. 
Ляво: графики на двата профила. Числата над 
графиките съответстват на дължината на 
ампликоните. 

 

 

 

 

За оценка на генетичното разстояние е построена дендрограма. Коефициентът на 

вариация е 0.09. 

 

6.2.2. ERIC – PCR 
ERIC-PCR анализът разкрива 2 генотипа сред щамовете на вида X. euvesicatoria от 8 

ясно разграничими амплификационни продукти с дължина от 370 до 1565 bp. За първия 

генотип е характерен профил I, който се формира от 98% от щамовете – всички македонски 

и по-голямата част от българските и е съставен от три амплификационни продукта (Фиг. 26). 

Два български щама (25b и 27b), изолирани през 2006 година от два различни сортове 

украсен пипер от Западна България (Табл. 1), формират профил II. Този профил се 

характеризира с 5 ампликона, три от които имат дължина, близка до тази на ампликоните на 

профил I и още два (1310 и 1550 bp), отсъстващи при профил I (Фиг. 26).  

За оценка на генетичното разстояние е построена дендрограма. Коефициентът на 

вариация е 0.25.  

Щамовете на X. vesicatoria също формират два профила (Фиг. 27). Профил I обединява 

всички македонски и по-голямата част от българските щамове (70%). По-малка група 

щамове се обединяват в профил II. Тези щамове са изолирани от три региона в България за 

период от 6 години (2005-2011).    
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Фиг. 25. BOX – PCR амплификация на избрани щамове от вида X. vesicatoria  
 
Дясно: М – ДНК маркер 100 bp (Fermentas); 1 - X.v – X. vesicatoria NBIMCC 2427, формираща профил II; 2-10 - 
щамове, 3b, 6b, 14b, 26b, 32b, 33b, 34b, 35b, 36b, формиращи профил I; 11 – PCR mix. Ляво: графики на двата 
профила. Числата над графиките съответстват на дължината на ампликоните. 
 

 

 
 
 
 
 
 
Фиг. 26. ERIC – PCR 
амплификация на избрани 
щамове от вида X. 
euvesicatoria  
 
Дясно: М – ДНК маркер 100 bp 
(Fermentas); 1 - X.e – X. 
еuvesicatoria NBIMCC 8731 (типова 
култура), формираща профил I; 2-
5, 8-17 - щамове 11b, 12b, 13b, 24b, 
28b, 29b, 30b, 31b, 38b, 40b, 41b, 
42b, 44b, 45b, формиращи профил 
I; 6, 7 - щамове 25b и 27b, 
формиращи профил II; 18 – PCR 
mix. Ляво: графики на двата 
профила. Номерата над графиките 
съответстват на дължината на 
ампликоните 
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Фиг. 27. ERIC – PCR амплификация на 
избрани щамове от вида X. vesicatoria  
 
М – ДНК маркер 100 bp (Fermentas); X.v – X. 
vesicatoria (типова култура). Номерацията над 
стартовете, съответства на номерата на щамовете. 
 

 

 

 

 

 
 

От проведените анализи се вижда, че българската популация на вида X. euvesicatoria е 

по-разнородна в сравнение с тази на X. vesicatoria. Тази разнородност се разкрива в по-

голяма степен чрез BOX-PCR за популацията на X. euvesicatoria и чрез ERIC-PCR за 

популацията на X. vesicatoria. Прави впечатление, че щам 25b се отделя като самостоятелен 

и с различен генотип от останалите и при двата анализа. Двата вида анализи потвърждават 

хомогенността на македонската популация, установена и с CUGEA6  в RAPD-анализа, която 

формира еднакъв генотип с преобладаващата част от българските изолати. 

Преобладаването на един генотип както в българската, така и в македонската популация би 

могло да се дължи на един и същи начален източник на заразата или общ произход, което 

не е учудващо като се има предвид, че България и Македония са съседни страни и е 

възможно споделянето на разсад, както в рамките на отделните страни, така и между тях.  

Не се очертава обаче ясна връзка между регионите на изолиране и групирането на 

щамовете с тези анализи. Очевидно е, че след 2011 година се установява еднородна 

популация на вида.  

В литературата съществува информация за връзка между регионите на изолиране и 

групирането на щамове след REP-PCR анализ за други видове на род Xanthomonas, 

патогени по различни гостоприемници.  

Изборът на специализирана ниша може да повлияе организацията на генома и 

разпространението на повтарящите се елементи в генома на бактериите. Това от своя 

страна би повлияло крайния генетичен профил и появата на нови профили, характерни за 

даден вид или щам. Именно изолати от избрани, селектирани сортове пипер в България се 

отделят като различни и генетично разнообразни. В Македония популацията е хомогенна и 

за двата вида патогени. Тъй като сортът „Куртовска капия“ е основният сорт пипер, 
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отглеждан в Македония адаптацията към този гостоприемник не би могла да бъде фактор, 

дефиниращ генетично разнообразие сред патогена.  

Въпреки, че и двата метода разкриват разнообразие сред щамовете на X. euvesicatoria, 

BOX-PCR методът е с по-голяма дискриминативна способност (HGDI 0.06) в сравнение с 

ERIC-PCR (HGDI 0.03). Най-надежден резултат се получава при комбинация на двата 

анализа. Комбинирането на данните води до увеличаване на броя на ампликоните, и от там 

геномът би могъл да бъде по-изчерпателно изследван (Фиг. 28, 29 и 30). При комбинация на 

двата метода коефициентът на вариация за вида X. euvesicatoria е определен между 0.14 и 

0.6 (Фиг. 28), докато за вида X. vesicatoria - между 0.05 и 0.16 (Фиг. 29 и 30).  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фиг. 28. Групиране на щамовете на X. euvesicatoria според техния комбиниран BOX и ERIC-
PCR профил 
 
Фигурата е направена с програма BioNumerics v 7.1. Големината на кръговете отразява броя на 
щамовете.Отбелязани са щамовете, формиращи различен профил от този на преобладаващата част от 
изолатите. 
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Фиг. 29. Дендрограма, 
илюстрираща генетичната 

 връзка между щамовете на  
            X. vesicatoria според техния 

комбиниран BOX и ERIC-PCR 
профил  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 30. Групиране на щамовете на X. 
vesicatoria според техния комбиниран BOX и 
ERIC-PCR профил 
 
Фигурата е направена с програма BioNumerics v 7.1. 
Големината на кръговете отразява броя на щамове. 
Отбелязани са щамовете, формиращи различен 
профил от този на преобладаващата част от 
изолатите. 
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6.3. Секвенционен анализ на различни локуси (Multi locus sequence analysis and 
typing MLSA/MLST) 

Изследвано е вътревидовото разнообразие сред популациите на видовете X. 

euvesicatoria и X. vesicatoria със секвенционен анализ на различни локуси в генома на 

бактериите. MLSA включва секвениране, обикновено на 4 до 8 „housekeeping“ гени, 

отговарящи за основни метаболитни процеси, извършващи се в клетката. Секвенирането и 

анализирането на няколко гени едновременно осигурява ценна информация за структурата 

и дава възможност за изследване на еволюцията и популационната генетика.  

За MLSA са секвенирани четири „housekeeping” гени - gyrB, rpoD, dnaK и fyuA, на шест 

щама от вида X. vesicatoria (6b, 15M, 19b, 26b, 34b и 53М) и на 18 щама (Табл. 5) на X. 

euvesicatoria. И за двата вида са подбрани щамове както от българската, така и от 

македонската популация. Избраните щамове са изолирани през различни години и от 

различни региони в България и Македония. След амплификационен анализ с праймери 

gyrB-F/gyrB-R, rpoD-F/rpoD-R, dnaK-F/dnaK-R и fyuA-F/fyuA-R са получени PCR продукти с 

големина 904 bp за gyrB, 951 bp за rpoD, 1034 bp за dnaK и 963 bp за fyuA гена.  

Секвенциите на четирите „housekeeping” гена на три щама X. euvesicatoria (ICMP109, 

ICMP172 и ICMP4779) налични в базата данни PAMDB са използвани за референтни при 

анализа на нашите изолати от същия вид (Табл. 5). След скрининг и сравнение на 

секвенциите на нашите щамове не са установени единични нуклеотидни полиморфизми 

(Фиг. 31). Всеки ген се характеризира с един и същи алел. При определянето на 

секвенционния тип е установено, че всички имат еднакъв секвенционнен тип както помежду 

си, така и с тoзи на референтния щам ICMP109 (Табл. 5). 

