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0.1. Съкращения  

MTBC - Mycobacterium tuberculosis complex  

H/INH - Изониазид  

R/RIF/RMP - Рифампицин  

E/EMB - Етамбутол  

KАN - Канамицин  

AMK - Амикацин  

CAP - Капреомицин  



 5 

S/SM - Стрептомицин  

OFX - Офлоксацин  

ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) – Европейски център за 

контрол на заболяванията 

CDC (Centers for Disease Control and Prevention) – Център за контрол на 

заболяванията, САЩ  

МЗ - Министерство на здравеопазването  

MTB – Mycobacterium tuberculosis 

PCR (Polymerase Chain Reaction) - Полимеразна верижна реакция  

MIRU-VNTR - Mycobacterial Interspersed Repetitive Units/Variable Number of Tandem 

Repeat. Типиране чрез амплификация на вариабилни тандемни повтори при M. 

tuberculosis. 

SNP (Single Nucleotide Polymorphism) – единичен полиморфен нуклеотид 

НЦЗПБ Национален център по заразни и паразитни болести 

 

0.2. Терминология  

MDR-ТВ - Туберкулоза с множествена лекарствена резистентност (Multidrug 

Resistant Tuberculosis), мултирезистентна туберкулоза, резистентност на щама 

едновременно към изониазид и рифампицин. 

XDR-ТВ - Туберкулоза с екстензивна лекарствена резистентност (Extensively Drug 

Resistant Tuberculosis), резистентност на щама едновременно към изониазид, 

рифампицин, флуорохинолон и поне един от инжекционните препарати амикацин, 

канамицин или капреомицин. 

SIT - (Spoligotyping International Type number) – сполиготип, уникален номер на 

генотипа. Два или повече щама с еднакви сполиго-профили са от един сполиготип 

(еднакъв SIT номер). В последната публикувана редакция (2012г.) на SITVIT2 

базата данни на института „Пастьор” фигурират 2740 SIT генотипа. 

Единичен сполиготип – (orphan spoligotype, orphan) – единично изолиран 

сполиготип. Профил на щам, който еднократно присъства в базата данни SITVIT2. 

В SITVIT2 фигурират 4364 ‘orphan’ от общо над 110.000 изследвани щама 

(SITVIT2, 2014) . 

Уникален сполиготип – (unique pattern) не присъства в базата данни SITVIT2. 

Няма SIT номер. Нов, непознат сполиготип. 

MIT – MIRU International Type – MIRU генотип, MIRU профил. Според броя на 

изледваните VNTR локуси бива12, 15 или 24 локусен MIRU-VNTR анализ. 

Ендемичен сполиготип – (endemic spoligotype, endemic pattern) Сполиготип, който 

е специфичен и преобладава в определен географски район (страна).  

Монофилетичен генотип – клон, група която има общ предшественик. 

Конвергентна еволюция – поява на поразителни прилики (идентични генотипове) 

при щамове произхождащи от различни клонове. Процес на сближаване на белезите 

на две или повече генетично неродствени групи (микро)организми. 

Дивергенция – процес на раздалечаване на белезите 

Филогеография – пространствена конфигурация на генетичните линии 

Клон = клъстър - два и повече щама с еднакъв генотип (SIT или MIRU-VNTR).  

Lineage – група. Щамове от сходни подгрупи образуват група.  

Подгрупа - clade = family = sublineage - Щамове със сходни сполиго- и/или 

MIRU/VNTR профили образуват подгрупа. 
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Сполиготип – идентифициран генотип чрез техниката сполиготипиране 

Синонимни и несинонимни SNP (Single Nucleotide Polymorphism) 

Според местоположението си SNPs биват: интронни (iSNPs, разположени в 

интронните участъци на гените), кодиращи (cSNPs – в екзоните), регулаторни 

(rSNPs – в регулаторните райони на гените) и интергенни (gSNPs – между два гена). 

В зависимост от функцията, която изпълняват, кодиращите SNPs се подразделят на 

синонимни (sSNP, synonymous SNP) – водещи до замяна на еднотипни 

аминокиселини; тихи мутации) и несинонимни (nsSNP, non-synonymous SNP) –

водещи до замяна на разнотипни аминокиселини, т.е. променят белтъчната 

секвенция, структура).  

Fitness cost - адаптиране, (фигуративно: цена на адаптивност на (микро)организма)  

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Туберкулозата е инфекциозно заболяване с най-голяма смъртност в 

историята на човечеството. Контролът на туберкулозата е сред основните  

програмни приоритети на СЗО, ECDC, CDC и почти всички страни по света. 

Mycobacterium tuberculosis - причинителят на туберкулозата, вероятно се е появил 

преди около 70 000 години
1
, когато се е разделил генетично като самостоятелен вид 

от Mycobacterium canettii (Mycobacterium prototuberculosis).
2
 Най-древната находка, 

говореща за туберкулозно заболяване у хора е датирана на 500 000 години и 

открита в Турция.
3
 Това противоречи на предположението, че видът се е създал и 

еволюирал през последните 100 000 години. Молекулярно-биологично е потвърдена 

туберкулоза при скелет на бизон открит в Северна Америка и датиран на 17.000 

години.
4
 Най-старата лабораторно потвърдена скелетна находка за туберкулоза е, 

при вероятни майка и дете погребани заедно, от района на Израел, датирана на 9000 

години.
5
 Няма данни кога туберкулозата започва да се разпространява по нашите 

земи. Със сигурност може да се каже, че тя е присъствала от древни времена.  

                                                 
1
 Comas, I., Coscolla, M., Luo, T., Borrell, S., Holt, K., Kato-Maeda, M. 2013. Out-of-Africa migration 

and Neolithic coexpansion of M. tuberculosis with modern humans. Nature Genet. 45:1176-1182.  
2
 Supply, P., Marceau, M., Mangenot, S., Roche, D., Rouanet, C. Khanna, V. et al. 2013. Genomic 

analysis of smooth tubercule bacilli provides insights into ancestry and pathoadapration of M. 

tuberculosis. Nat. Genet. 45(2):172-179. 
3
 Donoghue, H. 2008. Paleomicrobiology of tuberculosis. In: Raoult, D., Drancourt, M., ed. 

Paleomicrobiology: past human infections. Springer Verlag, 2008:75-97. 
4
 Rothshild, B., Martin. L., Lev, G. 2001. M. tuberculosis complex DNA from an extinct bison dated 

17.000 years before the present. Clin. Infect. Dis. 33:305-311. 
5
 Hershkovitz, I., Donoghue, H., Minnikin, D., et al. 2008. Detection and molecular characterization of 

9.000 year old M. tuberculosis from Neolithic settlement in the Eastern Mediterranean. PLoS ONE. 

3:e3426. 
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През последните години се наблюдава засилващ се процес и тенденция за 

превръщането на туберкулозната инфекция в сериозен здравен и социален проблем. 

През 2012г. са отчетени 450 000 случая на мултирезистентна туберкулоза по света, 

като 170 000 от тях са починали.
6
 Световната здравна организация (СЗО) отнася 

България към една от 27те страни с най-голяма честота на случаи с 

мултирезистентна туберкулоза в света. Докладваните лабораторно потвърдени 

случаи към СЗО и Европейския център за контрол на заболяванията (ECDC) за 

последните 10 години са обобщени на таблица 1. 

Таблица 1. Статистически данни за лабораторно потвърдените случаи на 

туберкулоза в България за десет годишен период (2005-2014).
7
 

 

Година 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Общ 

брой  

1254 1360 1385 1360 1281 1174 1071 1095 951  

Честота 40 39 39.6 41.2 38.3 35 32.6 31.1. 26.5  

MDR
1,2

 4% 4% 7.5% 3.3% 5.1% 5.8% 7.5% 5.9% 3.7%  

 

1
 МDR – (Multidrug-resistant) мултирезистентен. Щам с множествена лекарствена устойчивост 

едновременно и към изониазид, и към рифампицин.  
2
 процент от лабораторно потвърдените случаи. 

 

Заболеваемостта от туберкулоза в България се движи около и над 30 случая 

на 100000 души, като разпространеността на мултирезистентната туберкулоза сред 

новите случаи е около 3.1% и 25.5% при вече лекуваните.
8
  

Целта на дисертационния труд е да осветли географското разпространение 

на циркулиращите групи от чувствителни и мултирезистентни щамове на M. 

tuberculosis в България. Особено внимание е отделено при описание на 

филогеографски специфичните генотипове разпространени в страната и тяхната 

макрогеографска значимост във връзка с демографски, исторически и 

                                                 
6
 WHO. Global tuberculosis report 2013. Geneva: World Health Organization 

7
 European Centre for Disease Prevention and Control/WHO Regional Office for Europe. Tuberculosis 

surveillance and monitoring in Europe 2013. Stockholm: The Centre; http://www. 

ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/ Tuberculosis-surveillance-monitoring-2013.pdf 
8
 Елизабета Бачийска. 2013. Микробиологични проучвания върху етиологията на 

мултирезистентната туберкулоза в България. Докторска дисертация, НЦЗПБ, София. 
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епидемиологични фактори. Направен е задълбочен анализ на резултатите от 

комбинираното прилагане на две техники с висока резолюция за типиране, 24 

локусен MIRU-VNTR анализ и сполиготипиране, които са златен стандарт за 

оптимален надзор на туберкулозата на национално, регионално и глобално ниво.
9
  

Резултатите са обсъдени в светлината на геоспецифичните причини за 

трансмисия на определени групи от M. tuberculosis на Балканите и по света.  

Съвременното управление на социално-значимо заболяване, като 

туберкулозата изисква постоянен анализ на популационната структура от 

циркулиращи щамове на M. tuberculosis и динамиката на тяхното 

разпространение.
10

  

Събраните данни не са просто изследователски интерес. Те са ценна 

информация за управленски решения с дългосрочно значение за ограничаване на 

туберкулозата и мултирезистентността, като следствие от възникване и 

разпространение на епидемичен генотип, който успешно се адаптира и избягва 

човешкият имунен отговор. От данните на Таблица 1 за мултирезистентността в 

България се вижда, че тя запазва висок процент и не се променя. Лечението на 

пациентите е свързано с тежка и продължителна терапия. Високият процент (49.4%) 

на мултирезистентни щамове от един и същи генотип циркулиращи към момента в 

България е повод за анализ и изследвания. Няма докладвани данни, които 

убедително да доказват, че определен генотип от комплекса на M. tuberculosis може 

да бъде маркер за мултирезистентност. Налага се мнението, че спешно трябва да се 

приложат нови мерки за контрол на туберкулозата, които да са географски 

специфични.  Множество емпирични доказателства потвърждават, че съществуват 

разлики във вирулентността и имуногенността щамовете на M. tuberculosis, които са 

филогеографски специфични. В бъдеще подходът към разработване на нови 

ваксини, противотуберкулозни препарати, диагностични тестове и схеми за лечение 

на туберкулозата ще бъде насочен към групата или дори генотипа на щама, а не 

                                                 
9
 Rastogi, N., Couvin. D. 2015. Phylogenetic associations with demography epidemiological and drug-

resistance characteristics of M. tuberculosis lineages in SITVIT2 database: Macro- and micro-

geographical cleavages and phylogeographical specificities. Int. J. Mycobacteriol. 4:117-118. 
10

 Ghosh, S., Moonan, P., Cowan, L., Grant, J., Kemmerer, S., Navin, T. 2012. Tuberculosis genotyping 

information management system: enhancing tuberculosis surveillance in the US. Infect. Genet. Evol. 

12:782-788. 
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само към заболяването по принцип. Това породи особен интерес и бе повод да се 

създаде дългосрочна изследователска линия в НЦЗПБ за изучаване на 

филогеографската специфичност на комплекса на M. tuberculosis в България. 

Класификацията на генотиповете на M. tuberculosis не е окончателно решен 

проблем. Версия на все още актуална класификация бе публикувана през 2012г.
11

 

По време на писането на дисертационния труд бяха публикувани нови данни и 

корекции в класификацията на част от подгрупите и генотиповете на M. tuberculosis 

(2015г.).
12,13

 Тези корекции бързо се възприеха от научната общност. Това наложи в 

последния момент при изготвянето на крайния вариант на дисертациония труд да се 

нанесат промени. 

 

  

2. ЦЕЛ 

• Да се проучи молекулярно-генетичното биоразнообразие  на Mycobacterium 

tuberculosis в България за периода 2005-2014г. 

 

2.1. Задачи: 

2.1.1. Да се въведат молекулярно-биологични методи с висока резолюция за 

генотипиране на щамове на Mycobacterium tuberculosis. 

2.1.2. Да се проследи щамовото биоразнообразие, преобладаващи подгрупи и 

генетични групи на Mycobacteirum tuberculosis за периода 2005-2014г. в България. 

2.1.3. Да се направи филогеографски анализ на генотиповете на Mycobacterium 

tuberculosis в България, като се сравни разпространението им в Европа и света. 

2.1.4. Да се формулират препоръки за подобряване на контрола на туберкулозата в 

България на базата на молекулярно-биологични изследвания. 