 
Табл. 5. Щамове X. euvesicatoria включени в MLSA анализ и техният секвенционнен тип, 

определен според наличните секвенции на изследваните гени за вида 

 
Щам  Произход / Регион Година на изолиране gyrB rpoD dnaK fyuA 

   Секвенционен тип 

1М Македония / Струмица 2005 8 7 7 8 

5M Македония / Струмица 2005 8 7 7 8 

7M Македония / Струмица 2005 8 7 7 8 

60M Македония / Лажани 2012 8 7 7 8 

29b България / ИГ* 2006 8 7 7 8 

30b България / ИГ* 2006 8 7 7 8 

38b България / ИГ* 2008 8 7 7 8 

43b България / В. Търново 2009 8 7 7 8 

54b България / ИПАЗР ** 2011 8 7 7 8 

61b България / ИЗК*** 2012 8 7 7 8 

66b България / Павликени 2012 8 7 7 8 
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67b България / Павликени 2012 8 7 7 8 

72b България / Павликени 2012 8 7 7 8 

74b България / Павликени 2012 8 7 7 8 

81b България / Шабла 2012 8 7 7 8 

82b България / Шабла 2012 8 7 7 8 

86b България / Каварна 2012 8 7 7 8 

88b България / Каварна 2012 8 7 7 8 

ICMP109 САЩ - 8 7 7 8 

ICMP172 Унгария 1957 9 7 7 8 

ICMP4779 Тонга 1976 44 7 7 33 

* Институт по генетика; ** Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“; 
*** Институт по зеленчукови култури (ИЗК) ”Марица” 

 
Скринингът на секвенциите на четирите гена за присъствие на полиморфизъм сред 

щамовете на X. vesicatoria е направен върху два македонски щама (15М и 53М), изолирани 

от Кочани и Струмица през 2005 г. и четири български щама (6b, 19b, 26b и 34b), изолирани 

през периода 2001-2007 от различни области в България (Табл. 1). При анализа на 

секвенциите на изследваните гени на тези щамове, за сравнение са използвани пет 

референтни щама изолирани, от различни региони и години - ICMP115 (Унгария, 1957), 

ICMP63 (Нова Зеландия, 1955), ICMP696 (Нова Зеландия, 1963), ICMP8037 (Бразилия, 1981) 

и ICMP1643 (Флорида). Скринингът на секвенциите не разкрива единични нуклеотидни 

полиморфизми в нито един от четирите гена сред изследваните щамове, както от 

македонската, така и от българската популация (Фиг. 32). Всички наши щамове на X. 

vesicatoria са с еднакъв секвенционнен тип, но различен от наличните в базата данни. 

Секвенциите на гените gyrB и dnaK са еднакви със секвенциите на рефeрентните щамове 

ICMP63, ICMP115 и ICMP696, но различни от тези на ICMP8037 и  ICMP1643. В секвенциите 

на rpoD гена се откриват следните полиморфизми: една делеция в позиция 781 и две 

субституции (една транзиция на цитозин с тимин в позиция 819 и една трансверсия на 

цитозин с гуанин в позиция 156). Секвенциите на гена fyuA на изследваните щамове са 

еднакви със секвенциите на три от референтните щамове ICMP63, ICMP115, ICMP696 (с 

едно изключение в позиция 385, където те се различават), но са различни от тези на 

щамовете ICMP8037 и ICMP1643. Две транзиции са установени в секвенциите на нашите 

щамове: в позиция 200 субституция на цитозин с тимин и в позиция 355 на гуанин с аденин. 

Сходството в секвенциите на гените rpoD и fyuA между изследваните щамове X. vesicatoria и 

референтните щамове е показано на Фиг. 33 и 34.   

Филогенетичното сходство между изследваните щамове X. euvesicatoria и X. vesicatoria са 

показани на Фиг. 35 и 36.    

MLSA методът е използван в анализи за определяне на таксономичната позиция на други 

представители на род Xanthomonas. И двата подхода - MLSA и MLST, са успешно 
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използвани за характеризиране на генетичната структура на различни видове ксантомонади 

като X. campestris, X. oryzae и X. axonopodis. 

В резултат на проведения анализ вътревидово разнообразие сред изследваните щамове 

от двата вида не се установява, но се наблюдават различия в последователността на 

секвенциите на гените между двата вида. Този метод потвърждава наличието на два 

генетично и фенотипно различни патогена сред причинителите на бактериоза по пипер в 

двете държави и успешно би могъл да се използва за идентификация и диференциране на 

двата вида. За разкриване на разнообразие сред популациите на всеки от патогените е 

необходимо включването на по-голям брой щамове. 
 

6.4. Анализ на локуси от генома съдържащи вариабилен брой тандемни повтори 
MLVA (multi-locus variable number tandem repeat analysis)  

6.4.1. X. euvesicatoria  

Анализът с този метод е извършен в два етапа. В първия етап за скрининг и 

идентификация на VNTR локуси са използвани секвенциите на щамове на видовете 

Xanthomonas axonopodis pv. citrumelo, Xanthomonas axonopodis pv. allii, Xanthomonas 

axonopodis pv. alfalfae, X. perforans (DDBJ/EMBL/GenBank accession number: AEQW00000000) 

и секвенираната и налична в GenBank X. euvesicatoria 85-10 (X. campestris pv. vesicatoria).  

 

   
Фиг. 33. Дендрограма построена с алгоритъм Neighbor-joining (NJ) отразяваща 

сходството между секвенциите на гена rpoD на референтните и изследваните от нас 

щамове на X. vesicatoria  

 

 
Фиг. 34. Дендрограма построена с алгоритъм Neighbor-joining (NJ), отразяваща 

сходството между секвенциите на гена fyuA на референтните и изследваните от нас 

щамове на X. vesicatoria 
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Фиг.  31. Подравнени секвенции на ген gyrB на избрани щамове X. euvesicatoria  
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Фиг. 32. Подравнени секвенции на ген gyrB на избрани щамове X. vesicatoria  
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Фиг. 35. Радиална дендрограма построена в 1000 повторения с алгоритъм Neighbor-

joining (NJ) от обединени секвенции на гените gyrB, rpoD, dnaK и fyuA на щамове на X. 

euvesicatoria, отразяваща сходството между тях 

 
 
 
 
 
 
Фиг. 36. Радиална 
дендрограма построена в 
1000 повторения с 
алгоритъм Neighbor-joining 
(NJ) от обединени 
секвенции на гените gyrB, 
rpoD, dnaK и fyuA на 
щамовете на X. vesicatoria, 
отразяваща сходството 
между тях 
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Скринингът на наличните секвенции разкри 68 VNTR локуси. В зависимост от 

полиморфизма и присъствието на дадените локуси 17 двойки праймери са 

конструирани за избраните локуси за PCR анализ. Колекция от щамове (LMG905, 

LMG909, LMG918, LMG933, LMG667), изолирани от различни региони на света, както и 

щамове от България и Македония е използвана за оценка на специфичността на 

праймерите. Праймерите, даващи неспецифични амплификационни продукти, са 

изключени от следващите анализи. Получените ДНК фрагменти са секвенирани, 

използвайки един от праймерите (прав или обратен). След подравняване на 

секвенциите е изчислен броят на тандемните повтори. Установени са общо 9 

хаплотипа. Броят на алелите за локус варира между 3 и 6. Най-голям брой повтори 

(12) е установен за локус 14, а най-малък (един) за локус 9, 14 и 29. Някои локуси 

(33%) притежават по 3 хаплотипа и са по-стабилни в сравнение с останалите. 

Откриването на по-голям брой хаплотипове за дадените локуси отразява тяхната по-

бърза еволюция. Само при един локус (14) са открити  6 хаплотипа. Изчислени са 

средно 4.1 хаплотипа за локус. 

В зависимост от броя на повторите е определен и HGDI дискриминативният индекс. 

Стойност 1,00 означава, че използваният метод може да разграничи един изолат от 

всички останали в рамките на дадена популация. HGDI индексът варира в границите 

0.34 за локус 16 и 0.81 за локус 14 (Табл. 6). Въз основа на получените стойности за 

дискриминативния индекс, VNTR локусите са класифицирани в три групи: високо 

дискриминативни (с индекс >0.6), средно дискриминативни (с индекс между 0.3 и 0.6) и 

слабо дискриминативни (с индекс <0.3). Според тези критерии 67% от изследваните 

локуси са високо дискриминативни и само 33% показват средна дискриминативна 

способност. Обединени в една MLVA схема всички 9 локуси имат стойност на 

дискриминативен индекс 0.81, което показва, че могат да се използват за генотипиране 

на щамове на X. euvesicatoria, изолирани от различни региони в света. 

 
Табл. 6. Характеристика на изследваните локуси 
 
Локус Повтаряща се 

единица 
Брой алели Брой повтори HGDI score 

2 TCCCCAT 5 4-8 0.78 
4 CGATTCC 5 5-10 0.78 
7 CCGGGTC 3 3-6 0.65 
9 GGGATTT 4 1-10 0.69 
11 TTCCCGA 4 4-10 0.49 
14 ACAGCG 6 1-12 0.81 
16 AATGGGG 3 3-5 0.34 
22 TTGGCGG 4 2-7 0.60 
29 CGATTCC 3 1-4 0.58 
MLVA-9  9 1-12 0.81 
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Въз основа на получените резултати е построена дендрограма, отразяваща 

разнообразието на изследваните щамове (Фиг. 37). Филогенетичното родство между 

щамовете, основано на резултатите от MLVA е показано чрез Мinimum spanning tree 

(Фиг. 38). Разработената MLVA-9 схема отразява сходство между македонските 

изолати (Фиг. 38) и почти не разкрива споделени или свързани хаплотипове (различия 

в един до 2 локуса) между щамовете от различни държави. Подобни резултати са 

получени при анализ на щамове X. citri чрез скрининг на микросателити.  

Чрез използването на микросателитни маркери, които еволюират сравнително 

бързо е трудно да се определи сходството между щамове, изолирани от географски 

раздалечени места през дълъг период от време. Въпреки това, проведеният анализ 

осигурява важна информация за изследваните щамове. Чрез него българските 

щамове, изолирани от различни региони и през различни години се разграничават 

помежду си, както и от македонските щамове. Македонските изолати показват най-

близко сходство с двата български щама (27b, 28b), изолирани през 2012 г., както и с 

щамове LMG918 (Индия) и LMG933 (Бразилия), различавайки се по 4, 6 и 7 локуса, 

съответно (Фиг. 38). Разработването на MLVA схема е много ефективно и приложимо в 

случаите, когато миграцията е много бърза благодарение на човешка намеса. 