 

                                                 
11

 Demay, C., Liens, B., Burguiere, T., Hill, V., Couvin, D., Millet, J., Mokrousov, I., Sola, C., Zozio, T., 

Rastogi, N. 2012. SITVIT2 – A publicly available international multimarker database for studying M. 

tuberculosis genetic diversity and molecular epidemiology. Infect. Genetics Evol. 12:755-766. 
12

 Coll, F., McNerney, R., Guerra-Assabcao, J., Glynn, J., Perdigao, J., Viveiros, M., Portugal, I., Pain, A., 

Martin, N., Clark, T. 2014. A robust SNP barcode for typing M. tuberculosis complex strains. Nat. 

Commun. 5:4812. 
13

 Aze, J., Sola, C., Zang, J., Marin, F., Yasmin, M., Siddiqui, R., Kremer, K., van Soolingen, D. 

Refregier, G. 2015. Genomics and machine learning for taxonomy consensus: the M. tuberculosis 

complex paradigm. PLoS ONE, 10(7):e0130912. 
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3. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ  

3.1. Щамове на M. tuberculosis и методи за анализ 

Цитираните изследвания са проведени на 694 щама - 441 чувствителни и 

монорезистентни и 253 мултирезистентни щама на M. tuberculosis събрани от 

цялата страна в периода 2002-2014г. (Таб. 2.). 

За анализ са включени 253 MDR щама на M. tuberculosis на 253 пациенти, 

изолирани от цялата страна в периода 2007-2014г. Те съставляват ~75% от 

микробиологично доказаните. Щамовете са изолирани в 30 лаборатории за 

микробиологична диагностика на туберкулозата към лечебните заведения, 

осъществяващи контрол на туберкулозата в България и в НРЛ по туберкулоза, 

НЦЗПБ. Щамовете бяха потвърдени като MDR/XDR-TB в НРЛ по туберкулоза.  

Изследваните MDR щамове са предимно от пациенти с белодробна 

туберкулоза (от храчка ~97%). Единични случаи има на щамове изолирани от 

стомашни промивни води, бронхо алвеоларен лаваж, плеврален пунктат и секрет от 

белодробна фистула.  

 Към проведеното изследване са включени: 

- двадесет и девет броя (2012г.) чувствителни, монорезистентни и 

мултирезистентни щамове на M. tuberculosis от затворници в затвора в гр. Ловеч, 

получени от д-р Антоанета Кърчева - зав. Микробиологична лаборатория в 

Медицински университет, гр. Плевен; 

- четиринадесет броя (2012г.) чувствителни щамове на M. tuberculosis от затворници 

в Софийския затвор, получени от д-р Елизабета Бачийска.  

 С цел да се установи биоразнообразието от циркулиращи генотипове 

(сполигопрофили) на M. tuberculosis в периода 2002-2014г. в България бяха 

изследвани 441 чувствителни щама, събрани от цялата страна. На 84 от тях е 

направен 12 локусен MIRU-VNTR анализ. Резултатите от сполигопрофилите на 197, 

от които 84 с 12 локусен MIRU-VNTR анализ са депозирани в базата данни 

SITVIT2. 

 С цел разработване и изпитване на скринингов метод за доказване на 

сполиготип SIT41 сред циркулиращите щамове в страната бяха изследвани 113 

чувствителни щама на M. tuberculosis. 
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Таблица 2. Разпределение на изследваните чувствителни и MDR щамове на M. 

tuberculosis в периода 2002-2014г.   

 

За генотипиране на щамовете на M. tuberculosis бяха приложени два референтни 

метода с висока резолюция – сполиготипиране и 24 локусен MIRU-VNTR анализ. 

 

4. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

 

4.1. Идентифициране на щамове с нов сполиготип, подгрупа и група 

Биоразнообразието сред чувствителните щамове е значително по-голямо. 

При тях изолирането на нови генотипове без SIT номер е обичайно. Около 5-10% от 

изолираните щамове от даден географски район са нормално без SIT номер. Сред 

изследваните от нас чувствителни щамове 5.8% (n=26/441) са без SIT номер. 

Въпреки, че актуализираната версия на базата данни SITVIT2 съдържа повече от 

100 000 охарактеризирани щама, около 4 400 от тях са без SIT номер, т.е. над 4%. С 

натрупването на нови данни (сполигопрофили) този брой ще намалява. 

Комбинацията от делециите на 43те спейсърни участъка теоретично дава огромен 

брой от профили, които се групират в над 60 групи и подгрупи  

 Получените профили за сполиго- и 24 локусно MIRU-VNTR типиране 

бяха обработени със софтуера на базата данни SITVIT2. За около 90% от 

типираните щамове бе получен SIT номер, принадлежност към подгрупа и група. 

От изследваните 694 щама 32 сполигопрофила (4.6%) останаха без групова, 

субгрупова принадлежност или SIT номер (5.8% - 26 чувствителни и 6 MDR щама, 

2.3%). С цел да се идентифицира груповата и субгрупова принадлежност на 

щамовете с нов сполиготип, който не присъства в базата данни SITVIT2 се 

 2002-2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Общо 

S 
 

197 43   113 14 29  88 484 

MDR 
 

 30 32 43 45 37 2 23 42 253 
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приложиха теоретични
14,15

 и визуални правила
16

. Значителна помощ и 

потвърждение на резултатите бяха получени при сравнение с референтните щамове 

включени към MIRU-VNTRplus софтуера. 

Таблица 3. Мултирезистентни щамове без SIT номер семейна и групова 

принадлежност. 

 

Лаб.№: Град Сполигопрофил Идентиф. 

PD192/2010 София  NEW-1 

PD162/2011 Търговище  NEW-1

PD092/2007 Ст.Загора  NEW-1 

PD086/2009 Ст.Загора  NEW-1 

 

Прилагайки гореописаните правила, щамове PD192/2010, PD162/2011, 

PD086/2009 и PD092/2009 носят белезите да са част от подгрупа Урал. Резултатите 

са подвеждащи и неубедителни. Визуално сполигопрофилът им си прилича, което 

също е указание за групово сходство (Табл.3.). Подгрупа Урал е първоначално 

идентифицирана от Kovalev и сътр. през 2005г. само на базата на 12 MIRU-VNTR 

анализ на щамове от Центален Урал на Русия.
17

 В последното издание на базата 

данни SITVIT2 тази група от генотипове се отнася като H3 или H4. Специфичните 

генетични характеристики на тази подгрупа са изведени на базата на MIRU-VNTR и 

сполигопрофила на щамове от цял свят. Референтните щамове (n=4) включени в 

базата данни на MIRU-VNTRplus от подгрупа Урал съдържат едно копие на 

MIRU26. Строго погледнато MIRU-VNTR профилът на нашите щамове не отговаря 

                                                 
14

 Ferdinand, S., Valetudie, G., Sola, C., Rastogi, N. 2004. Data mining of M. tuberculosis complex 

genotyping results using mycobacterium interspersed repetitive units validates the clonal structure of 

spoligotyping-defined families. Res. Microbiol. 155:647-654. 
15

 Shabbeer, A., Cowan, L., Ozcaglar, C., Rastogi, N., Vandenberg, S., Yener, B., Bennett, K. 2012. TB-

lineage:An online tool for classification and analysis of strains of M. tuberculosis complex. Infect. Gen. 

Evol. 12:789-797. 
16

 Demay, C., Liens, B., Burguiere, T., Hill, V., Couvin, D., Millet, J., Mokrousov, I., Sola, C., Zozio, T., 

Rastogi, N. 2012. SITVIT2 – A publicly available international multimarker database for studying M. 

tuberculosis genetic diversity and molecular epidemiology. Infect. Genetics Evol. 12:755-766. 
17

 Kovalev, S., Kamaev, E., Kravchenko, M., Kurepina, N., Skorniakov, S. 2005. Genetic analysis of M. 

tuberculosis strains isolated in Ural region, Russian. Federation, by MIRU-VNTR genotyping. 

Int.J.Tuberc.Lung.Dis. 9:746-752. 
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на референтните щамове. Експертната система и референтните щамове на MIRU-

VNTRplus софтуера са разработени през 2008- 2010г. Експертната система не е 

актуализирана с нови данни от последните 4-5 години. Първоначално мнението, че 

MIRU26 (1 копие) и MIRU10 (6-13 копия) са специфични маркери не е потвърдено 

при изследване на щамове от други райони на Русия (Сибир) и света (Киргистан, 

Иран, Саудитска Арабия). Локус MIRU10 е силно полиморфен. Сполигопрофилът 

дава по-конкретна информация за принадлежността на тези щамове към една обща 

подгрупа. Всички изследвани щамове имат една обща характеристика – липса на 

спейсъри 29-31 и 33-36. Подобни характеристики имат щамовете от подгрупа 

Haarlem 4 (H4),
18

 чиито прототип е SIT777. В последното издание на базата данни 

SITVIT2 щамовете с подобни профили, липса или присъствие на спейсър 2 и 

делетирани спейсъри 29-31 и 33-36, прототип на SIT127 и SIT777, са отнесени към 

подгрупа Haarlem 3 и 4.
19

 Mokrousov дефинира подгрупа Урал с липса на спейсъри 

29-31 и 33-34 и липса на спейсър 2, но присъствие на спейсъри 1 и 3, независимо от 

вариабилния брой повтори на локуси MIRU10 и MIRU26.
20

 Mokrousov предлага в 

зависимост от това дали присъства или липсва спейсър 2, подгрупата да се раздели 

на две нови подгрупи – Урал-1 и Урал-2. По тези критерии охарактеризираните от 

нас щамове принадлежат към подгрупа Урал-2 (липсва спейсър 2), което е 

необичайно, тъй като тази подгрупа е по-разпространена в провинция Шираз на 

Югозападен Иран. Mokrousov посочва, че районите на Южна Украйна, Грузия и 

Южен Иран вероятно са филогеографските места, откъдето е тръгнало 

разпространението на подгрупа Урал. Всички тези задълбочени търсения за 

идентифицирането на тази група от щамове бяха актуализирани и променяни през 

годините.  

                                                 
18

 Brudey, K., Driscoll, J., Rigouts, L., Prodiger, W., Gori, A., Al-Hajoj, S., et al. 2005. Mycobacterium 

tuberculosis complex genetic diversity: mining the fourth international spoligotyping database (SpolDB4) 

for classification, population genetics and epidemiology. BMC Microbiol. 6:23, doi:10.1186/1471-2180-

6-23 
19

 Demay, C., Liens, B., Burguiere, T., Hill, V., Couvin, D., Millet, J., Mokrousov, I., Sola, C., Zozio, T., 

Rastogi, N. 2012. SITVIT2 – A publicly available international multimarker database for studying M. 

tuberculosis genetic diversity and molecular epidemiology. Infect. Genetics Evol. 12:755-766. 
20

 Mokrousov, I., 2012. The quiet and controversial: Ural family of M. tuberculosis. Infect. Genet. Evol. 

12:619-629. 
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Скорошни изследвания на Mokrousov (2015г.) сочат, че изолираните от 

нас щамове не принадлежат към група Урал.
21

 Самият Mokrousov сериозно 

ревизира мнението, което първоначално изложи в публикация през 2012г. за 

идентификация на подгрупа Урал. Към момента преобладава становището, че 

MIRU26 при подгрупа Урал е =1 и определящо, независимо от щамове с подобен 

сполигопрофил. Щамовете с подобен сполигопрофил следва да се считат за 

конвергентни. Експертната оценка на софтуера на MIRU-VNTRplus на базата на 24 

локусния MIRU-VNTR профил дава, че щамове  PD192/2010, PD162/2011, 

PD086/2009 и PD092/2009 са от подгрупа NEW-1. Не можахме да открием 

първоизточника, който е предложил името на подгрупа NEW-1. За тази подгрупа 

няма идентифицирани специфични SNP или друг маркер за идентификация.  

Разгледаният пример следва да покаже, че идентификацията на щамове 

само по сполигопрофил може да се окаже грешна.  

Два от MDR щамовете, PD080/2008 и PD085/2009 имат идентичен 

сполигопрофил. Двата щама са от различни райони (Пазарджик и Пловдив) и са 

изолирани в различни години. Имат делеции на спейсъри 5, 11-24, 26-31, 33-36 и 40. 

Щамове със сходен профил принадлежат към група H (Haarlem) (Табл. 4.) 

Таблица 4. Идентификация на щамове.
 

Лаб.№: Град Пол Год Сполигопрофил Идентиф. 

PD080/2008 Пазарджик M 56  H1 

PD085/2009 Пловдив М 31  H1 

  

Характерно за група H1 е делеция на спейсъри 26-31 и 33-36. Често 

липсва спейсър 40. Различава се от група H3 само по делецията на спейсъри 25-31, 

т.е. с един по-малко. Прототипът на този генотим може да е SIT382 (H1), при 

                                                 
21

 Mokrousov, I. 2015. M. tuberculosis phylogeography in the context of human migration and pathogen’s 

pathobiology: Insights from Beijing and Ural families. Tubercul. 95:S167-S176. 
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който се срещат делеции на спейсъри 5, 26-31 и 33-36. Изолиран е в Австрия, 

Естония, Франция, Италия. С още по-близък профил до изолираните от нас 

щамове е SIT400 (H1), изолиран в Австрия с делеции на спейсъри 5, 26-31, 33-36 и 

40. Чувствителен щам с профил SIT610 (H1) с делеции 15, 26-31, 33-36 и 40 е 

изолиран в гр. Плевен. Друг подобен щам с делеции 15, 26-31, 33-36 и 39 е 

изолиран в гр. Враца. Щам със SIT2257 (H1) с делеции на спейсъри 13-24, 26-31 и 

33-36 е изолиран в Русия и САЩ. Всички производни профили на щамове със 

задължителен профил на делеции 26-31 и 33-36 от базата данни SITVIT2 са 

отнесени към подгрупа H1 (Табл. 4). Експертната система за идентификация на 

MIRU-VNTRplus софтуера отнася двата профила към подгрупа H (Haarlem). 

В заключение може да твърдим, че двата щама PD080/2008 и PD085/2009 

са от група Haarlem (H), подгрупа H1. 

Щамове PD086/2008 и PD012/2010 имат специфичния за подгрупа TUR 

профил, делеции на спейсъри 20-24, 26-27 и 33-36 (Табл.5). Щамовете са 

производни на SIT41. Щамовете имат характерния за SIT41 12 локусен MIRU-

VNTR профил 214125113322
22

 и идентичен 24 локусен MIRU-VNTR с най-големия 

SIT/MIRU-VNTR клъстър на SIT41 от 65 щама. Щамове с подобен сполигопрофил 

не са публикувани в SITVIT2. Щамове с TUR сполигопрофил са изолирани в 

Турция, Саудитска Арабия, Франция, Холандия, Белгия (Табл.38 Варианти на 

SIT41). Те са с различен сполигопрофил от описваните от нас. 

Таблица 5. Производни профили на SIT41. 

Лаб.№: Град Пол Год Сполигопрофил Идентиф. 

PD086/2008 Видин F 43 
 TUR 

PD012/2010 Ямбол М 30 
 TUR

                                                 
22

 Zozio, T., Alix, C., Gunal, S., Saribas, Z., Alp, A., Durmaz, R., Fauville-Dufaux, M., Rastogi, N., Sola, 

C. 2005. Genotyping of M. tuberculosis clinical isolates in two cities of Turkey: Description of a new 

family of genotypes that is phylogeographically specific for Asia Minor. BMC Microbiol. 5:44; 

doi:10.1186/1471-2180-5-44 
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 Изложените правила и подход за класификация бяха приложени за 

всички други щамове, за които няма отнасяне към подгрупа или група (Табл.6).  

 

Таблица 6. Идентификация на непознати профили. 

  

№ Сполигопрофил Октетен код  
Група/ 
Подгрупа 

1  777777737760571 T1 

2  777777577560771 H37Rv 

3  777767774020671 H 

4  777741370000731 T2 

5  776377737760711 X 

6  760017777720771 H3 

7  677777717720771 H3 

8  677767774000371 H1 

9  577777774020731 H 

10  400001777760771 T1 

11  374777777420771 Урал 

12  740000007720771 H 

13  377737777760771 1834 

14  000000000160771 H 

15  777777307760771 LAM 

16  777777760000140 H3/T3(2051) 

17  740637777760771 S 

18  777477777760771 T1 (2577) 

19  777777604020771 H (2028) 

20  377776777760571 X 

21  377737606060771 
2494 
LAM11-
ZWE 

22  377737606060771 
2494 
LAM11-
ZWE 

23  777737777760131 Uganda? 

24  777737376000171 H? 

25  777477777760771 T1 (2577) 

26  777777700000371 1736 

27  377737606060771 
2494, 
LAM11-
ZWE 

28  377737606060771 
2494, 
LAM11-
ZWE 

29  777477777760771 T1 

30  377737777660771 T 

31  437637777760771 T 

32  776267777760771 S 

 

Възможните комбинации от сполигопрофили са 2
43

. Не всички профили 

могат да бъдат отнесени към подгрупа и група. Шест щама нямат MIRU-VNTR 
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профил за да се ползва за идентификация. Някои от щамовете (№13, 16, 18, 19, 21, 

22, 25, 26, 27, 28) са изолирани преди 2012 година и не са имали SIT номер. С 

последната редакция на базата данни  SITVIT2 те са получили SIT номер.  

 

4.2. Вариабилност на изследвани 24 MIRU-VNTR локуса сред български 

мултирезистентни щамове на Mycobacterium tuberculosis 

Дискриминативната способност на 24 локусният MIRU-VNTR анализ 

може да варира в зависимост към кои генетични групи се отнасят щамовете за 

типиране.
23

 За определяне на вариабилността (diversity – разнообразие) на 

изледваните локуси сред българските щамове на M. tuberculosis бе използван 

индексът на Хънтър-Гастон за вариабилност (Hunter-Gaston diversity index – 

HGDI).
24

 Индексът масово се използва за оценка на типиращата, дискриминативна 

способност на изпитван метод за типиране. Дефинирането на индекса на Хънтър-

Гастон произлиза от индекса на Симпсън
25

, който варира от 0 (нулева 

вариабилност) до 1 (най-голяма вариабилност). На базата на общия брой изледвани 

щамове чрез MIRU-VNTR бе определен  индексът на Хъртър-Гастон за всеки VNTR 

локус  (Табл. 7). Резултатите за вариабилността на локусите от типирането на 

чувствителни, мултирезистентни и мултирезистентни щамове със SIT41 са оценени 

поотделно.  

Таблица 7. Индекс на Хъртър-Гастон  (HGDI) за вариабилността на 

локусите. Данните са за всички изследвани MDR щамове на M. tuberculosis  

  

Локус 
Вариабилност 
(HGDI индекс) 

Доверителен 
интервал 

Брой 
алели 

Брой 
повтори 

max(pi) 

VNTR 4052 
(QUB26) 

0.745 0.698 - 0.791 12 2-11 0.447 

VNTR 2163b 
(QUB11b) 

0.670 0.617 - 0.723 6 1-6 0.521 

VNTR 424 
(Mtub04) 

0.648 0.596 - 0.700 5 1-5 0.535 

VNTR 580 
(MIRU04) 

0.612 0.572 - 0.653 5 0-4 0.512 

                                                 
23

 Yokoyama, E., Kishida, K., Uchimura, M., Ishinohe, S. 2007. Improved differentiation of M. 

tuberculosis strains including many Beijing genotype strains using a new combination of VNTR loci. 

Infect. Genet. Evol. 7:499-508.  
24

 Hunter, P. R., Gaston, M.A. 1988. Numerical index of the discriminatory ability of typing systems: an 

application of Simpson’s index of diversity.J. Clin. Microbiol. 26:2465–2466. 
25

 Simpson, E.H. 1949. Measurement of diversity. Nature. 163:668. 

http://www.hpa-bioinformatics.org.uk/cgi-bin/DICI/DICI.pl#maxpi
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VNTR 802 
(MIRU40) 

0.599 0.535 - 0.663 6 1-6 0.599 

VNTR 960 
(MIRU10) 

0.576 0.543 - 0.609 5 2-5 0.498 

VNTR 1955 
(Mtub21) 

0.575 0.520 - 0.629 5 1-5 0.590 

VNTR 2996 
(MIRU26) 

0.562 0.530 - 0.594 5 1-7 0.516 

VNTR 4156 
(QUB4156) 

0.505 0.485 - 0.525 4 0-3 0.553 

VNTR 2401 
(Mtub30) 

0.502 0.486 - 0.518 3 1-4 0.548 

VNTR 2531 
(MIRU23) 

0.364 0.287 - 0.441 5 3-8 0.788 

VNTR 1644 
(MIRU16) 

0.359 0.294 - 0.424 3 1-3 0.774 

VNTR 2165 
(ETRA) 

0.353 0.281 - 0.425 3 2-4 0.788 

VNTR 3690 
(Mtub39) 

0.332 0.254 - 0.410 8 2-8 0.811 

VNTR 577 
(ETRC) 

0.272 0.197 - 0.347 4 2-5 0.848 

VNTR 3171 
(Mtub34) 

0.176 0.112 - 0.241 3 2-7 0.903 

VNTR 3192 
(MIRU31 
ETRE) 

0.133 0.071 - 0.194 5 1-5 0.931 

VNTR 2347 
(Mtub29) 

0.106 0.051 - 0.162 3 2-4 0.945 

VNTR 4348 
(MIRU39) 

0.071 0.025 - 0.118 2 2-3 0.963 

VNTR 154 
(MIRU02) 

0.063 0.019 - 0.108 3 1-3 0.968 

VNTR 2461 
(ETRB) 

0.054 0.013 - 0.096 3 1-3 0.972 

VNTR 2059 
(MIRU20) 

0.045 0.007 - 0.084 3 1-3 0.977 

VNTR 3007 
(MIRU27 
QUB5) 

0.009 0.000 - 0.027 2 2-3 0.995 

VNTR 2687 
(MIRU24) 

0.009 0.000 - 0.027 2 1-2 0.995 

 

HGDI – индекс за вариабилност. Индексът е стойност за вариабилността на броя 

повторите на всеки локус. Стойността варира от 0.0 (нулева вариабилност) до 1.0 

(максимална вариабилност). 

Доверителен интервал – отнася се за точността на индекса за вариабилност. 

Стойността е 95% от горната и долна граници.  

max(pi) – каква част от изследваната група щамове е с най-често срещан брой 

повтори за даден локус. Стойността е от 0-1. 
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Локуси с HGDI стойност >0.6 се считат за дискриминативни и подходящи 

за използване при типиране на хомогенни групи от щамове.
26

 Според базата данни 

на SITVIT2
27

 в глобален мащаб локус MIRU31(3192) е считан за силно 

дискриминативен HGDI > 0.50. При нас той е слабо дискриминативен. При 

повечето изследвани щамове броят VNTR повтори е 3. Локус 3192 е едва на 17 

място с посредствена дискриминативност от HGDI <0.133. В глобален мащаб 

според базата данни, локуси MIRU10(960), MIRU40(802), MIRU26(2996) и 

MIRU23(2531) са дискриминативни HGDI >0.50. Същите резултати се 

потвърждават и с нашите щамове с изключение на локус 2531. От всички локуси 

най-добра дискриминативност показа локус VNTR4052(QUB26), който дава 12 

алела и фрагменти с 2-11 вариабилни повтора. В същото време той бе и най-труден 

за амплификация и отчитане. Повторите са с дължина 111нб. Повечето български 

щамове със SIT41 имат 11 повтора. Амплификацията на тези фрагменти е трудна. 

Бяха изпитани пет различни вида полимерази на фирмите „Bioline“- 2 вида, 

„Fermentas“- 2 вида и на фирма „Invitrogen”.  Изпитаха се различни режими на 

амплификация, различни модели PCR апарати, концентрации от 1.5-3mM на MgCl2, 

концентрации от 1-5% на диметилсулфоксид (DMSO). Най-добър резултат бе 

получен с полимераза на фирма „Bioline“, добавяне на 5% DMSO към микса и 

модифициран режим за амплификация, като времето за полимеризация в 

програмата бе увеличено на 2 мин. 30 сек.  

Трите най-слабо дискриминативни локуса с HGDI <0.20 MIRU2(154), 

MIRU27 (3007) MIRU 20 (2059) в SITVIT2 са също слабо полиморфни и 

дискриминативни за нашите щамове, съответно HGDI = 0.063, 0.009 и 0.059. MIRU 

24 (2697) е най-слабо дискриминативен в световен мащаб (HGDI > 0.03). Сред 

колекцията изследвани щамове от нас най-слабо полиморфни са локуси 

VNTR3007(MIRU27 QUB5) и VNTR2687(MIRU24) с HGDI=0.009.  

                                                 
26

 Sola, C., Filliol, I., Legrand, E., Lesjean, S., Locht, C. Supply, P. et al. 2003. Genotyping of M. 

tuberculosis complex using MIRUs: association with VNTR and spoligotyping for molecular 

epidemiology and evolutionary genetics. Infect. Genet. Evol. 3:125-133. 
27

 Demay, C., Liens, B., Burguiere, T., Hill, V., Couvin, D., Millet, J., Mokrousov, I., Sola, C., Zozio, T., 

Rastogi, N. 2012. SITVIT2 – A publicly available international multimarker database for studying M. 

tuberculosis genetic diversity and molecular epidemiology. Infect. Genetics Evol. 12:755-766. 
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Дискриминативната способност на вариабилните локуси зависи от това 

каква група щамове ще се типира, чувствителни, резистентни или епидемично 

свързани и от какъв географски район са събрани. Локусите имат най-голяма 

дискриминатовност при анализ на чувствителни щамове произхождащи от 

различни географски райони на света или от страни, където имигрантското 

население е значително. Данни от изследвани чувствителни щамове в Словения 

сочат, че най-вариабилни локуси са VNTR4052 HGDI=0,81; VNTR2163b  HGDI= 

0.79; VNTR802 HGDI=0.71. Най-слабо дискриминативен е локус VNTR2687 

HGDI=0.01.
28

  Вариабилността на локусите сред изследвани щамове от Багдад, Ирак 

е показала, че локуси VNTR424, VNTR577 и VNTR4052 са най-вариабилни 

HGDI>0.6, докато локуси VNTR154, VNTR580, VNTR2059 са слабо 

дискриминативни с HGDI<0.3.
29

  Изследване на Valcheva и сътр. проведено на 133 

чувствителни и резистентни щама на M. tuberculosis събрани от цяла България 

показва, че сред изследваните щамове най-дискриминативни са локуси VNTR4052 

HGDI=0.827, VNTR802 HGDI=0.806 и VNTR2163b HGDI=0.773. Най-слабо 

дискриминативни са локуси VNTR2687 HGDI=0, VNTR2461 HGDI=0.106 и 

VNTR3192 HGDI=0.106.
30

   

Анализът на резултатите показа няколко особености на изследваните 

вариабилни локуси.  