 

 

 

 

 
 
Фиг. 37. Дендрогарама, 
построена на базата на 
резултатите от MLVA на 
щамовете на X. 
euvesicatoria 
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Фиг: 38. МST (Minimum spanning tree) на щамове X. euvesicatoria, построено с 

BioNumerics v 7.1 софтуер  
Големината на кръговете съответства на броя щамове за хаплотип. Цифрите на разклоненията показват 
броя на локусите, по които щамовете се различават. 

 

Във втория етап за наличието на VNTR локуси са скринирани три секвенции на 

щамове, отнасящи се към група 9.2 на ксантомонасите (Xanthomonas axonopodis pv. 

citrumelo XacF1, Xanthomonas axonopodis pv. allii CFBP 6369, Xanthomonas axonopodis 

pv. alfalfae CFBP 3836), секвенцията на X. perforans Xp 91-118, пет секвенции на 

щамове X. euvesicatoria, изолирани от различни места в света (LMG 905 – Индия, LMG 

909 - Кот д'Ивоар, LMG 918 – Индия, LMG 933 – Бразилия, LMG 667- Нова Зеландия), 

секвенцията на типовата култура на X. euvesicatoria 85-10 (NCBI Accession: 

PRJNA13649) и секвенциите на един от нашите македонски щамове (83М; NCBI 

Accession: PRJNA266604) и един от българските щамове (66b; Accession: 

PRJNA266603) публикувани в GenBank. 

Скринингът на 12-те секвенции идентифицира 76 VNTR локуси с дължина 5 - 9 bp. В 

зависимост от техния полиморфизъм и присъствие, 28 от тях са избрани за разработка 

на MLVA схема. За изучаване на консервативността на изследваните локуси, е 

проведена PCR амплификация на тест панел от 15 щама, изолирани от различни 

региони по света, включително шест от нашите щамове, изолирани от пет различни 
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сортове пипер, произведени в три различни региона в България и четири щама, 

изолирани от два производствени региони в Македония (Фиг. 39). Анализът за 

проследяване на резолюцията на подбраните локуси включва амплификация с вече 

конструираните и подбрани праймери на три македонски и два български щама 

изолирани съответно през една и съща година и от един и същи сорт пипер. 

Праймерите, даващи неспецифични амплификационни продукти са изключени от 

анализа. След амплификацията и гел-електрофореза, са селектирани 16 маркери 

(локуси) за изследване на полиморфизъм и типируемост сред колекция от 96 щама на 

X. euvesicatoria, изолирани от България и Македония. Получените PCR продукти са 

секвенирани. Секвенциите са подравнени с програма Geneious Pro 5.6.4 и е изчислен 

броят на тандемните повтори (Фиг. 40 и 41). 

Броят на алелите за локус варира между 3 и 8 (Табл. 7). Установени са общо 16 

хаплотипа (Табл. 7). Най-голям брой повтори (16) е установен за локус Xe_9, а най-

малък (един) - за локус Xe_29. Изчислени са средно 4.7 хаплотипа за локус. Някои от 

локусите (25%) се оказват по-стабилни - само с 3 хаплотипа всеки (Xe_3, Xe_6, Xe_16 и 

Xe_29). Други съдържат по-голям брой повтори и 8 хаплотипа (Xe_4, Xe_9, Xe_10), 

което предполага по-бърза еволюция. HGDI индексът е изчислен за всеки от 16-те 

локуси и варира в границите от 0.19 за локус Xe_3 до 0.81 за локус Xe_9. 

С висока дискриминативна способност са 25% от изследваните VNTR локуси на 

щамовете на X. euvesicatoria и 44% - със средна. Всички 16 локуси, обединени в една 

MLVA схема имат стойност на дискриминативен индекс 0.83 и осигуряват достатъчно 

информация за дифиренциране и установяване на филогенетичното родство между 

близкородствените щамове на X. euvesicatoria, което успешно би могло да се използва 

за генотипиране на тези щамове.   

 
Фиг. 39. Амплификация на избрани X. euvesicatoria изолати с двойка 
праймери за локус 29 
 
Mаркер- ДНК маркер 1kb (Promega); Контрола – отрицателна. Номерацията над стартовете, 
съответства на номерата на щамовете. 
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За четири щама (48b, 107b, 75M и 78M) не е установен броят на повторите в някои 

локуси. Това би могло да се дължи на отсъствие на изследваните локуси в тези 

щамoвe или същите да са прекъснати от инсерционни секвенции (IS).  

След скрининг на анализираните последователности, повторите в локусите Xe_4, 

Xe_6, Xe_29 и Xe_49 са 100% консервативни сред всички македонски и български 

щамове. В локусите Xe_3, Xe_7, Xe_9, Xe_11, Xe_15, Xe_16, Xe_17, Xe_22 и Xe_34 са 

установени единични нуклеотидни полиморфизми (SNPs – single nucleotide 

polymorphisms) в тандемните повтори на българските и македонски щамове (Фиг. 42 и 

Фиг. 44). При останалите три локуси (Xe_2, Xe_10 и Xe_14) бяха установени единични 

нуклеотидни полиморфизми само сред българските щамове (Фиг. 43).  

Построена е дендрограма чрез използване на Manhattan distance индекс на сходство 

и UPGMA метод за клъстериране на щамовете (Фиг. 45а и б). 

Филогенетичното родство между щамовете основано на резултатите от MLVA е 

показано чрез Minimum spanning tree (Фиг. 46, 47 и 48). Както се вижда от Фиг. 47 

патогенът се е установил трайно на територията на двете държави. По-голямата част 

от щамовете изолирани през 2012 година се групират заедно, формирайки клонален 

комплекс, различавайки се в броя тандемни повтори в един или два локуса. Щам 35М 

значително се отличава от другите македонски изолати. Той притежава алелен 

профил сходен на българския щам 42b с разлика в един локус и показва различия в 

повече от 12 локуси с останалите македонски щамове. Този щам е изолиран през 2005 

г. от Беласица и е различен от останалите щамове изолирани от същия регион през 

същата или следващите години. 

 

Табл. 7. Характеристика на изследваните локуси 
 
Локус Повтаряща се единица Брой алели Брой повтори HGDI score 
Xe_2 TCCCCAT 4 4-7 0.31 
Xe_3 TTTGGC 3 12-14 0.19 
Xe_4 CGATTCC 8 5-12 0.76 
Xe_6 AACAGCC 3 6-8 0.31 
Xe_7 CCGGGTC 4 4-7 0.21 
Xe_9 GGGATTT 7 3-16 0.81 
Xe_10 CGGTAGG 7 2-11 0.58 
Xe_11 TTCCCGA 5 4-9 0.36 
Xe_14 ACAGCG 6 6-11 0.73 
Xe_15 CAGGCAGA 5 5-9 0.69 
Xe_16 AATGGGG 3 5-9 0.27 
Xe_17 TCGGCA 5 9-14 0.56 
Xe_22 TTGGCGG 4 5-10 0.21 
Xe_29 CGATTCC 3 1-5 0.31 
Xe_34 GGGATTC 4 4-15 0.20 
Xe_49 TGGCCG 4 5-8 0.56 
MLVA-
16 

 16 1-16 0.83 
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Фиг. 40. Тандемни повтори на подравнени секвенции на локус 9 на избрани щамове X. euvesicatoria  
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Фиг. 41. Тандемни повтори на подравнени секвенции на локус 4 на избрани щамове X. euvesicatoriа
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Българските щамове (42b и 43b), които са най-близки по алелен профил до 35М са 

изолати от Велико Търново. Те значително се отличават от останалите и имат профил 

различаващ се по 8 локуса от щамовете 102b и 96b, изолирани от същия регион през 

2013 г. Този анализ показва епидемиологична връзка между щамoвете 102b и 96b, 

изолирани през 2013 и щамове 74b, 67b и 73b изолирани през 2012 г. от същия регион. 

Един щам (13b), изолиран през 2004 г. от ИЗР се групира с щамове 102b и 96b, 

споделяйки 12 локуса. Останалата част от македонските щамове изолирани през 2005 

г. се групират с български в две групи. Първият клонален комплекс се формира от три 

македонски щама (28М, 38М, 7М) и 9 български, изолирани от Западна България от 

периода 2000-2011 г. Към тях се групират 3 македонски (31М, 37М, 28М) и 2 български 

щама (28b, 12b) изолирани  от същия регион, споделяйки 15 локуси с тях. Седем 

македонски изолати (77М, 79М, 80-84М) споделят същия хаплотип с два български 

(105b, 106b) и формират втория клонален комплекс. Към тях се групират 2 македонски 

изолата: щам 86М различаващ се в един локус, и щам 78М - в два локуса.  

Всички щамове формиращи този клонален комплекс са изолирани през 2013 г. 

както от България, така и от Македония. Формирането на клонални комплекси показва 

филогенетичната връзка между щамовете, а фактът че в тези комплекси се включват 

щамове от двете държави говори за епидемиологична връзка между тях. Ако 

проследим групирането на македонските щамове (Фиг. 46) според регионите им на 

изолиране, ясно се вижда, че щамовете изолирани през 2012 г. от Лажани формират 

клонален комплекс, отделящ се от изолатите от останалите региони. Лажани е най-

отдалеченият регион на изолиране от Македония. Той се различава по климатични 

условия от останалите региони.  