Локус VNTR QUB11b (2163b) единствено при щамове от група Пекин 

(SIT1 и SIT265) има шест повтора. При същите щамове локус MIRU39 (4348) 

единствено има три повтора. Двата локуса могат да бъдат използвани като маркери 

за бърз скрининг за генотип Пекин.  

Само при SIT144 локус MIRU26(2996) е с шест повтора.  

                                                 
28

 Bidovec-Stojkovic, U., Dovc-Zolnir, M., Supply, F. 2011. One year nationwide evaluation of 24-locus 

MIRU-VNTR genotyping of Slovenian M. tuberculosis isolate. Respir. Med. 105(S1):567-573. 
29

 Ali, M., Trovato, A., Couvin, D., Al-Thwani, A., Borroni, E., Dhaer, F., Rastogi, N., Cirillo, D. 2014. 

Molecular epidemiology and genotyping of M. tuberculosis isolates in Baghdad. BioMed Res. Int. 

http://dx.doi.org/10.1155/2014/580981 
30

 Valcheva, V., Mokrousov, I., Narvskaya, O., Rastogi, N., Markova, N. 2008. Utility of new 24 locus 

VNTR typing for discriminating M. tuberculosis clinical isolates collected in Bulgaria. J. Clin. Microbiol. 

46(9):  
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При щамове със SIT154 два вариабилни локуса са със специфични 

особености, които при друг генотип не се срещат. Локус MIRU23(2531) има шест 

повтора, докато MIRU4(580) липсва (0 копия).  

Сред българските щамове от подгрупа TUR (SIT41 и производните 

генотипове) има три характерни локусни особености. Локус MIRU4(580) винаги е 1 

само при SIT41 и двата новооткрити варианта на този генотип. Тази специфичност 

бе използвана за разработване на скринингов метод за идентифициране на щамове с 

генотип SIT41. Локус MIRU26(2996) също винаги е 1 с изключение при SIT262, 

където също присъства в едно копие. Локус VNTR QUB26 (4052) е характерен с 

това, че почти всички щамове с генотип SIT41 притежават 10-11 копия от този 

вариабилен повтор. За типиране на щамове от TUR подгрупата не е подходящо 

прилагането на IS6110-RFLP анализ, като алтернативен, тъй като броят повтори на 

IS6110 е 2-3. Има данни, че турски щамове със SIT41 притежават до 12 копия от 

IS6110.
31

  

Таблица 8. Индекс на Хъртър-Гастон  (HGDI) за вариабилността на 24 

вариабилни локуса при типирането на щамове на M. tuberculosis с генотип SIT41. 

  

Локус 
Вариабилност 
(HGDI индекс) 

Доверителен 
интервал 

Брой 
алели 

max(pi) 

VNTR 2531 
(MIRU23) 

0.324 0.232 – 0.416 3 0.802 

VNTR 4052 
(QUB26) 

0.186 0.090 – 0.282 4 0.901 

VNTR 424 
(Mtub04) 

0.120 0.040 – 0.201 3 0.937 

VNTR 2401 
(Mtub30) 

0.119 0.040 – 0.198 2 0.937 

VNTR 960 
(MIRU10) 

0.087 0.016 – 0.159 3 0.955 

VNTR 2347 
(Mtub29) 

0.070 0.006 – 0.134 2 0.964 

VNTR 1955 
(Mtub21) 

0.070 0.006 – 0.134 2 0.964 

VNTR 2163b 
(QUB11b) 

0.070 0.006 – 0.134 2 0.964 

VNTR 3192 
(MIRU31) 

0.053 0.000 – 0.110 2 0.973 

VNTR 2165 
(ETRA) 

0.018 0.000 – 0.053 2 0.991 

                                                 
31

 Otlu, B., Durmaz, R., Gunal, S., Sola, C., Zozio, T., Rastogi, N. 2009. Beijing/W and major spoligotype 

families of M.tuberculosis strains isolated from tuberculosis patients in Eastern Turkey. New Microbiol. 

32:255-263. 

http://www.hpa-bioinformatics.org.uk/cgi-bin/DICI/DICI.pl#maxpi
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VNTR 3690 
(Mtub39) 

0.018 0.000 – 0.053 2 0.991 

VNTR 154 
(MIRU02) 

0.018 0.000 – 0.053 2 0.991 

VNTR 4156 
(QUB4156) 

0.018 0.000 – 0.053 2 0.991 

VNTR 802 
(MIRU40) 

0.018 0.000 – 0.053 2 0.991 

VNTR 1644 
(MIRU16) 

0.000 0.000 – 0.063 1 1.000 

VNTR 2996 
(MIRU26) 

0.000 0.000 – 0.063 1 1.000 

VNTR 3007 
(MIRU27) 

0.000 0.000 – 0.063 1 1.000 

VNTR 2687 
(MIRU24) 

0.000 0.000 – 0.063 1 1.000 

VNTR 577 
(ETRC) 

0.000 0.000 – 0.063 1 1.000 

VNTR 2059 
(MIRU20) 

0.000 0.000 – 0.063 1 1.000 

VNTR 2461 
(ETRB) 

0.000 0.000 – 0.063 1 1.000 

VNTR 580 
(MIRU04) 

0.000 0.000 – 0.063 1 1.000 

VNTR 4348 
(MIRU39) 

0.000 0.000 – 0.063 1 1.000 

VNTR 3171 
(Mtub34) 

0.000 0.000 – 0.063 1 1.000 

 

Данните сочат, че всички локуси са слабо вариабилни сред тази хомогенна 

група от щамове (Табл. 8). Въпреки, че локуси VNTR 2531 (MIRU23), VNTR 4052 

(QUB26) и VNTR 424 (Mtub04) са най-вариабилни, техният индекс на вариабилност 

не достига дори 0.350 – съответно 0.324, 0.186 и 0.120. Подобен проблем 

съществува с типирането на щамовете от група Beijing, които са генетично много 

хомогенни.
32,33

 

За да се подобри типирането на щамовете със SIT41 е подходящо да се 

комбинира SNP типиране или изпитване на допълнители хипервариабилни локуси, 

                                                 
32

 Liu, Y., Tian, M., Wang, X., Wei, R., Xing, Q., Ma, T. et al. 2014. Genotypic diversity analysis of M. 

tuberculosis strains collected from Beijing in 2009, using spoligotyping and VNTR. PLos ONE, 9(9) 

e106787. 
33

 Yokoyama, E., Kishida, K., Uchimura, M., Ishinohe, S. 2007. Improved differentiation of M. 

tuberculosis strains including many Beijing genotype strains using a new combination of VNTR loci. 

Infect. Genet. Evol. 7:499-508. 



 23 

като VNTR1982 и VNTR3232
34

 или VNTR3820 и VNTR4120.
35

  Това е наложително, 

тъй като високата степен на групиране (клъстърност), която се получава с 

класическия 24 MIRU-VNTR анализ, затруднява изясняването на епидемиологично 

свързани случаи.   

 

4.3. Вариабилност на изследвани 12 MIRU-VNTR локуси сред български 

чувствителни щамове на Mycobacterium tuberculosis 

Вариабилността на локусите при чувствителните щамове е изчислена само 

за 12 локуса на 84 щама. Сред чувствителните щамове най-вариабилен е локус 

MIRU802 HGDI=0.749. Сред мултирезистентните щамове неговата вариабилност е 

значително по-малка = 0.599. Други локуси с вариабилност около и над 0.5 са 

MIRU960=0.549, MIRU1644=0.503 и MIRU2996=0.405. Прави впечатление, че 

локуси 3192, 3007 и 154 при чувствителните щамове са по-вариабилни и съответно 

с по-добра типираща способност. Това се дължи на факта, че чувствителните 

щамове са по-хетерогенна група от профили. Също така вариабилността на 

локусите е различна при различните групи.
36

 Изследваните мултирезистентни 

щамове са значително по-хомогенна група от генотипове (Табл. 9).  

 

Таблица 9. Вариабилност на MIRU-VNTR локусите при изследвани 

чувствителни щамове (HGDI индекс).  

 

Локус 

Вариабилност 
(HGDI) при 

чувствителни 
Щамове 

Доверителен 
интервал 

Брой 
алели 

Вариабилност 
при MDR 
щамове 

802 0.749 0.710 – 0.788 6 0.599 

960 0.549 0.457 – 0.640 5 0.576 

1644 0.503 0.427 – 0.579 4 0.359 

2996 0.405 0.281 – 0.529 4 0.562 

580 0.372 0.260 – 0.485 4 0.612 

2531 0.296 0.175 – 0.416 4 0.364 

3192 0.199 0.089 – 0.309 4 0.133 

                                                 
34

 Velji, P., Nikolayevskyy, V., Brown, T., Drobniewski, F. 2009. Discriminatory ability of hypervariable 

VNTR loci in population based analysis of M. tuberculosis strains, London, UK. Emerg. Infect. Dis. 

15(10):1609-1616. 
35

 Luo, T., Yang, C., Pang, Y., Zhao, Y., Mei, J., Gao, Q. 2014. Development of a hierarchical VNTR 

typing scheme for M. tuberculosis in China. PLoS ONE 9(2) e89726. 
36

 Demay, C., Liens, B., Burguiere, T., Hill, V., Couvin, D., Millet, J., Mokrousov, I., Sola, C., Zozio, T., 

Rastogi, N. 2012. SITVIT2 – A publicly available international multimarker database for studying M. 

tuberculosis genetic diversity and molecular epidemiology. Infect. Genetics Evol. 12:755-766. 
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3007 0.179 0.071 – 0.287 3 0.009 

154 0.178 0.072 – 0.284 3 0.063 

2059 0.092 0.009 – 0.174 2 0.045 

4348 0.070 0.000 – 0.143 2 0.071 

2687 0.047 0.047 0.000 2 0.009 

 

 

Връзка между MIRU-VNTR профила на M. tuberculosis и принадлежност 

към група и подгрупа  

На базата на проведените изследвания бе изведена зависимост между 

MIRU-VNTR профила и принадлежността на изследваните щамове според техния 

сполигопрофил към група и подгрупа.  

Изведените правила (MIRU-VNTR профили) могат да се използват за 

отнасяне към група и подгрупа за идентификация на нови щамове (Табл. 10). 
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Таблица 10. Връзка между 24 локусен MIRU-VNTR профил и група/подгрупа. Преобладаващи вариабилни 

стойности на локусите според тяхната честота сред чувствителни и резистентни щамове. Стойностите са изведени с помощта 

на софтуер MIRU-VNTRplus.  
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4.4. Динамика на сполиго и MIRU-VNTR профила в хода на лечението на 

пациенти с мултирезистентна туберкулоза 

 

Лечението на пациентите с туберкулоза има значителна продължителност 

>6 месеца. При усложнения, развитие на мултирезистентност или рецидив, 

лечението може да отнеме >3 години. През това време могат да настъпят 

значителни промени във физиологията и генома на M. tuberculosis. Най-честите 

промени са придобиване на лекарствена устойчивост и динамични промени в 

генома на M. tuberculosis. Първите изследвания за микроеволюцията на M. 

tuberculosis в хода на лечението на пациенти бяха направени чрез техниката IS6110-

RFLP. С помощта на тази техника бе доказано, че инсерционният елемент IS6110 

променя положението си, като това става средно на 3.2 години.
37

 Директно бе 

потвърдено, че геномът на M. tuberculosis търпи динамична микроеволюция. 

Сполигопрофилът е изключително стабилен. Общоприето е мнението, че 

сполигопрофилите са еволюирали чрез делеции, т.е. чрез отпадане на спейсъри. 