През следващата година изолатите от този регион се групират с изолати от 

останалите региони на изолиране, споделяйки същия хаплотип или различавайки се в 

един локус. Това предполага миграция на патогена, най-вероятно чрез заразени 

семена и растителен материал. При българските щамове не се установява ясна връзка 

между групирането на щамовете и регионите, от които те са изолирани (Фиг. 47). 

Щамове изолирани през 2012 и 2013 г. от Северна България споделят същия хаплотип 

с щамове, изолирани през 2012 и 2013 г. от Южна България. Изолатите от 2012 г. от 

Северна България показват по-близка епидемиологична връзка с изолати от същия 

регион от 2013 г., докато с изолатите от 2009 г. показват различия в 8 локуси.  
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Фиг. 42. Подравнени секвенции на локус 11 на избрани щамове X. euvesicatoria 
SNPs в секвенциите на тандемните повтори са обозначени.
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Фиг. 43. Подравнени секвенции на локус 2 на избрани български щамове X. euvesicatoria  
SNPs в секвенциите на тандемните повтори са обозначени.



          Т. Ванчева 
        Автореферат 

 53 

 
 

Фиг. 44. Подравнени секвенции на локус 11 на избрани македонски 

щамове X. euvesicatoria 
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Фиг. 45а. Дендрограма, построена на базата на резултатите от MLVA на 

щамовете на X. euvesicatoria 
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Фиг. 45б. Дендрограма, построена на базата на резултатите от MLVA на 

щамовете на X. euvesicatoria 

 

Разработената от нас MLVA схема има висока дискриминативна способност за 

характеризиране на щамове на X. euvesicatororia в малък мащаб. Щамовете, които 

имат идентичен MLVA профил или се отнасят към един клонален комплекс често са 

изолирани от един и същи регион, през същата година или в интервал от 2 години. 

Това предполага епидемиологична връзка между тези изолати. Този анализ показва, 

че бактерийното струпясване е ендемично, т. е присъства и в двете държави дълъг 

период. Подобен резултат получават Poulin et al. (2015) при анализ на популацията на 

X. oryzae pv. oryzae от Азия. Те установяват филогенетично родство между щамове, 

изолирани от Филипините и такива от Южна Америка (Боливия и Колумбия).   

 
6.4.2. X. vesicatoria  

Скрининг за наличие на VNTR локуси е направен върху секвенциите на 4 щама X. 

vesicatoria: LMG 919 (Зимбабве); LMG 920 Accession: PRJNA266920 (Италия); 15b 

Accession: PRJNA266384 (България); 53M Accession: PRJNA266386 (Македония) и LMG 

911 Accession: PRJNA60019 (Нова Зеландия – типова култура ATCC 35937). 

Идентифицирани са 37 VNTR локуси с дължина 5 - 9 bp. В зависимост от техния 

полиморфизъм и присъствие, 28 от тях са избрани за изследване на полиморфизма 
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сред 6 щама X. vesicatoria изолирани от България и Македония (1b, 4b, 9b, 18b, 53b и 

53M). След амплификационен анализ и гел-електрофореза са селектирани 16 маркери 

за генотипиране. Праймерите, даващи неспецифични амплификационни продукти са 

изключени от анализа. Получените ДНК фрагменти са секвенирани, използвайки един 

от праймерите. Секвенциите са подравнени с програма Geneious Pro 5.6.4 и е изчислен 

броят на тандемните повтори (Фиг. 49 и 50). 

 

 
Фиг. 46. МST (Minimum spanning tree) на македонски щамове на X. euvesicatoria, 

построено с BioNumerics v 7.1 софтуер 
Червени кръгове - изолати от Лажани; сини – изолати от Беласица; виолетови – изолати от Радовиш; 
зелени – изолати от Струмица; жълти – изолати от Кочани. Големината на кръговете съответства на броя 
щамове за хаплотип. Удебелени линии означават SLV (вариации в един локус); пълни линии DLV 
(различия в два локуса); прекъснати линии означават вариации в 4 локуси; точковите линии вариации в 
повече от 4 локуси.  
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Фиг. 47. МST (Minimum spanning tree) на български щамове X. euvesicatoria, построено с BioNumerics v 7.1 софтуер 
Големината на кръговете съответства на броя на щамове за хаплотип. Цифрите на разклоненията показват броя на локусите, по които щамовете се различават. 
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Фиг. 48. МST (Minimum spanning tree) на български и македонски щамове X. 

euvesicatoria, построено с BioNumerics v 7.1 софтуер  
Големината на кръговете съответства на броя щамове за хаплотип. Червените линии означават SLV 
(вариации в един локус); светло сините DLV (различия в два локуса); светло зелените TLV (различия в три 
локуса); прекъснати линии означават вариации в 4 локуси; точковите линии вариации в повече от 4 
локуси.  
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Броят на повторите варира между 2 и 10. Най-голям брой повтори (10) е установен 

за локус Xv_18, а най-малък (два) за локуси Xv_3, Xv_7, Xv_24 и Xv_26. За повечето от 

изследваните локуси е установен само един хаплотип. 56% от локусите съдържат от 2 

до 4 повтори, което говори за тяхната стабилност. Локус Xv_18 се характеризира с 3 

хаплотипа и индекс на дискриминативна способност 0.73, a локус Xv_21 с HGDI индекс 

0.33. Комбинацията от тези два локуса би могла да се използва за характеризиране и 

типиране на щамове на X. vesicatoria.  

Построена е дендрограма чрез използване на Manhattan distance индекс на сходство 

и UPGMA метод за клъстериране на щамовете (Фиг. 51). 

Скринингът на секвенциите на тандемните повтори в изследваните локуси не 

разкрива единични нуклеотидни последователности сред изследваните щамове на X. 

vesicatoria. 

Македонският щам (15М) споделя алелният си профил с два български щама - 53b и 

4b (Фиг. 52). Профилът на щам 18b се различава в един локус от този на щам 1b, в два 

2 локуса от този на 9b и в един локус от споделения хаплотип между трите щама (53b, 

4b 15M). Щамовете, споделящи един и същи профил са изолирани от различни 

географки региони. Това предполага миграция на разстояние, най-вероятно чрез 

заразени семена и растителен материал. 

В този анализ високото ниво на подобие сред дадените щамове би могло да 

означава, че изолацията им не е пълна (има обмен на гени). Три от българските 

щамове (9b, 18b, 53b) са изолирани от Западна Българя в периода 2002-2011 г. 

Интересно би било да се изясни как такъв ограничен брой хаплотипове се задържа за 

дълъг период в популацията в този регион. За тази цел са необходими допълнителни 

анализи и типиране на по-голям брой щамове. 

Разработените MLVA схеми и за двата вида (X. euvesicatoria и X. vesicatoria) биха 

могли успешно да се използват за типиране на популациите. От извършените анализи 

и получените резултати бихме могли да предположим интензивен обмен на семена и 

растителен материал и в двете държави, което обяснява миграцията на разстояние на 

патогена. Откриването на разнообразие сред популациите на двата вида се обяснява с 

естествения модел на еволюция и говори за мощността на използвания метод за 

генотипиране. Можем да предположим обмяна на пиперени семена и растителен 

материал между регион Лажани и останалите региони след 2012 г., както и 

непрекъсната обмяна през всичките години между регионите Струмица, Беласица и 

Кочани, които се характеризират с подобни климатични условия и неголяма 

отдалеченост един от друг.  

MLVA методът анализира региони в генома, които еволюират по-бързо от SNPs в 

консервативните гени включени в MLSА или 16S РНК анализа. Тези ко-доминантни 
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маркери осигуряват информация за сравнително бързо и лесно сравнение на щамове. 

MLVA профилите могат да бъдат запазени в база данни и информацията би могла 

лесно да се обменя между различните лаборатории, правейки по този начин методът 

възпроизводим и подходящ за анализ на разнообразието на популациите на различни 

патогени и за мониторинг на заболяванията. 

Първото изследване на локуси, съдържащи различен брой тандемни повтори сред 

фитопатогенни бактерии е публикувано през 2001 г. при анализ на генома на Xylella 

fastidiosa. До момента VNTR схеми са публикувани за фитопатогенните бактерии 

Candidatus Liberibacter asiaticus, Pseudomonas syringae и за някои патовари на род 

Xanthomonas, но информация за анализ с този метод на причинителите на 

бактерийното струпясване отсъства. 

С развитието на геномиката, секвенирането на цели геноми и тяхното публикуване, 

разработването на MLVA схеми за анализ на популациите на патогенните 

микроорганизми става все по-приложимо и прави този метод по-достъпен.  

 

7. Взаимоотношение патоген-растение гостоприемник чрез определяне 
наличието на гени, кодиращи TAL ефекторни белтъци в популациите на X. 

euvesicatoria 
 

Механизмът на взаимодействие бактерия-гостоприемник на причинителите на 

бактерийно струпясване е обект на изследване през последните години. Сред 

представителите на вида X. euvesicatoria (X. campestris pv. vesicatoria) са открити два 

вида TAL ефекторни белтъци - AvrBs3 и AvrBs4. За изследване на наличието им в 

популацията на X. euvesicatoria са секвенирани два от нашите щамове (80М и 66b ). 