Делецията на даден спейсър не може да се възстанови чрез рекомбинация и се губи 

завинаги. Всички следващи поколения ще носят профила на основополагащия 

предшественик. Формираният клонален комплекс ще има едно начало – 

основополагащ предшественик. Промяна на сполиготипа в хода на лечението не е 

доказана. Доказването на друг сполиготип в хода на лечението се счита за подмяна 

на щама с нов, т.е. реинфектиране с нов щам, който е изместил предишния. При 

рецидив това е логично. Изследвания на колектива на доц. Н. Маркова от Института 

по микробиология на БАН (д-р Г. Славчев) доказаха, че изкуствено получени L-

форми на M. tuberculosis променят сполиготипа си.
38,39

 Тези резултати подлагат на 

ревизия схващането, че сполиготипът е стабилен в хода на лечението на пациентите 

и не търпи микроеволюция. Нашето изследване доказа, че сполигопрофилът се 

                                                 
37

 de Boer, A., Borgdorff, M., de Haas, P., Nagelkerke, N., van Embden, J., van Soolingen, D. 1999. 

Analysis of rate of change of IS6110 RFLP patterns of M. tuberculosis based on serial patient isolates. J. 

Infect. Dis. 180:1238-1244. 
38

 Slavchev, G., Markova, N. 2014. Genetic and morphologic variations during L-form conversion in M. 

tuberculosis. AJMR. 8(9):850-855. 
39

 Славчев, Г. 2014. Молекулярно-биологични и структурно-функционални аспекти при формиране 

на L-форми при видове от M. tuberculosis комплекс. Докторска дисертация, Институт по 

микробиология на БАН. 
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запазва идентичен в продължение на седем години при анализ на поне два 

сполигопрофила от тридесет пациента с MDR туберкулоза изследвани в хода на 

лечението им. Най-добрият начин за изследване на микроеволюцията на даден щам 

е чрез секвениране на няколко изолата в хода на лечението на пациента. Тъй като 

това е сравнително трудно изпълнимо, по-лесният начин е да се проследи 

микроеволюцията на MIRU-VNTR локусите. Счита се, че MIRU-VNTR локусите 

могат постепенно да губят или увеличават броя повтори.
40,41

 На базата на 

математическото моделиране се предполага, че еволюцията на VNTR локусите при 

M. tuberculosis е предимно в посока на загуба на вариабилни повтори, отколкото 

към придобиване и че мутационната честота към промяна на повторите е много 

малка и бавна.
42

 Най-често загубата е с един повтор, което се потвърждава и от 

нашите данни. Публикациите, които изследват проблема са малко. При изследване 

на архивна колекция от 30 BCG щама и друго изследване на 56 двойки 

последователни изолати от пациенти в хода на лечението се цитира, че 

изследваните 12 VNTR повтора мутират чрез нарастване или намаляване с един 

повтор.
43,44

 Нашите изследвания показаха, че VNTR профилите на 29 пациента с 

MDR туберкулоза проследявани в продължение на 6 години са относително 

стабилни (Табл. 11). Всеки пациент има поне два 24 локусни MIRU-VNTR анализа. 

От 29 пациента при 22 не се наблюдава промяна на VNTR профила в хода на 

лечението. При пет пациента има промяна на един от VNTR локусите. При един 

пациент има промяна на 2 локуса. При четирима от пациентите локус 

MIRU4052(QUB26) е показал промяна с нарастване или отпадане на вариабилни 

повтори. Най-голямото нарастване на вариабилни повтори е при пациент от Враца 

(лаб.№ 653/14 и 854/14), който в разстояние на няколко месеца е променил от 3 на 

                                                 
40

 Savine, S., Warren, R., Van der Spuy, G., Beyers, N., Van Helden, P., Locht, C., Supply, P. 2002.  
41

 Supply, P., Allix, C., Lesjean, S., Cardoso-Oelemann, Rusch-Gerdes, S., Willery, S., et al. 2006. 

Proposal for standardization of optimized MIRU-VNTR typing of M. tuberculosis. J. Clin. Microbiol. 

44(12):4498-4510.  
42

 Grant, A., Arnold, C., Thorne, N., Gharbia, S., Underwood, A. 2008. Mathematical modelling of M. 

tuberculosis VNTR loci estimates a very slow mutation rate for the repeats. J. Mol. Evol. 66:565-574. 
43

 Supply, P., Mazars, E., Lesjean, S., Vincent, V., Gicquel, B., Locht, C. 2000. Variable human 

minisatelite-like regions in the M. tuberculosis genome. Mol. Microbiol. 36:762-771. 
44

 Savine, E., Warren, R., van der Spuy, G., Beyers, N., van Helden, P., Locht, C. Supply, P. 2002. 

Stability of VNTR of MIRU from 12 loci in serial isolates of M. tuberculosis. J. Clin. Microbiol. 40:4561-

4566. 
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11 вариабилни повтора локус MIRU4052(QUB26) на два изолата със SIT41. При 

другите двама пациенти нарастването е с 2 повтора. В нашето изследване 

MIRU4052 е най-вариабилният локус HGDI=0.745, което предполага, че неговата 

скорост (молекулярен часовник) към вариабилност е по-динамична от останалите 

локуси.
45

 При двама от пациентите се наблюдава поява на два вариабилни повтора с 

различна дължина. Щам PD060/2009 при локус VNTR802 има 4 и 5 повтора и щам 

120/14 при локусVNTR4052 има 3 и 5 повтора. Това показва появата на дивергентни 

варианти на същия изолат на M. tuberculosis. Това са алелни варианти на локуса 

сред циркулиращите бактерии. В даден момент един от тези алелни варианти ще 

стане доминиращ.  Savine и сътр. наблюдават една промяна на локус, настъпила в 

интервал от 309 дни в хода на лечението при изследвани 21 пациенти, носители на 

резистентни щамове. Нашите резултати показват по-динамична промяна на VNTR 

локусите – при 7 от 29 пациента проследени в продължение на 0.3 - 6 години. Това 

не е изненадващо като се има предвид, че MDR щамовете по-динамично еволюират 

с цел физиологично адаптиране.  

Бройката от изследвани 29 пациенти е малка за да бъдат направени 

обобщаващи заключения.  

 

Таблица 11. Пациенти проследени за стабилност на сполиго и MIRU-

VNTR профила в хода на лечението. С червено са отбелязани пациентите, при 

които е наблюдавана промяна на MIRU-VNTR профила. 

 

PD013/2010 Пловдив 53 T1 2/2/4/2/5/3/1/2/2/2/3/4/2/2/5/1/5/3/3/3/6/5/2/2 

PD143/2010 Пловдив 53 T1 2/2/4/2/5/3/1/2/2/2/3/4/2/2/5/1/5/3/3/3/6/5/2/2 

827/14 Бургас 41 LAM7_TUR 2/4/4/1/2/4/1/3/2/1/3/4/4/2/5/1/1/3/3/3/3/11/3/2 

843/14 Бургас 41 LAM7_TUR 2/4/4/1/2/4/1/3/2/1/3/4/4/2/5/1/1/3/3/3/3/11/3/2 

PD 

115/2011 Монтана 41 LAM7_TUR 2/4/4/1/2/4/1/3/2/1/3/4/4/2/5/1/1/3/3/3/3/11/3/2 

PD235/2011 Монтана 41 LAM7_TUR 2/4/4/1/2/4/1/3/2/1/3/4/4/2/5/1/1/3/3/3/3/11/3/2 

PD204/2011 Пловдив 280 T1_RUS2 2/3/2/4/4/3/1/2/2/3/3/4/2/2/5/1/6/3/3/3/3/5/2/2 

PD060/2009 Пловдив 280 T1_RUS2 2/3/2/4/4&5/3/1/2/2/3/3/4/2/2/5/1/6/3/3/3/3/5/2/2 

PD151/2010 Пловдив 280 T1_RUS2 2/3/2/4/4/3/1/2/2/3/3/4/2/2/5/1/6/3/3/3/3/5/2/2 

                                                 
45

 Supply, P. Lesjan, S., Savine, E., Kremer, K., Soolingen D., Locht, C. 2001. Automated high-

throughput genotyping for study of global epidemiology of Mycobacterium tuberculosis based on 

mycobacterial interspersed repetitive units. - J. Clin. Microbiol. 39, 3563-3571. 
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569/2013 Варна Без SIT  2/2/5/2/4/2/3/2/2/4/2/4/2/2/5/1/4/3/3/3/3/4/2/2 

446/14 Варна Без SIT  2/2/5/2/4/2/3/2/2/4/2/4/2/2/5/1/4/3/3/3/3/4/3/2 

PD185/2011 Добрич 41 LAM7_TUR 2/4/4/1/2/4/1/3/2/1/3/4/4/2/5/1/1/3/3/3/3/11/3/2 

PD098/2010 Добрич 41 LAM7_TUR 2/4/4/1/2/4/1/3/2/1/3/4/4/2/5/1/1/3/3/3/3/11/3/2 

653/14 Враца 41 LAM7_TUR 2/4/4/1/2/4/1/3/2/1/3/4/4/2/5/1/1/3/3/3/3/3/3/2 

854/14 Враца 41 LAM7_TUR 2/4/4/1/2/4/1/3/2/1/3/4/4/2/5/1/1/3/3/3/3/11/3/2 

PD11/2011 Търговищ Без SIT LAM7_TUR 2/4/4/1/2/4/1/3/2/1/3/4/4/2/5/1/1/3/3/3/3/11/3/2 

PD012/2010 Ямбол Без SIT LAM7_TUR 2/4/4/1/2/4/1/3/2/1/3/4/4/2/5/1/1/3/3/3/3/11/3/2 

823/14 Монтана   LAM7_TUR 2/4/4/1/2/4/1/3/2/1/3/4/4/2/5/1/1/3/3/3/3/11/3/2 

PD063/2010 Русе 41 LAM7_TUR 2/4/4/1/2/4/1/3/2/1/3/4/4/2/5/1/1/3/3/3/3/11/3/2 

PD041/2008 Русе 41 LAM7_TUR 2/4/4/1/2/4/1/3/2/1/3/4/4/2/5/1/1/3/3/3/3/11/3/2 

PD246/2011 Варна 284 T1 2/1/2/2/2/3/1/3/2/2/4/4/2/2/3/1/5/3/2/3/4/3/2/2 

340/14 Варна 284 T1 2/1/3/2/2/3/1/3/2/2/4/4/2/2/3/1/5/3/2/3/4/5/2/2 

361/14 Варна 284 T1 2/1/3/2/2/3/1/3/2/2/4/4/2/2/3/1/5/3/3/3/4/5/2/2 

PD285/2011 Видин 41 LAM7_TUR 2/4/4/1/2/4/1/3/2/1/3/4/4/2/5/1/1/3/3/3/3/11/3/2 

PD089/2009 Видин 41 LAM7_TUR 2/4/4/1/2/4/1/3/2/1/3/4/4/2/5/1/1/3/3/3/3/11/3/2 

PD101/2011 Видин 41 LAM7_TUR 2/4/4/1/2/4/1/3/2/1/3/4/4/2/5/1/1/3/3/3/3/11/3/2 

PD141/2010 Видин 41 LAM7_TUR 2/4/4/1/2/4/1/3/2/1/3/4/4/2/5/1/1/3/3/3/3/11/3/2 

PD286/2011 Добрич 41 LAM7_TUR 2/4/4/1/2/4/1/3/2/1/3/4/4/2/4/1/1/3/3/3/3/11/3/2 

05_14 Добрич 41 LAM7_TUR 2/4/4/1/2/4/1/3/2/1/3/4/4/2/4/1/1/3/3/3/3/11/3/2 

PD080/2010 Габрово 53 T1 2/2/4/2/4/3/1/2/2/3/3/4/2/2/5/1/5/3/3/3/5/5/2/2 

PD087/2008 Габрово  53 T1 2/2/4/2/4/3/1/2/2/3/3/4/2/2/5/1/5/3/3/3/5/5/2/2 

PD124/2011 Ловеч 53 T1 2/2/4/2/4/3/1/2/2/3/3/4/2/2/5/1/5/3/3/3/5/5/2/2 

PD067/2009 Ловеч 53 T1 2/2/4/2/4/3/1/2/2/3/3/4/2/2/5/1/5/3/3/3/5/5/2/2 

PD082/2009 Варна 41 LAM7_TUR 2/4/4/1/1&2/4/1/3/2/1/3/4/4/2/5/1/1/3/3/3/3/11/3/2 

AB114/2010 Варна 41 LAM7_TUR 2/4/4/1/1&2/4/1/3/2/1/3/4/4/2/5/1/1/3/3/3/3/11/3/2 

PD008/2008 Силистра 41 LAM7_TUR   

PD010/2008 Пловдив 41 LAM7_TUR   

508/14 Пловдив 41 LAM7_TUR 2/4/4/1/2/4/1/3/2/1/3/4/2/2/5/1/1/3/3/3/3/11/3/2 

PD058/2010 София 53 T1 2/2/4/2/3/3/1/2/2/3/3/4/2/2/5/1/5/3/3/3/3/5/2/2 

PD279/2011 София 53 T1 2/2/4/2/3/3/1/2/2/3/3/4/2/2/5/1/5/3/3/3/3/5/2/2 

868_12 Габрово 41 LAM7_TUR 2/4/4/1/2/4/1/3/2/1/3/4/4/2/5/1/1/3/3/3/3/10/3/2 

592/14 Габрово 41 LAM7_TUR 2/4/4/1/2/4/1/3/2/1/3/4/4/2/5/1/1/3/3/3/3/11/3/2 

96/15 Габрово 41 LAM7_TUR 2/4/4/1/2/4/1/3/2/1/3/4/4/2/5/1/1/3/3/3/3/? /3/2 

PD036/2010 Добрич 41 LAM7_TUR 2/4/4/1/2/4/1/3/2/1/3/4/4/2/4/1/1/3/3/3/3/11/3/2 

304/2013 Добрич 41 LAM7_TUR 2/4/4/1/2/4/1/3/2/1/3/4/4/2/4/1/1/3/3/3/3/11/3/2 

PD88/2011 Пловдив 53 T1 2/2/4/2/5/3/1/2/2/2/3/4/2/2/5/1/5/3/3/3/6/5/2/2 

PD080/2009 Пловдив 53 T1 2/2/4/2/5/3/1/2/2/2/3/4/2/2/5/1/5/3/3/3/6/5/2/2 

AB120/2011 Видин 41 LAM7_TUR 2/4/4/1/2/4/1/3/2/1/3/4/4/2/5/1/1/3/3/3/3/11/3/2 

PD097/2009 Видин 41 LAM7_TUR 2/4/4/1/2/4/1/3/2/1/3/3/4/2/5/1/1/3/3/3/3/11/3/2 

PD113/2010 Варна 284 T1 2/1/2/2/2/3/1/3/2/2/4/4/2/2/3/1/5/3/2/3/4/3/2/2 
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PD056/2008 Варна 284 T1 2/1/2/2/2/3/1/3/2/2/4/4/2/2/3/1/5/3/2/3/4/3/2/2 