Техните и наличните секвенции на други щамове от вида дават възможност за 

подробно изучаване и in silico откриване на тип III ефекторните белтъци чрез 

използване на консервативните региони в секвенциите и екстрахиране на кандидат тип 

III ефекторите за по-нататъшни експериментални анализи и характеризиране. На 

базата на това ние конструирахме три двойки праймери специфични за споменатите 

по-горе ефекторни белтъци - TAL_XEU-fwd/TAL_XEU-rev, TAL_avrBs-Three-

fwd/TAL_avrBs-rev и TAL_avrBs-Four-fwd/TAL_avrBs-rev. 
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Фиг. 49.Тандемни повтори на подравнени секвенции на локус 21 на избрани щамове на X. vesicatoria
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Фиг. 50. Тандемни повтори на подравнени секвенции на локус 13 на анализираните щамове на X. vesicatoria
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Фиг. 51. Дендрограма отразяваща филогенетичната връзка между изследваните 

щамове X. vesicatoria  

 
 
 
 
 
 
Фиг. 52. МST (Minimum spanning tree) 
на български и македонски щамове X. 
vesicatoria, построено с BioNumerics v 
7.1 софтуер  
 
Големината на кръговете съответства на броя 
щамове за хаплотип. Зелено – български 
щамове; виолетово – македонски щамове. 
Цифрите на разклоненията показват броя на 
локусите, по които щамовете се различават. 
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Проведеният скрининг на всички щамове (131) на X. euvesicatoria чрез PCR с 

двойките праймери разкрива присъствие и на двата ефекторни белтъка (AvrBs3 и 

AvrBs4). Само 18  от щамовете (16 български и два македонски) не притежават гени за 

изследваните ефекторни белтъци (Фиг. 59). При анализиране на генетичното 

разнообразие на популацията на вида с използваните генетични маркери (RAPD и 

REP-PCR) 78% от тези щамове формират, съответно профили различни от основните, 

характерни за преобладаващата част от изолатите. По-голямата част от щамовете, 

които нямат гени за изследваните ефектори са български щамове, изолирани преди 

2010 г. и 63% от тях се отделят като генетично различни при RAPD анализ с праймер 

CUGEA4. За по-голямата част от македонската популация на вида са установени и 

двата ефекторни белтъка (Фиг. 54). Само щамовете 5М и 37М, изолирани през 2005 г. 

не притежават изследваните гени и също се отделят при анализ с праймер CUGEA4, 

формирайки профил, различен от този на преобладаващата част от щамовете. 

Отсъствието на тези гени сред изследваните щамове е възможно да е свързано с друг 

механизъм на действие и ангажиране на други вирулентни фактори и ефекторни 

белтъци в процеса на заразяването с патогените.  

Ефекторният белтък AvrBs3 е първият TAL ефекторен белтък открит и изолиран от 

представителите на род Xanthomonas. Сред нашите щамове, 29 притежават гена само 

за този ефекторен белтък и само малка част (около 18% - 20 щама) от щамовете не 

притежават avrBs3 гена (Фиг. 54).  

Преобладаващата част от популацията притежава и двата гена (49%) avrBs3 и 

avrBs4, а 15% само гена avrBs4 (Фиг. 53). Белтъкът AvrBs3 може да бъде разпознат 

както от растения притежаващи Bs3R гена, така и от растения притежаващи Bs4R гена. 

Щамовете, притежаващи гена за този белтък могат да инициират инфекциозен процес 

и в двата вида гостоприемници (Solanum и Capsicum). Преобладaващата част от 

българските щамове, изолирани до 2008 г. притежават гена за този белтък, което 

корелира и с установената им принадлежност към пиперено-доматен патотип. Сред 

българските щамове, изолирани след 2008 г. доминира пипереният патотип и 

наличието на avrBs4 гена. Два македонски изолати притежават само гена avrBs4 и 

същите са определени като патогенни само за пипер.  За изолатите от 2013 г. е 

характерно присъствието на двата гена и патогенност по домати и пипер. Една част от 

изолатите от 2013 г притежават само гена за ефекторния белтък AvrBs3, което води до 

предизвикване на HR в пиперени растения. Установено е, че генът, кодиращ белтъка 

AvrBs3 е разположен на плазмид, което предполага възможна обмяна между 

щамовете. Белтъкът AvrBs4 има 97% сходна аминокиселинна последователност с 

белтъка AvrBs3, но неговата роля в патогеността на бактериите все още не е напълно 

изяснена.  
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Фиг. 53. Вендиаграма показваща процентното разпределение на гените 

avrBs3 и avrBs4 сред щамовете на X. euvesicatoria 
 

 
Фиг. 54. Резултати от PCR скрининга за ефекторни белтъци сред щамовете на  

 X. euvesicatoria 
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Ефекторните белтъци показват висока специфичност по отношение расата и 

култивара на дадения гостоприемник. Проведеният в следващи изследвания анализ за 

определяне на чувствителността на различните сортове пипер спрямо 

представителите на причинителите на бактерийно струпясване и по специално спрямо 

X. euvesicatoria разкрива различна чувствителност, но не е открита устойчивост на 

нито един сорт. Този факт би могъл да се обясни с това, че всички изследвани сортове 

пипер се отглеждат на сравнително ограничен регион на Балканите, което дава 

възможност за пренасяне на някои фактори на патогенността. Интензивният обмен на 

пиперени семена и сортове между различните държави и региони в последните години 

допринася за по-лесна адаптация и обмен на различните вирулентни фактори между 

изолатите на патогена.  

Характеризирането на ефекторните протеини, идентификацията на техните мишени 

в растението са надежден метод за модулиране на устойчивостта на растенията. 

Разбирането на механизма, който  TAL ефекторите ангажират за манипулиране на 

експресията на гените в растението би разкрило полезна информация, която може да 

се използва в борбата със самите патогенни бактерии. Romer et al. (2009) установяват, 

че таргетни секвенции на няколко TAL ефектори могат да бъдат комбинирани в един 

промотор, при това запазвайки специфичността и функцията си. Като се има предвид, 

че повечето икономически важни ксантомонади инжектират коктейл от ефекторни 

белтъци, манипулацията на гените за устойчивост и създаването на трансгенни 

растения, резистентни към тези ефекторни белтъци осигурява надежден метод за 

постигане на широкоспектърна и трайна резистентност. 

Откриването на ефекторните белтъци avrBs3 и avrBs4 сред популациите на X. 

euvesicatoria в България и Македония разкрива възможност за по-нататъшни 

изследвания и изучаване на механизма на взаимодействие в системата патоген-

растение. Това от своя страна би осигурило ценна информация за следващи подходи, 

включително индуциране на устойчивост в пипера и увеличаване добива от тази 

култура.  
 

8. Изследване на алтернативни средства за борба с причинителите на 
бактерийното струпясване по пипер 
 

8.1. Изследване на чувствителността към етерични масла в условия in vitro и 
in vivo. 

Изследвани са 12 етерични масла и осем техни компоненти за антибактериална 

активност (Табл. 8). Като тест-бактерии са използвани по два щама от видовете X. 

vesicatoria и X. euvesicatoria (по един от България и Македония, за двата вида, 
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съответно, Табл. 8). Резултатите показват, че всички изследвани масла и компоненти 

оказват инхибиторен ефект върху изследваните микроорганизми. Най-силно действие 

има маслото от розмарин, мушкато и роза, както и следните компоненти: isobutyl 

angelate, isobutyl angelol, and citronellol, като всички изследвани щамове са еднакво 

чувствителни към тези съединения. Най-малка инхибираща зона се формира от 

маслото от лайка и cis-nerolidol, чиято активност е с ≤50% по-ниска от останалите 

съединения (Табл. 8). Разлики в активността са отбелязани за повечето от маслата и 

за три от компонентите. Българският щам на X. euvesicatoria е по-чувствителен от 

македонския щам, докато при вида X. vesicatoria е обратно - българският щам е по-

малко чувствителен от македонския  (Табл. 8). Етеричното масло от жасмин има 

различна активност, като е по-ефективно срещу българските щамове на двата вида 

фитопатогенни бактерии. Македонските щамове са по-чувствителни към geranyl 

formate. Голямо разнообразие в размера на инхибиторните зони се наблюдва при 

щамовете на  X. vesicatoria (между 40-60%) за маслата от салвия, мента и маточина 

(Табл. 8). 

Индексът на антимикробна активност (IAA) е отрицателен само при лайка и cis-

nerolidol за вида X. euvesicatoria. По-добър ефект е постигнат както за X. euvesicatoria, 

така и за X. vesicatoria при маслата от розмарин, мушкато и роза и компонентите 

isobutyl angelate, isobutyl angelol, and citronellol, в сравнение с контролата 

(стрептомицин) (Фиг. 55). 