PD102/2011 ВТърново 284 T1   

PD066/2010 ВТърново 284 T1 2/1/2/2/2/3/1/3/2/2/4/3/2/2/3/1/5/3/2/3/4/3/2/2 

PD040/2008 ВТърново 284 T1 2/1/2/2/2/3/1/3/2/2/4/3/2/2/3/1/5/3/2/3/4/3/2/2 

PD230/2011 Пловдив 53 T1 2/2/4/2/5/3/1/2/2/2/3/4/2/2/5/1/5/3/3/3/6/5/2/2 

PD87/2011 Пловдив 53 T1 2/2/4/2/5/3/1/2/2/2/3/4/2/2/5/1/5/3/3/3/6/5/2/2 

PD134/2009 Пловдив 53 T1 2/2/4/2/5/3/1/2/2/2/3/4/2/2/5/1/5/3/3/3/6/5/2/2 

121/14 Пловдив 53  T1 2/2/4/2/2/3/1/2/2/2/3/4/2/2/5/1/5/3/3/3/3/5/3/2 

PD265/2011 София 154 T1 1/2/4/0/1/3/3/2/2/3/2/4/2/2/8/1/5/3/3/3/3/5/2/2 

PD69/2011 София 154 T1 1/2/4/0/1/3/3/2/2/3/2/4/2/2/8/1/5/3/3/3/3/5/2/2 

PD084/2009 Пловдив 41 LAM7_TUR 2/4/4/1/2/4/1/3/2/1/3/4/4/2/4/1/1/3/3/3/3/11/3/2  

AB113/2010 Пловдив 41 LAM7_TUR 2/4/4/1/2/4/1/3/2/1/3/4/4/2/4/1/1/3/3/3/3/11/3/2 

PD130/2009 София 284 T1 2/1/2/2/2/3/1/3/2/2/4/4/2/3/3/1/5/3/2/3/4/3/2/2 

PD059/2010 София 284 T1 2/1/2/2/2/3/1/3/2/2/4/4/2/3/3/1/5/3/2/3/4/3/2/2 

AB098/2008 София 284 T1  

PD29/2011 Пловдив 53 T1 2/2/4/2/5/3/1/2/2/2/3/4/2/2/5/1/5/3/3/3/6/5/2/2 

120/14 Пловдив  53 T1 2/2/4/2/5/3/1/2/2/2/3/4/2/2/5/1/5/3/3/3/3/3&5/2/2 

 

 

4.5. Проследяване на биоразнообразието на циркулиращите щамове на 

Mycobacterium tuberculosis в България за периода 2005-2014г. 

 

4.5.1. Анализ на циркулиращите генотипове на чувствителни щамове на 

Mycobacterium tuberculosis в България за периода 2005-2014г. 

 

При изследването на чувствителните щамове през 2002-2005г., 2007г., 

2010г. и 2014г., доказахме разпространението на поне 95 сполиготипа в страната.  

Всички изследвани чувствителни щамове на M. tuberculosis по 

класификацията на Gagneux са от група 4, която е най-голямата и преобладаваща в 

Европа, Америка и Африка (lineage 4 - Europe, America and Africa). Изключение 

правят 2 щама от група Пекин, които са от група 2 преобладаваща в Източна Азия 

(lineage 2 – East Asia).  

По-горе бе подчертано, че класификацията на генотиповете е направена 

според и базата данни SITVIT2. За последните 10 години класификацията на 

сполиготиповете разработена от Сола и Растожи се промени. Генотиповете, които 
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са географски специфични и най-разпространени в България, SIT125, SIT4, SIT41, 

SIT284 и няколко други смениха отнасянето си поне два пъти. Ако приемем, че 

класификацията разработена за софтуера “TBminer”
46

 (2015г.) е най-актуалната 

класификация на базата данни SITVIT2, то отнасянето на генотиповете на M. 

tuberculosis към група и подгрупа за България не е това, което познаваме отпреди 

една година. На Таблица 12 са представени стари и нови отнасяния за някой 

сполиготипове с които сме се съобразили. 

 

Таблица 12. Промени в класификацията на генотиповете на M. 

tuberculosis. 

SIT N: Старо отнасяне Ново отнасяне 

SIT4 ------ LAM3/S 

SIT41 LAM7-TUR TUR 

SIT73 T3:T2 T2 

SIT125 T2/LAM3 T2 

SIT262 H3 Ural 

SIT284 T1 EAST_MED1 

SIT777 H3 Ural 

SIT1280 LAM3 LAM3/S 

SIT2042 LAM3 LAM3/S 

SIT2051 ------ H3:T3 

  

За SIT284 се предлага подгрупа EAST_MED1 (East_Mediteranean1). Ние 

приемаме старото отнасяне към подгрупа Т1, тъй като названието EAST_MED1 не 

отразява географското разпространение на SIT284. 

                                                 
46

 Aze, J., Sola, C., Zang, J., Marin, F., Yasmin, M., Siddiqui, R., Kremer, K., van Soolingen, D. 

Refregier, G. 2015. Genomics and machine learning for taxonomy consensus: the M. tuberculosis 

complex paradigm. PLoS ONE, 10(7):e0130912. 
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На базата на 441 изследвани чувствителни щама на M. tuberculosis от 

цялата страна разпределението на генотиповете по групи е следното: преобладава T 

група 62.1% (n=274), като 65.6% от тях се дължат на подгрупа T1 (n=180). Следват 

група LAM – 7.2% (n=32), (LAM3/S - 23; LAM9 – 4; LAM5 – 1; LAM11-ZWE – 4); 

подгрупа TUR – 12 (2.7%);  група H – 14.2% (n=63), (H1 – 31; H3 – 27; H3-T3 – 5); 

група S –  7.7% (n=34); подгрупа X1 – 3.1% (n=14); подгрупи Пекин (n=2); Ural – 

1.8% (n=8); BOV (n=2). Щамове, които са без SIT номер са 6.1% (n=27). На таблица 

21 са представени данните за преобладаващи групи, подгрупи и SIT сред 

чувствителните щамове на M. tuberculosis изолирани в България. Триста осемдесет 

и пет щама са групирани в 40 сполигоклъстъра, като най-големи са SIT53 и SIT125 с 

по 61 и 72 щама всеки (Табл. 13). Разпространеността на всеки от двата сполиготипа 

в страната е 13.8% и 16.2%. Профилите на шест сполиготипа SIT53, SIT125, SIT34, 

SIT284, SIT47 и SIT154 съставляват >50% от циркулиращите щамове. С еднократно 

доказани профили са 57 щама, 12.8%. Степента на клъстърност (Clustering Rate) е 

0.784.
47

 Дискриминативната способност (Discriminatory power) на метода 

сполиготипиране с тази колекция от щамове е 0.9452.
48

 

Четиринадесет сполиготипа образуват клъстъри с над пет щама. Това са и 

най-разпространените сполиготипове в страната. Може да се предположи, че това 

са най-добре адаптиралите се към гостоприемника (етносите) и екологичните 

условия в страната. Нямаме наблюдения сред болни от различните етносни групи 

каква е честотата от генотипове. Такова изследване би било интересно с цел да се 

оцени дали има зависимост между генотипа на щама и етносната група.  

                                                 
47

 http://miru-vntrplus.org 
48

 http://insilico.ehu.eus/mini_tools/discriminatory_power/ 
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Таблица 13. Преобладаващи сполиготипове  сред изследвани чувствителни щамове.  

SIT Брой Сполигопрофил Подгрупа % 

53 62  T1 14 

125 72  T2 16.2 

34 31  S 7 

284 22  T1 4.9 

47 22  H1 4.9 

154 22  T1 4.9 

1122 17  T1 3.8 

4 16  LAM3/S 3.6 

50 16  H3 3.6 

41 12  TUR 2.7 

878 8  X1 1.8 

73 7  T2 1.5 

451 5  T1 1.1 

262 5  Ural 1.1 

1280 4  LAM3/S 0.9 

1736 4  T1 0.9 

2494 4  LAM11-ZWE 0.9 

2577 4  T1 0.9 

42 3  LAM9 0.6 

237 3  H3 0.6 

1834 3  T3 0.6 

2050 3  T1 0.6 

2051 4  H3-T3 0.9 

37 3  T3 0.6 

62 2  H1 0.4 
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119 2  X1 0.4 

123 2  T1 0.4 

172 2  T1 0.4 

280 2  T1-RUS2 0.4 

482 2  BOV1 0.4 

771 2  T1 0.4 

2041 2  T1 0.4 

2042 2  LAM3 0.4 

2043 2  T1 0.4 

2052 2  T3 0.4 

1 2  Beijing 0.4 

7 3  T1 0.6 

36 1  H3 0.1 

46 1  H3-T3 0.1 

49 1  H3 0.1 

78 1  T 0.1 

144 1  T1 0.1 

164 1  T1 0.1 

191 1  T1 0.1 

196 1  T1 0.1 

205 1  T1 0.1 

336 1  T2:X1 0.1 

453 1  T1 0.1 

455 1  T1 0.1 

519 1  T1 0.1 

610 1  H1 0.1 

631 1  H3 0.1 
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777 1  H3 0.1 

822 1  LAM9 0.1 

879 1  T1 0.1 

883 1  H1 0.1 

1127 1  S 0.1 

1129 1  T1 0.1 

1564 2  X1 0.4 

1915 1  S 0.1 

2028 1  H1 0.1 

2049 1  T1 0.1 

2139 1  T1 0.1 

2500 1  S 0.1 

2905 1  T1 0.1 

1790 1  T1 0.1 

75 1  H3 0.1 

1051 1  T1 0.1 

358 1  T1 0.1 

2577 1  T1 0.1 

2075 1  T1 0.1 

NA 1  H3 0.1 

NA 1  LAM3_S 0.1 

NA 1  T1 0.1 

NA 1  X1 0.1 

NA 1  T3 0.1 

NA 1  URAL1 0.1 

NA 1  T3 0.1 

NA 1  T1 0.1 

NA 1  T1 0.1 
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NA 1  H1 0.1 

NA 1  T2 0.1 

NA 1  T1-T2 0.1 

NA 1  AFRI_2 0.1 

NA 1  H3 0.1 

NA 1  H3 0.1 

NA 1  H1 0.1 

NA 1  H1 0.1 

NA 1  T1 0.1 

NA 1  URAL1 0.1 

NA 1  T4_CEU1 0.1 

NA 1  LAM5 0.4 

NA 1  T1 0.1 

NA 2  T1 0.1 

NA 1  T1 0.1 

NA 1  H2 0.1 

NA 1  H1 0.1 
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Фигура 1. Дендрограма от сполиготипиране на 441 чувствителни щама. Очертани 

са доминиращите сполигоклъстъри. Приложение 3 разгъната дендрограма.  
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Фигура 2. Дялови съотношения на преобладаващи групи от сполиготипове 

сред чувствителни щамове на M. tuberculosis 

 

 

 

 
 

 

 

Фигура 3. Дялови съотношения на преобладаващи подгрупи  от 

сполиготипове сред чувствителни щамове на M. tuberculosis 
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Фигура 4. Дялови съотношения на преобладаващи подгрупи  от 

сполиготипове сред чувствителни щамове на M. tuberculosis 

На група от 84 чувствителни щама на M. tuberculosis бе направен 

комбиниран анализ чрез сполиготипиране и 12 локусен MIRU-VNTR анализ. 

Комбинирането на двата метода значително повишава дискриминативната 

способност на генотипирането. Групирането в клъстъри (Clustering Rate) е 

значително по-слабо – 0.4404 при MIRU-VNTR и 0.5238 при сполиготипирането. 

Наблюдават се 55 MIRU-VNTR/сполигопрофила. Щамовете се групират в 14 

клъстъра с големина от 2 до 7 щама. Най-големият клъстър е на SIT125 (Фиг. 5). 

Комбинирането на двата метода позволява по-детайлен анализ за оценка на тяхната 

епидемиологична връзка. Дендрограмата проследява филогенетичните връзки 

между отделните щамове. При комбинирания анализ значителен брой щамове с 

еднакъв сполигопрофил напр. SIT125 или SIT53 попадат в отделни клъстъри или са 

самостоятелни профили. Комбинираната дискриминативна способност 

(Discriminatory power) на двата метода е 0.9825. 

По-добро графично представяне на филогенетичните връзки се получава 

при дендрограми тип ‘Spanning tree’. На дендрограмата на фигура 32 може да се 

проследи количествено с колко VNTR повтора се различават щамовете и каква е 

тяхната генетична близост/отдалеченост. Резултатът се представя във вид на мрежа 

от връзки между генотиповете.  
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Фигура 5. Дендрограма. Комбиниран анализ чрез 12 локусен MIRU-VNTR 

и сполиготипиране на група от 84 чувствителни щама на M. tuberculosis. 
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4.5.2. Анализ на циркулиращите генотипове на мултирезистентни щамове на 

Mycobacterium tuberculosis в България за периода 2007-2014г. 

 

Мултирезистентни щамове бяха доказани от почти всички 28 области на 

страната. С най-малък дял са Ямбол, Хасково, Кърджали (Табл.14, Фиг.6).   

Таблица 14. Изследвани мултирезистенти щамове по градове в страната. 

 

 

Фигуа 6. Разпространение и изследвани MDR щамове на M. tuberculosis в 

страната. 

 

 

 

 

 

 

Видин – 18 София – 44 Русе – 6 Търговище– 3 Ямбол – 2 

Варна - 24 Перник – 5 В. Търново – 3 Шумен – 6 Добрич - 19 

Монтана – 34 Плевен – 2 Габрово – 16 Силистра – 3 Кърджали - 1 

Враца – 9 Ловеч – 5 Ст. Загора – 7 Бургас – 9 Смолян – 0 

Благоевград-2 Пазарджик-13 Пловдив - 21 Хасково - 1 Сливен – 0 
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Фигура 7. Дендрограма на изследвани 253 мултирезистентни щамове в 

България за периода 2007-2014г. 
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Прави впечатление, че не винаги високата заболеваемост от туберкулоза, 

регистрирана по области, съответства на броя на изолираните MDR/XDR-TB 

щамове на пациентите.
49

 Основна характеристика на циркулиращите генотипове на 

мултирезистентни щамове на M. tuberculosis в България е тяхната хомогенност. 

Двеста и шест щама се групират в 32 клъстъра. Четиридесет и седем щама са 

самостоятелни генотипове и не принадлежат към клъстъри. Общо 79 

сполиго/MIRU-VNTR генотипа могат да се различат. Комбинираната 

дискриминативна способност (D – Discriminatory Power)
50

 на двата метода 24 

локусен MIRU-VNTR и сполиготипиране е D=0.9178.  

Анализът на MDR щамовете на M. tuberculosis показа следното 

разпределение: преобладава подгрупа TUR 49.8% (n=126), следват подгрупи T1 – 

29.2% (n=74); T2 – 5.9% (n=15); Beijing – 3.1% (n=8); LAM3/S – 2.3% (n=6); Ural – 

1.9% (n=5); H1 – 2.3% (n=6); H3-T3 – 1.9% (n=5) и други с по 1-2 щама. Осемдесет и 

пет процента от щамовете принадлежат към подгрупи TUR, T1 и T2 (Фиг. 8).  

 

 

Фигура 8. Преобладаващи подгрупи сред изследваните мултирезистентни 

щамове на M. tuberculosis от страната за периода 2007-2014г. 

 

                                                 
49

 Елизабета Бачийска. 2013. Микробиологични проучвания върху етиологията на 

мултирезистентната туберкулоза в България. Докторска дисертация, НЦЗПБ, София.  
50

 http://insilico.ehu.eus/mini_tools/discriminatory_power/ 
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Двата новоизолирани SIT41 варианта (1-Видин, 1-Ямбол), които нямат 

SIT номера в базата данни SITVIT2 са нови за нея. Имат абсолютно идентичен 24 

MIRU-VNTR профил помежду си и профилът им е идентичен с профилите на най-

големия клъстър на TUR. По тази причина те бяха причислени към SIT41 за 

статистическа обработка. На фигура 9 са представени преобладаващите SIT сред 

изследваните MDR щамове. 

 

 

 

Фигура 9. Доминиращи SIT сред мултирезистентните щамове 

 

Анализът на резултатите показва, че някои групи и подгрупи се срещат 

като единични, а други изобщо не бяха доказани. Представители от големите групи 

CAS и EAI, които са разпространени в Индия, Източна Африка и Океания не бяха 

изолирани. Това е логично, тъй като нямаме текуща имиграция от тези страни. 

Филогеографската специфичност на циркулиращите SIT/VNTR профили в България 

сравнена с тези от географски близки или отдалечени райони е ясно отличима: 

например Гърция, Турция Полша
51

, Бангладеш
52

 или Калифорния, САЩ.
53

 

                                                 
51

 Jagielski, T., Kopec, E., Zozio, T., Rastogi, N., Zwolska, Z. 2010. Spoligotype-based comparative 

population structure analysis of MDR and isoniazid-monoresistance M. tuberculosis complex clinical 

isolates in Poland. J. Clin. Microbiol. 48(11):3899-3909. 
52

 Banu, S., Uddin, M., Ilam, M., Zaman, K., Ahmed, T., Talukder, A. et al. 2012. Molecular 

epidemiology of tuberculosis in rural matlab, Bangladesh. Int. J. Tuberc. Dis. 16(3):319-326. 
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Четири сполиготипа (SIT41, n=123; SIT53, n=38; SIT284, n=20; SIT125, 

n=13) съставляват 76.6% от циркулиращите от изследваните 253 мултирезистентни 

щама (Табл. 9). Формираните 32 SIT/MIRU-VNTR клъстъра включват от 2 до 65 

щама. Големината на SIT/MIRU – VNTR клъстърите при мултирезистентните 

щамове е значително по-голяма – от 2 до 65 щама, а при чувствителните е от 2 до 7 

щама. Клъстърите са дефинирани на базата на 100% идентични сполиго- и 24 

MIRU-VNTR профили. Клъстърите бяха използвани като индикатор за степента на 

трансмисивност. 

Таблица 15. Идентифицирани SIT/MIRU-VNTR клъстъри сред 

мултирезистентни щамове на M. tuberculosis. 

 

Клъстър  Брой 

щамове 

SIT Група/ 

Подгрупа 

1 2 1 Beijing 

2 2 1 Beijing 

3 2 4 LAM3/S 

4 2 34 S 

5 65 41 TUR 

6 20 41 TUR 

7 16 41 TUR 

8 6 41 TUR 

9 5 41 TUR 

10 4 41 TUR 

11 3 41 TUR 

12 3 41 TUR 

13 10 53 T1 

14 8 53 T1 

15 4 53 T1 

16 3 53 T1 

17 2 53 T1 

18 2 53 T1 

19 2 73 T2 

20 3 90 H1 

21 2 119 X1 

22 3 125 T2 

23 2 125 T2 

24 4 144 T1 

25 6 154 T1 

26 2 265 Beijing 

                                                                                                                                                
53

 Metcalfe, J., Kim, E., Lin S., Cattamanchi, A., Oh, P., Flood, J., Hopewell, P., Kato-Maeda, M. 2010. 

Determinants of MDR tuberculosis clusters, California, USA, 2004-2007.  
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27 12 284 T1 

28 2 284 T1 

29 2 284 T1 

30 3 2051 H3-T3 

31 2 Без SIT H1 

32 2 Без SIT New1 

 

Сред доказаните 32 SIT/MIRU-VNTR клъстъра доминира един клъстър 

(Фит.7). Близо 50% от мултирезистентните щамове в България са от подгрупа TUR, 

сполиготип SIT41, което показва предполагаема висока степен на скорошна 

трансмисия. На фигури 10 и 11 са представени изследваните MDR щамове със 

SIT41 по области.  

 

 

Русе – 6 Видин – 18 Пазарджик -6 

Бургас – 2 Враца -6 Плевен -1 

Благоевград -1 Габрово -11 Пловдив -8 

Перник -1 Добрич -16 София -10 

Търново -1 Ловеч -1 Шумен -3 

Варна – 9 Монтана -25 Ямбол -2 

 

Фигура 10.  Разпространение и изследвани MDR щамове на M. tuberculosis 

със SIT41 в България. 
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Фигура 11. Разпространение на SIT41 по области в страната.  

 

От подгрупа TUR само 4 щама не принадлежат към клъстъри. Няколкото 

идентични SIT/MIRU-VNTR клъстъра обединени от принадлежността си към TUR 

образуват един голям клъстърен (клонален) комплекс. Клоналният комплекс се 

разделя на три големи клъстъра от TUR, които се състоят съответно от 65, 20 и 16 

MDR щама. Сред най-големия клъстър на SIT41 (n=65) преобладават щамове от 

Северна България. По тази причина бе наречен клъстър SIT41-Север (Фиг. 13). Сред 

втория по големина клъстър на SIT41 (n=20) преобладават щамове с градиент на 

изток към  градовете Добрич, Варна, Бургас и Пловдив. Той бе наречен SIT41-Изток 

(Фиг. 12). Единствената разлика между двата клъстъра е в локус MIRU2531. При 

клъстър Изток VNTR повторите са 4, а при клъстър Север повторите са 5. Два 

самостоятелни клона са филогеографски специфични.  
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Фигури 12 и 13.   Дендрограми на двата географски специфични 

клъстъри на SIT41 „Изток” (n=20) и „Север” (n=65). 

 

 

Клъстър 
SIT41 - 
„Изток” 
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Клъстър 
 

SIT41-Север 
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С най-голям брой случаи на туберкулоза със SIT41 са областите от 

Северозападна България – Монтана (n=25), Видин (n=18), Враца (n=6); 

Североизточна България – Добрич (n=16), Варна (n=9), Русе (n=5); Югоизточна 

България – Габрово (n=11), Пловдив (n=8), Пазарджик (n=6). Съотношението между 

Северна България и Южна България е 2:1. Този градиент не е случаен. Това е 

логично, тъй като заболеваемостта от туберкулоза в Северозападна България и 

другите северни области и градове на страната е най-голяма.  

Изненадващи са резултатите за Видин. Видинска област е най-малката по 

население в България. През 2014г. населението е било около 46 хиляди жители.
54

 

Според Евростат и Националния статистически институт на България, 26% от 

населението на Видин са над 65годишна възраст.
55

 От Видинска област са 

генотипирани 18 MDR щама за периода 2008-2014г. Всички са със сполиготип 

SIT41 (100%) (Фиг. 14). Вариабилността на VNTR локусите е минимална. Откриват 

се разлики при четири щама с вариабилност в един от 24те MIRU-VNTR локуса. 

Разпространението в продължение на няколко години само на един генотип сред 

мултирезистентните щамове в областта не може да бъде случайно и заслужава по-

задълбочен епидемиологичен анализ. В този район е задължително да се изследва 

какво е генетичното биоразнообразие на чувствителните щамове. 

 

 

Фигура 14. Дендрограма на група от MDR щамове със SIT41 от Видин. 

(LAM7-TUR = TUR) 

 

 

                                                 
54

 http://www.citypopulation.de/Bulgaria-Cities.htlm 
55

 http://www.nsi.bg 



 51 

Подобно е положението в Добрич, където от 19 доказани MDR щама 16 са 

с генотип SIT41, чиито MIRU-VNTR профил се различават само по едни локус 

(VNTR2531). Всички останали локуси са идентични (Фиг. 15).  

 

Фигура 15. Дендрограма на група от MDR щамове със SIT41 от Добрич. 

(LAM7-TUR = TUR) 

 

В Монтана от 34 изследвани MDR щама, 24 са със SIT41. При два от тях 

има разлики в два от вариабилните локуси. Високата генетична хомогенност на тези 

щамове подсказва, че трансмисията им е скорошна. Преобладават пациенти от 30 до 

60г. В област Монтана циркулират щамове от групи X и T (Фиг. 16). Щамове със 

SIT90 не се среща сред чувствителните щамове на M. tuberculosis. 

 

Фигура 16. Дендрограма на група от MDR щамове със SIT41 от Монтана. 

(LAM7-TUR = TUR, U = H1) 
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В област Габрово мултирезистентните щамове със SIT41 имат значителна 

вариабилност сравнено с щамове SIT41 в други области. Идентифицират се 6 

MIRU-VNTR генотипа (Фиг.17). Циркулират също щамове от група T.  

 

Фигура 17. Дендрограма на MDR щамове със SIT41 от гр. Габрово. 