 
Табл. 8.  Антимикробна активност на етерични масла и техни компоненти срещу 

фитопатогенни бактерии, причинители на бактерийно струпясване по пипер 

 
Тест-бактерии/диаметър на инхибиращата зона, mm Етерично 

масло/компонент X. euvesicatoria 

1M 

X. euvesicatoria 

10b 

X. vesicatoria 

44M 

X. vesicatoria 

2b 

Етерично масло от:     
L. angustifolia (лавандула) 30 35 30 23 

H. officinalis (исоп) 30 35 30 27 

S. officinalis (салвия) 30 35 30 12 

M. officinalis (маточина) 30 35 30 18 
M. piperita (мента) 30 35 30 16 
P. dioica (бахар) 30 35 30 27 
T. vulgaris (мащерка) 30 35 30 28 
R. officinalis (розмарин) 35 35 35 35 
P. odoratissimum 35 35 35 35 
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Тест-бактерии/диаметър на инхибиращата зона, mm Етерично 

масло/компонент X. euvesicatoria 

1M 

X. euvesicatoria 

10b 

X. vesicatoria 

44M 

X. vesicatoria 

2b 

(мушкато) 

R. damascena (роза) 35 35 35 35 
M. chamomilla (лайка) 14 14 17 11 
J. gradiflora (жасмин) 30 35 30 35 
Компоненти:     
nerol 30 35 30 25 
eugenol 30 35 30 28 
menthone 30 35 30 29 
isobutyl angelate 35 35 35 35 
isobutyl angelol 35 35 35 35 
citronellol 35 35 35 35 
geranyl formate 35 30 35 30 
cis-nerolidol 18 16 13 14 

 

 
   

Фиг. 55. Индекс на антимикробната активност (%) на изследваните етерични масла и 

техни компоненти спрямо стрептомицин като контрола 

 

Определена е минималната инхибираща концентрация (MIC) на пет етерични масла 

(маточина, мента, салвия, лавандула и исоп). Маслата са използвани в следните 

концентрации (в %): 50, 25, 12.5, 6,26, 3.12, 1.56, 0.78, 0.39, 0.2, 0.1, 0.05 и 0.02. Най-
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ниската концентрация (най-високото разреждане), при която не се наблюдава растеж 

се дефинира като минимална инхибираща концентрация. Получените стойности за 

MIC са в диапазона 0,39% - 6,25%, като най-висока антибактериална активност има 

маслото от маточина (0.39). Различията в антибактериалната активност вероятно се 

дължат на различния химичен състав на маслата.  
Етеричните масла, чиято MIC e определена са изпитани за антибактериална 

активност в условия in vivo (Фиг. 56). За третирането на семената е приложена 

концентрация два пъти по-висока от установената MIC за всяко масло. Третирането на 

пиперени семена, изкуствено контаминирани с патогените (X. vesicatoria 44M и X. 

euvesicatoria 10b) потвърждава ефикасността на маслата, установена в 

експериментите in vitro. Общият брой на инфектираните семена се редуцира 

значително (до 10-19%), в сравнение с нетретираната контрола. Кълняемостта на 

третираните семена обаче се повлиява отрицателно. Процентът на покълналите е 

близък до нула, докато снижаването на кълняемостта при нетретираните и 

инфектирани семена е 10-15%. Необходими са по-нататъшни изследвания върху 

приложените концентрации, както и такива, свързани с използването на комбинация от 

масла, за да се получи ефект с минимум нежелани последствия за кълняемостта на 

семената.  

 

   
Фиг. 56. In vivo антибактериална активност на етерични масла 
A – лавандула към X. vesicatoria; Б – мента към X. euvesicatoria 

 

В последните години използването на природни антмикробни агенти от растителен 

произход, вкл. етерични масла, има водещо място в мениджмънта на болестите. Bajpai 

et al. (2011) установяват in vitro ефикасността на етерични масла срещу X. campestris 

pv. vesicatoria.  In vivo изследвания показват, че различните етерични масла имат 

варираща степен на антибактериална активност срещу различни растителни патогени. 

Данните за чувствителността на бактериите, предизивикващи бактерийно струпясване 

по пипер към етерични масла и техни компоненти са оскъдни. Установена е 
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активността на етерично масло от мента срещу X. vesicatoria. Нашето изследване 

потвърждава антибактериалния ефект на маслото от мента върху същия патоген и го 

допълва с ефекта му срещу X. euvesicatoria, който се потиска в по-силна степен. Двата 

патогена се задържат в семената на пипера и могат да се пренасят чрез тях, тъй като е 

установено е, че инфектираните семена са основен източник на инокулум за поява на 

бактерийно струпясване по пипера. Въпреки това, използването на етеричните масла 

за обеззаразяване на пиперени семена е неприложимо в нашия случай, поради 

потискането на тяхната кълняемост. Kokoskova et al. (2011) установяват, че 

използването на комбинация от растителни екстракти и медни съединения, както и 

други химични вещества води до повишаване на тяхната ефективност. Потенциалът на 

повечето от маслата, използвани от нас би могъл да се използва в бъдещи 

изследвания като част от комбинирано третиране, заедно с други природни 

съединения, за постигане на устойчиво намаляване на патогените, предизвикващи 

бактерийното струпясване по пипера.  
 

8.2. Изследване на чувствителносттa към антибактериални вещества от 
актиномицети в условия in vitro 

Продължителната употреба на синтетични химични вещества за борба с болестите 

по растенията повлиява биоценотичните взаимоотношения в агроекосистемите и води 

до развитие на резистентност сред популациите на патогените. Вниманието се насочва 

към използването на естествени антагонисти на патогените, каквито са много  

актиномицети, или на продукти от техния метаболизъм. 

В нашето изследване са използвани 30 актиномицетни щама, изолирани от 

антарктически почви, които са скринирани за антибактериална активност срещу 

избрани щамове на видовете X. vesicatoria и X. euvesicatoria, изолирани от пипер от 

България и Македония. В резултат на проведения скрининг се установява, че пет от 

изпитаните 30 актиномицетни щамове проявяват активност спрямо всички тест-

бактерии, независимо от техния патотип и раса. Активността на актиномицетните 

щамове е различна, което предполага както различен състав на синтезираните от тях 

вещества, така и различна чувствителност на тест-бактериите. Най-висока 

антибактериална активност имат щамове 2М и 7М (Фиг. 57). Чувствителността на 

щамовете на вида X. euvesicatoria към веществата, синтезирани от тези актиномицети 

е различна. Двата щама на вида X. vesicatoria не се отличават съществено помежду си 

в своята чувствителност към изпитваните актиномицетни щамове.  

Нашите резултати потвърждават данните получени от Moncheva et al. (2002), 

Badzhinerov et al. (2005, 2008, 2009), Naidenova and Nedialkova (2005) and Mavengere 
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(2008), че редица антибактериални вещества, синтезирани от актиномицети имат 

активност срещу фитопатогени, вкл. и такива от род Xanthomonas.  

 

    
 

Фиг. 57. Индекс на антимикробната активност (%) на изследваните актиномицети 

спрямо стрептомицин като контрола 

 
Получените от нас резултати представляват начална стъпка в търсенето на 

алтернативни средства за борба с фитопатогенните бактерии, предизвикващи 

бактерийно струпясване по пипер. 

 

8.3. Устойчивост на български и интродуцирани сортове пипер към 
причинителите на бактерийно струпясване 

Една от стратегиите в борбата с болестите по растенията е създаването и 

използването на устойчиви към фитопатогените сортове. В тази връзка е изследвана 

устойчивостта на 23 сорта пипер (17 български, 5 сръбски и един италиански), 

принадлежащи към 6 сортотипа към два щама на причинителите на бактерийно 

струпясване по пипер в България и Македония - X. euvesicatoria 1М (Р патотип) и X. 

vesicatoria 3b (PT патотип, раса Т2) след изкуствено заразяване на растенията (Табл. 9 

и Фиг. 58). Не се отчита имунна реакция към двата вида, а сортовете се 

характеризират с различна степен на нападение.  

Всички изпитани сортове пипер от сортотип „конусовидни“ са чувствителни към X. 

еuvesicatoria 1М, докато към X. vesicatoria 3b проявяват различна степен на 

чувствителност - слабо чувствителна реакция (MS) е отчетена при сорт Хебър и 
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Екстаза, чувствителна (S) - при сорт Ясен F1 и Делфина и силно чувствителна (SS) при 

сорт Сиврия 500 (Табл. 9). 

Сортовете пипер от сортотип „капии“ са по-слабо чувствителни към българския щам 

X. vesicatoria 3b в сравнение с македонския щам X. euvesicatoria 1M. Слабо 

чувствителни (MS) и към двете бактерии са сортовете Капия УВ-Вертус, Софийска 

капия, Фамилия. Не се открива сорт пипер от този сортотип, който да проявява силна 

чувствителност към изследваните щамове. 

От сортовете от сортотип „широки пипери“, слабо чувствителен (MS) и към двете 

бактерии е италианският сорт Quadrato D"Asti Giallo. Българските сортове от тази група 

са чувствителни (S) и силно чувствителни (SS) и към двете бактерии. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 58. Чувствителност на различни сортове пипер към изследваните 

фитопатогенните бактерии 
1 – сорт Belo uvo (сортотип „капии”), заразен с X. vesicatoria 3b; 2 - сорт Belo uvo (сортотип „капии“), 
заразен с X. euvesicatoria 1M; 3 – сорт Чорбаджийски (сортотип „роговидни“), заразен с X. 
euvesicatoria 1M; 4 – сорт Куртовска капия (сортотип „капии“), заразен с X. vesicatoria 3b.  
 
 

Сортовете от типа „шипки“ са чувствителни към X. euvesicatoria. Единственият сорт, 

който показва слаба чувствителност (MS) към X. vesicatoria е  Бяла шипка, останалите 

са чувствителни (S). 

Сорт Чорбаджийски (тип „роговидни пипери”) е слабо чувствителен (MS) и към двете 

бактерии (Фиг. 58). 

1 2 

3 4 
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Табл. 9. Чувствителност на различни сортове пипер към X. euvesicatoria и X. vesicatoria  
 

Тест-бактерии X. euvesicatoria 1М (Р) 
 

X. vesicatoria 3b (PT2) 
Сортотипове/сорт бр.р. бр.л. 0 1 2 3 4  ms Ii% Di% Уст. бр.р. бр.л. 0 1 2 3 4  ms Ii% Di% Уст. 
Конусовидни                         
Сиврия 500 20 108 16 55 24 10 0  1,27 25,3 2,8 SS 26 126 16 49 32 12 1  1,4 28 13 SS 
Хебър 22 119 42 22 8 20 10  1,35 27 14,3 SS 20 120 49 49 13 1 0  0,7 14 6,6 MS 
Ясен F1 23 126 33 54 29 3 0  1,02 20,34 3,1 S 23 124 20 64 31 6 0  1,2 24 2,4 S 
Delfina 21 122 48 27 15 15 0  0,97 19,42 14 S 23 117 44 33 28 2 0  0,89 17,8 9 S 
Екстаза 20 118 46 48 18 9 0  0,81 16,2 2,5 S 20 111 58 32 20 0 0  0,65 13 0,9 MS 
Капии                         
Куртовска капия-1 20 108 28 41 30 4 0  1,1 22 4,6 S 22 119 47 51 14 4 0  0,79 15,7 2,5 S 
Капия УВ-Вертус 22 86 44 28 12 2 0  0,67 13,5 0 MS 22 91 66 16 8 0 0  0,35 7,1 1,1 MS 
Софийска капия 20 101 56 40 2 0 0  0,45 8,98 2,97 MS 20 106 51 39 11 0 0  0,6 12,1 4,7 MS 
Куртувска капия 20 91 29 39 20 1 0  0,92 18,4 2,2 S 20 97 41 44 7 0 0  0,63 12,6 5,1 MS 
Фамилия 24 133 80 40 7 0 0  0,43 8,5 4,5 MS 23 128 85 34 5 0 0  0,35 7 3 MS 
Паланачко чудо 20 111 26 21 17 4 1  1,40 29 12,6 SS 20 109 55 36 7 4 0  0,61 12,2 6 MS 
Belo uvo 20 102 33 41 16 10 0  1,03 20,6 1,96 S 24 112– 48 49 6 3 0  0,66 13,2 5 MS 
Slonovo uvo 20 106 34 29 24 7 0  1,04 20,8 11,3 S 23 104 26 38 22 5 0  1,07 21,4 12,5 S 
Широки пипери                         
Български ратунд 20 97 24 50 19 1 0  0,97 19,4 3,1 S 22 113 19 34 34 14 2  1,5 30 9 SS 
Колоян 20 114 33 50 25 4 0  1 20 1,75 S 25 141 32 54 41 11 0  1,21 24 2 S 
Quadrato D"Asti Giallo  20 97 33 55 6 0 0  0,7 14,25 3,1 MS 20 108 46 47 8 0 0  0,63 12,6 6 MS 
Шипки                         
Джулюнска шипка 20 109 38 50 18 1 0  0,83 16,6 1,83 S 26 150 55 72 17 5 0  0,81 16,2 0,6 S 
Бяла шипка 20 86 28 46 10 2 0  0,84 16,7 0 S 19 87 44 33 8 1 0  0,6 12 1 MS 
Сладки рибки 21 122 34 57 28 2 0  0,98 19,7 0,82 S 22 129 40 57 23 5 0  0,94 18,9 3 S 
Люти рибки 22 104 35 40 20 3 0  0,91 18,2 5,8 S 24 110 29 37 21 13 0  1,18 23,6 9 S 
Роговидни                         
Чорбаджийски 20 95 52 41 2 0 0  0,47 9,5 0 MS 20 94 62 27 3 0 0  0,36 7,2 2 MS 
Червен пипер-мелене                         
ИЗК Калин 20 108 36 42 22 0 8  1,09 21,8 0 S 25 132 63 50 12 0 0  0,59 11,8 5 MS 
ИЗК Рубин 20 103 39 37 18 7 0  0,93 18,6 1,95 S 20 104 50 28 13 7 0  0,76 15,2 5,8 S 

бр.р.- брой растения, изкуствено заразени; бр.л.- брой листа отчетени; ms- средна степен на нападение; Ii%- индекс на нападение; Di%-индекс на дефолиация; 
Чув.класифициране в групи по чувствителност (Pesti et al., 1990).
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Сортовете пипер, от типа „червен пипер за мелене” са чувствителни към X. 

euvesicatoria. Сорт ИЗК Калин проявява слабо чувствителна реакция (MS), а сорт ИЗК 

Рубин чувствителна (S). 

Проведеното изследване показва, че сред изследваните сортове, които се 

използват в страната, не се откриват имунни и устойчиви. Това обяснява широкото 

разпространение на бактерийното струпясване в България и необходимостта от 

подобни изследвания за правилен подбор на подходящи сортове пипер.  

 
 

ОБОБЩЕНИЕ 
 

Обект на изследванията в това проучване е колекция от 161 бактериални щама (111 

от България и 50 от Македония) с предполагаема принадлежност към род 

Xanthomonas, изолирани в периода 1999-2013 г. от пипер със симптоми на бактерийно 

струпясване. Изолирането на щамовете е направено по класическа процедура. 

Принадлежността на изолатите към рода e доказана чрез потвърждаване на 

патогенността при изкуствено заразяване на тест-растения пипер и домати, при което 

се определя и патотипа на изолатите. Всички изолати с доказана патогенност са обект 

на следващите анализи. Бактерийното струпясване по пипер се предизвиква от 4 вида 

от род Xanthomonas – X. vesicatoria, X. euvesicatoria, X. perforans и X. gardneri. 

Проведените анализи с фенотипни и молекулни методи (видово-специфична PCR и 

RFLP-PCR анализ на 16S-23S спейсърна последователност на рДНК), показват, че 

причинители на болестта в България и Македония са два от четирите споменати по-

горе видове - X. euvesicatoria и X. vesicatoria. До 2008 г. в България преобладава видът 

X. vesicatoria, след което той бива изместен от популациите на X. euvesicatoria. В 

Македония доминира видът X. euvesicatoria, докато X. vesicatoria се идентифицира 

само през 2005 г. РТ патотипът в България се открива по-често в първите 9 години от 

периода на изследването, докато в Македония той доминира след 2012 г. Определяни 

са расите на РТ патотипа, при което се установява че преобладава раса Т2. 

Популациите на двата вида са характеризирани по фенотипни признаци, включващи 

определяне чувствителността към антибиотици, медни катиони, метаболитен профил 

по BIOLOG GN и хидролиза на скорбяла. Двата вида проявяват приблизително 

еднаква реакция към изследваните антибиотици и са чувствителни към концентрации 

на медни катиони използвани в препаратите за борба с бактерийното струпясване. 

Популациите на X. euvesicatoria се характеризират с по-голямо разнообразие в 

метаболитния профил по BIOLOG GN в сравнение с вида X. vesicatoria. Хидролизата 
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на скорбяла не е разграничаващ признак, тъй като се наблюдават вариации сред 

щамовете и при двата изследвани вида. 

Анализирано е вътревидовото разнообразие в популациите на X. euvesicatoria и X. 

vesicatoria като за целта са използвани следните молекулни техники: RAPD-PCR с 4 

праймери, REP-PCR с ERIC- и BOX- праймери, MLSA на 4 „housekeeping” гени и MLVA 

на микросателити.  

Праймерите CUGEA4 и 6, използвани в RAPD-PCR анализа, групират щамовете на 

X. euvesicatoria в 5 и 2 групи, съответно, което разкрива вътревидово разнообразие 

сред българската популация. Такова разнообразие не се установява при X. vesicatoria. 

Комбинираният RAPD-PCR анализ с двата праймера с общ индекс на 

дискриминативна способност 0.60 за X. euvesicatoria би могъл да се прилага за 

изучаване на неговото вътревидово разнообразие.  

REP-PCR анализът с ERIC- и BOX-праймерите има по-висока дискриминативна 

способност в сравнение с RAPD-PCR, като чрез него се установява вътревидово 

разнообразие не само в популациите на X. euvesicatoria, но и при X. vesicatoria. 

Доказват се общо 5 типа профили с изследваните праймери за щамовете на X. 

euvesicatoria и 2 профила за X. vesicatoria. Тази разнородност се разкрива в по-голяма 

степен чрез BOX-PCR за популацията на X. euvesicatoria и чрез ERIC-PCR за 

популацията на X. vesicatoria. Двата вида анализи потвърждават хомогенността на 

македонската популация, установена и с CUGEA6  в RAPD-анализа, която формира 

еднакъв генотип с преобладаващата част от българските изолати. Преобладаването 

на един генотип както в българската, така и в македонската популация би могло да се 

дължи на един и същи начален източник на заразата или общ произход, което не е 

учудващо като се има предвид, че България и Македония са съседни страни и е 

възможно споделянето на разсад, както в рамките на отделните страни, така и между 

тях. Не се очертава обаче ясна връзка между регионите на изолиране и групирането 

на щамовете с тези анализи. Очевидно е, че след 2011 година се установява 

еднородна популация на вида.  

Секвенционният анализ (MLSA) на 4 „housekeeping” гени (gyrB, ropD, dnaK и fyuA) не 

установява вътревидово разнообразие, но се наблюдават различия в 

последователността на секвенциите между двата вида. Този метод потвърждава 

наличието на два генетично и фенотипно различни патогена сред причинителите на 

бактериозата по пипер в двете държави и би могъл да се използва за идентификация и 

диференциране на тези видове. Не сe установяват единични нуклеотидни 

полиморфизми в секвенциите на изследваните гени както между изолираните от нас 

щамове на вида X. euvesicatoria, така и между тях и наличните в базата данни 

секвенции. Всички наши щамове на X. vesicatoria са с еднакъв секвенционнен тип, но 

различен от наличните в базата данни.  
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MLVA анализът на X. euvesicatoria е проведен на два етапа чрез разработена от нас 

схема, включваща анализирането на различен брой локуси за различните етапи.  

В първия етап, на базата на изследване на щамове от различни региони в света 

(вкл. от България и Македония) се доказва, че българските щамове, изолирани от 

различни региони и години се разграничават както помежду си, така и от македонските 

щамове и останалите, включени в анализа. 

Във втория етап изследването е проведено с щамове X. euvesicatoria от България и 

Македония, при което чрез разработената от нас схема е постигнато генотипиране на 

представителен брой щамове (96 щама). Този анализ ни дава възможност да 

установим епидемиологична връзка между щамовете както в рамките на всяка от 

страните, така и между тях.  

MLVA анализът групира български щамове от вида X. vesicatoria от различни 

региони и години заедно с македонски, което показва общ произход и предполага 

миграция на патогена на разстояние, най-вероятно чрез обмен на заразени семена и 

растителен материал. Откриването на разнообразие сред популациите на двата вида 

се обяснява с естествения модел на еволюция и говори за мощността на MLVA метода 

за генотипиране.  

Проведеният скрининг сред популациите на вида X. euvesicatoria за наличието на 

гени, кодиращи ефекторните белтъци AvrBs3 и AvrBs4, установява, че 

преобладаващата част от щамовете (49%) притежават гените и за двата белтъка. 

Генът за белтъка AvrBs3 е открит сред 22% от щамовете и само 15% от щамовете 

имат ген за белтъка AvrBs4. Това означава, че те биха влезли в съвместими 

взаимодействия с домати и пипер в зависимост от експресията на тези гени, 

чувствителността на гостоприемника и условията на средата. Само 18 от щамовете (16 

български и два македонски) не притежават гени за изследваните ефекторни белтъци, 

което предполага ангажирането на други фактори на патогенност при тях.  

Като алтернативни средства, които биха могли да се използват в борбата с 

бактерийното струпясване по пипер е изследван антибактериалният ефект на 12 

етерични масла и техни компоненти. Установява се, че всички инхибират 

причинителите на болестта (X. euvesicatoria и X. vesicatoria) в условия in vitro. За 5 от 

маслата е определена минималната инхибираща концентрация и те са използвани в 

експерименти in vivo за обеззаразяване на изкуствено инокулирани семена от пипер с 

двата патогена. Потвърждава се антибактериалният ефект, установен в 

експериментите in vitro, което ги определя като потенциални средства за контрол на 

болестта. В приложените от нас концентрации маслата чувствително намаляват 

кълняемостта на семената, което налага по-нататъшни експерименти за тяхното 

приложение, както и възможности за комбинирането им с други природни продукти.  
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В условия in vitro са скринирани 30 актиномицетни щама, изолирани от 

антарктически почви срещу шест щама X. euvesicatoria и два X. vesicatoria от България 

и Македония. Пет от актиномицетите имат антибактериален ефект срещу двата 

патогена и се наблюдава разнообразие в реакцията на щамовете X. euvesicatoria към 

веществата, синтезирани от тях. Получената информация може да послужи за по-

нататъшно проучване на възможностите тези микроорганизми и синтезираните от тях 

вещества да бъдат алтернатива на синтетичните препарати в борбата с бактерийното 

струпясване.  

Една от най-надеждните стратегиите в борбата с болестите по растенията е 

създаването и използването на устойчиви сортове. В тази връзка е извършен анализ 

на устойчивостта на 23 сорта пипер, принадлежащи към 6 сортотипа. Резултатите 

показват, че всички изследвани сортове, отглеждани в България, имат различна 

чувствителност към патогените X. euvesicatoria и X. vesicatoria като не се установяват 

устойчиви. Това обяснява широкото разпространение на бактерийното струпясване в 

България и необходимостта от подобни изследвания за правилен подбор на 

подходящи сортове пипер. 

*** 

В заключение, причинителите на бактерийно струпясване по пипер в България и 

Македония – X. euvesicatoria и X. vesicatoria са широко разпространени и присъстват 

дълго време и ежегодно нанасят големи щети на селскостопанската продукция. 

Голямата вариабилност, която е присъща на фитопатогените и липсата на достатъчна 

информация за разнообразието сред причинителите на бактерийното струпясване в 

двете страни е основна пречка за ефективен мениджмънт на болестта. Резултатите 

получени в това изследване свързани с откриването, идентифицирането, 

вътревидовото разнообразие на различни нива и разпространението на причинителите 

на бактерийно струпясване в България и Македония допълват информацията за 

биологията на тези патогени, необходима за ограничаването на разпространението им 

и щетите от тях.  

 

ИЗВОДИ 
1. Бактерийното струпясване по пипер в България и Македония се причинява от 

видовете X. euvesicatoria и X. vesicatoria, които са изолирани и идентифицирани с 

фенотипни и генотипни методи.  

2. В България X. vesicatoria преобладава до 2008 г., а в Македония се регистрира 

като патоген по пипера само през 2005 г., след което видът X. euvesicatoria е 

доминиращ и в двете страни. 
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3. Популациите на патогените X. euvesicatoria и X. vesicatoria в България и 

Македония са представени и с двата си патотипа, като РТ патотип преобладава в 

българската популация до 2008 г. и след 2012 г. - в македонската. 

4. Популациите на двата вида са чувствителни към използваните в растителната 

защита медни препарати с концентрация на медни катиони от 0.2 до 0.3%. 

5. По метаболитен профил популациите на вида X. euvesicatoria са фенотипно 

различни, като 56% от щамовете показват сходство с метаболитния профил на 

типовата култура за вида X. perforans, a 46% - с този на типовата култура на X. 

euvesicatoria.   

6. Популациите на вида X. euvesicatoriа се характеризират с вътревидово генетично 

разнообразие, по-голямо в българската популация, доказано с три молекулни 

техники – RAPD-PCR, REP-PCR и MLVA. С най-висока дискриминативна 

способност са методите MLVA (0.83) и RAPD-PCR (0.60). 

7. Вътревидово генетично разнообразие в популациите на вида X. vesicatoria се 

доказва чрез REP-PCR и MLVA, като последният метод е с по-висока 

дискриминативна способност (0.73).   

8. MLSA на „housekeeping” гените gyrB, rpoD, dnaK и fyuA не разкрива вътревидово 

разнообразие при X. euvesicatoria и X. vesicatoria, но открива полиморфизми в 

секвенциите на изследваните гени между двата вида, което прави метода 

приложим за тяхното разграничаване и идентифициране.  

9.  Преобладаващата част (49%) от щамовете в популациите на X. euvesicatoria 

притежават характерните за вида гени avrBs3 и avrBs4, 22% от тях - гена за 

белтъка AvrBs3 и 15% - за AvrBs4. Щамовете биха влезли в съвместими 

взаимодействия с домати и пипер в зависимост от експресията на тези гени, 

чувствителността на гостоприемника и условията на средата. Отсъствието на 

гените avrBs3 и avrBs4 в 16.7% от щамовете на вида X. euvesicatoria предполага 

ангажирането на други фактори на патогенност при тях.  

10. На базата на проведените генетични анализи се разкрива епидемиологична 

връзка между българската и македонската популация на X. euvesicatoriа и X. 

vesicatoria, което показва миграция на патогените на разстояние. 

11. Изследваните етерични масла притежават антибактериален ефект по отношение 

на патогените X. euvesicatoria и X. vesicatoria, доказан в условия in vitro и in vivo. 

Най-ефективно е маслото от Melissa. officinalis, което има минимална инхибираща 

концентрация 0.39%.   

12. Пет от скринираните актиномицетни щамове имат антибактериален ефект срещу 

X. euvesicatoria и X. vesicatoria, което разкрива потенциални възможности за 

тяхното приложение като алтернативни средства срещу бактерийно струпясване 

по пипера.   



Т. Ванчева 
Автореферат 

 
 

79 

13. Районираните сортотипове пипер в България са чувствителни към X. euvesicatoria 

P и X. vesicatoria PT, причинители на бактерийно струпясване  

 

ПРИНОСИ 
 

1. Предоставя се нова информация за разпространението и динамиката на 

видовете X. euvesicatoria и X. vesicatoria като причинители на бактерийно 

струпясване по пипер в България и Македония. Видът X. euvesicatoria се 

съобщава за първи път в България като патоген по пипер, а видът X. vesicatoria 

– в Македония. 

2. За първи път е разработена MLVA схема за типиране на популациите на 

видовете X. euvesicatoria и X. vesicatoria и са конструирани праймери за 

идентификация на двата вида. 

3. За първи път популациите на видовете X. euvesicatoria и X. vesicatoria в 

България и Македония са генотипирани с четири молекулни метода – RAPD-

PCR, REP-PCR, MLSA и MLVA. 

4. Конструирани са праймери за откриване на гените avrBs3 и avrBs4, кодиращи 

TAL ефекторни белтъци като важни фактори на патогенността и за първи път 

популациите на X. euvesicatoria в България и Македония са изследвани за 

присъствие на тези гени. 

5. Предоставя се нова информация за разпространението, видовия състав, 

вътревидовото разнообразие, патотип и раси на причинителите на бактерийно 

струпясване по пипер, необходима за селекционните програми при създаването 

на устойчиви сортове и хибриди и районирането на отделните сортотипове.  
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