(LAM7-TUR = TUR) 

При анализа на изследваните мултирезистентни щамове от гр. Варна се 

установи циркулация на няколко генетични подгрупи – Т, TUR, Пекин и на щамове 

със SIT2051. За първи път в страната доказахме щамове от група Пекин със SIT265 

(Фиг. 18). Доказаният генотип SIT2051 е слабо разпространен в страната сред 

чувствителните щамове. Не е доказан в други страни по света. В базата данни 

SITVIT2 този генотип няма отнасяне към подгрупа и група. Сполигопрофилът на 

SIT2051 е сходен и дивергентен от SIT1410. Разликата е само в делеция на спейсъри 

39 и 40 при SIT2051. На базата на 24 локусен MIRU-VNTR eкспертната система на 

софтуера MIRU-VNTRplus не идентифицира щамовете със SIT2051. Експертната 

система TBminer отнася двата сполигопрофила към подгрупа H3-T3. Варна като 

пристанищен град е фактор за импортни случаи на туберкулоза, като доказания 

случай на моряк със SIT265, група Пекин. 

 

Фигура. 18. Дендрограма на група от MDR щамове от гр. Варна. (LAM7-

TUR = TUR) 
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В гр. София са разпространени подгрупи T2, TUR, T1 и група Пекин. 

Група Пекин има най-голяма разпространеност в София. Наблюдава се широко 

разнообразие от сполиго и VNTR генотипове (Фиг.19). С най-голяма 

разпространеност са щамове от подгрупа Т1, SIT53 (n=13, 29.5%) Столицата се 

явява входна врата за импортиране на нови щамове в страната. 

 

Фигура 19. Дендрограма на група от MDR щамове от гр. София. (LAM7-

TUR = TUR)  

При тази висока честота на мултирезистентните щамове със SIT41  и 

други е логично да предполагаме директна трансмисия. Циркулацията на SIT41 е 

започнала преди повече от 50г., ако се съди по възрастта на част от пациентите - 

>80г. и дългия латентен период на инфекцията.  

Други по-големи клъстъри сред мултирезистентните щамове са два 

клъстъра на SIT53 с 10 и 8 щама и на SIT284 състоящ се от 12 щама. Щамовете 

нямат доказана епидемиологична връзка. Те са от различни райони на страната и от 

различни години.  

При щамовете със SIT53 наблюдаваме клонален комплекс, който се дели 

на две отделни групи, разположени по отделно на дендрограмата (Фиг.20). Най-

характерното за тях е, че преобладаващата част от щамовете от едната група са от 

София, а сред другата група са от Пловдив. По тази причина те бяха наречени 
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Софийски клон и Пловдивски клон на клоналния комплекс SIT53 (Фиг.20). 

Интересното при тези две групи е, че на базата на сходството с други сполиго и 

MIRU-VNTR генотипове може да се предположи кои сполиготипове са произлезли 

от тях. От Софийския клон, на базата на резултатите от дендрограмата, може да се 

предположи, че чрез дивергенция са еволюирали SIT40, SIT50 и SIT119. От 

Пловдивския клон на SIT53 вероятно произлиза SIT73. Между двата клона има 

отличителни разлики в някои от VNTR локусите. Пловдивският клон е характерен с 

6 повтора на локус 3690 и 5 повтора на локус 4052. При Софийския клон локус 3690 

е задължително само с три повтора. 

 
Фигура 20. Клонове на SIT53 в страната. Дендрограма тип ‘Spanning tree’.  

 

Друг филогеографски специфичен за страната генотип, който доказахме е 

SIT284 (n=20). Щамове с този генотип бяха изолирани предимно във Варна (n=6). 

Другите щамове със SIT284 са от Добрич (n=2), Търговище (n=1), Шумен (n=1) 

Четирите града попадат в един и същ географски район – Североизточна България. 

Останалите щамове са от София (n=4) и единични случаи от Велико Търново, 

Перник и Плевен (Фиг.21).  

Софийски 

клон 

Пловдивски 

клон 



 55 

 

Фигура 21. MIRU-VNTR профили и клъстъри на щамовете със SIT284.  

Друг разпространен и филогеографски специфичен генотип сред 

мултирезистентните щамове е SIT125. Отнасянето му към група и подгрупа все още 

е спорно. Базата данни SITVIT2 го отнася към подгрупа T2/LAM3. Експертният 

софтуер за идентификация MIRU-VNTRplus отнася щамовете със SIT125 към 

подгрупа LAM3/S. TBminer идентифицира щамовете със SIT125, като подгрупа T2. 

Тази идентификация е възприета и от нас.  

 

Фигура 22. MIRU-VNTR профили и клъстъри на щамовете със SIT125.  
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Разпространеността на SIT125 в България сред чувствителните щамове е 

значителна. Част от MIRU-VNTR профилите на щамовете имат сходства и дори 

идентичност с щамове със SIT144, SIT1800, SIT284, и SIT1280. За част от тези 

случаи може да се предположи конвергентна еволюция на сполиготипа (Фиг.22). 

Динамичната вариабилност на MIRU-VNTR профилите при SIT125 се 

потвърждава от факта, че проследени от нас пациенти в продължение на 6 години, 

променят броя на вариабилните повтори на локусите.  

 

4.6. Сравнителен анализ между чувствителни и мултирезистентни щамове на 

преобладаващи генотипове на Mycobacterium tuberculosis в България  

 

При анализа на чувствителните и мултирезистентни щамове на M. 

tuberculosis се откриват известни разлики при разпространеността на някои 

генотипове в България. Честотата на доминиращите генотипове сред 

чувствителните и мултирезистентни щамове е неочаквана и коренно различна.  

Сред изследваните чувствителни щамове се откроява доминирането на Т1 

подгрупа, следвана от H, S и LAM подгрупи. От Т групата най-разпространени са 

генотипове SIT125, SIT53, SIT284, SIT154. При S и H подгрупи доминират 

съответно SIT34 и SIT47. Сравнителният анализ показва, че някои от тези 

генотипове са филогеографски специфични за страната. Те са локално еволюирали 

и са слабо разпространени в други страни.  

SIT53 е глобално разпространен. По данни на SITVIT2 неговата 

разпространеност е 6.1%. Сполигопрофилът на SIT53 е характерен с делеция на 

спейсъри 33-36. Профилът на SIT53 е дал изключително голямо разнообразие от 

производни генотипове. Разпространеността му в България сред чувствителните 

щамове е 14%. 

Друг генотип с преобладаващо разпространение в страната е SIT125, 

подгрупа T2, който сред чувствителните щамове има 16.3% (n=72) 

разпространеност, а сред мултирезистентните е 5.9%. От анализа на резултатите се 
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установи, че SIT125 е филогеографски специфичен за България
56

. Към момента в 

страната са изолирани 110 щама с генотип SIT125. 

 Изследвани чувствителни и MDR щамове от страната показаха 

механизъм на еволюиране на генотип SIT125 предимно със загуба на единични 

вариабилни повтори (Фиг. 23).  

 

 
 

 

Фигура 23. Еволюция и връзки на SIT125 с MIRU-VNTR профили на SIT4, 

SIT34 и SIT1280 при изследвани щамове. Дендрограма тип ‘Spanning tree’.  

 

 

На следващите таблици и фигури са представени сравнителни анализи за 

разпространеността на подгрупи и генотипове сред чувствителни и 

мултирезистентни щамове на M. tuberculosis циркулиращи в България. 

Генотиповете на всички изследвани чувствителни и MDR щамове принадлежат към 
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 58 

група 4 на Европа, Америка и Африка с изключение на щамовете от група Пекин – 

група 2 по класификациите на Gagneux и  Coll. По класификацията на Сола и 

Растожи щамовете могат да бъдат разгледани на субгрупово ниво и генотип (SIT) 

(Табл. 16).  

 

Таблица 16. Доминиращи подгрупи сред изследвани чувствителни и 

мултирезистентни щамове от комплекса на M. tuberculosis. Данни на базата на 441 

(от 441 пациента) чувствителни щамове и 253 (от 253 пациента) MDR щама. 

Подгрупа 
Чувствителни 

(брой) 

Чувствителни  

(%) 

MDR 

(брой) 

MDR 

(%) 

T1 179 40.5 74 29.2 

T1-RUS2 2 0.4 1 0.4 

T1-T2 2 0.4   

T2 80 18.1 15 5.9 

T3 10 2.2 1 0.4 

T4-CEU1 1 0.2   

TUR 12 2.7 126 49.8 

LAM3/S 23 5.2 6 2.3 

LAM5 1 0.2   

LAM9 4 0.9 1 0.4 

LAM11-

ZWE 
4 0.9 -- -- 

NEW1 -- -- 4 1.5 

Ural 8 1.8 1 0.4 

H1 31 7 6 2.3 

H2 1 0.2 -- -- 

H3 26 5.8 2 0.8 

H3-T3 5 1.1 5 1.9 

X1 14 3.1 2 0.8 

S 34 7.7 1 0.4 

Beijing 2 0.4 8 3.1 

BOV1 2 0.4 -- -- 
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Фигура 24. Доминиращи подгрупи сред чувствителни и мултирезистентни 

щамове на M. tuberculosis в страната.  

 

Таблица 17. Доминиращи (>3%) SIT генотипове в страната. Данни на 

базата на 441 (от 441 пациента) чувствителни щамове и 253 (от 253 пациента) MDR 

щама. 

 

SIT 
Чувствител

ни  (%) 

MDR 

(%) 

53 (T1) 14 15 

125 (T2) 16.3 5.1 

34 (S) 7 <3 

284 (T1) 4.9 7.9 

47 (H1) 4.9 <3 

154 (T1) 5.2 <3 

1122(T1) 3.8 -- 

4(LAM3/S) 3.6 <3 

50(H3) 3.6 <3 

41 (TUR) <3 49.4 

1+265 

(Beijing) 
0.2 3.1 
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Фигура 25. Разпространени SIT сред чувствителни и мултирезистентни 

щамове на M. tuberculosis от страната. 

 

Разпространени генотипове в страната сред чувствителните щамове на M. 

tuberculosis са SIT53 (14%), SIT125 (16.3%), SIT34 (7%), SIT284 (4.9%), 

SIT47(4.9%), SIT154 (5.2%) SIT1122 (3.8%) и SIT4 (3.6%). Тези осем генотипа 

съставляват ~60% от биоразнообразието на M. tuberculosis в страната (Фиг. 24, 25). 

Някои от тях са филогеографски специфични (SIT125, SIT284). Логично е тези 

генотипове да са определящи и преобладаващи сред мултирезистентните щамове. 

Резултатите от изследваните мултирезистентни щамове показват коренно различно 

разпространение от очакваното. Докато SIT4, SIT34 и SIT47 са добре 

разпространени в страната сред чувствителните щамове, то сред MDR за осем 

годишен период са изолирани един случай със SIT34 и по два със SIT4 и SIT47. 

SIT1122, който е разпространен сред чувствителните щамове не е изолиран сред 

MDR щамовете. В същото време SIT41 е 50% от MDR щамовете, докато сред 

чувствителните щамове е слабо представен (~2.7%).  
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4.7 Разпространени генотипове на Mycobacterium tuberculosis сред лишените от 

свобода 

 

Затворническите колективи са рискови групи за разпространение на 

туберкулоза. Сред тях разпространението на туберкулозата е значително. Според 

докладвани данни за два затвора - Рио де Жанейро и Малави, туберкулозата сред 

затворниците е съответно 4.6% и 5%
57,58

. Основните фактори за разпространението 

на туберкулозата в затворите са лошо общо здравно състояние на затворниците, 

пренаселеност на помещенията, занижена хигиена и лоши битови условия, късно 

идентифициране на случаите на туберкулоза, неконтролирано и незавършено 

лечение. Това води до висока разпространеност на туберкулозата сред 

затворниците. Сред тях се наблюдава значително по-голяма степен на трансмисия. 

Биоразнообразието на генотипове на M. tuberculosis е значително по-хомогенно.  

Проведените молекулярно-биологични изследвания на затворници в град 

Архангелск, Русия посочват 76.3% разпространеност на генотип Пекин сред 

болните от туберкулоза. Затворът е с капацитет 17 хиляди души. Честотата на 

заболеваемост сред затворниците в Русия е впечатляваща – 3174/100000. Сред тях 

мултирезистентната туберкулоза е до 22%. Броят на затворниците в Русия се 

оценява на почти 1милион, или 0.7% от населението на страната.
59

  

С цел да оценим разпространените генотипове сред затворническите 

колективи, през 2011-2012г. бяха изследвани пациенти от Софийски и Ловешки 

затвори.  

От затвора в град Ловеч бяха изследвани 29 пациенти с туберкулоза. 

Броят отговаря на приблизително 3.2% (29/900) честота. Предварителните 

изследвания показаха, че щамовете са чувствителни, монорезистентни и 
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59

 Toungoussova, O., Mariandyshev, A., Bjune, G., Sandren, A., Caugat, D. 2003. Molecular 
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мултирезистентни. Щамовете показаха циркулацията на 13 сполиготипа. Те 

формират 7 клъстъра включващи от 2 до 5 щама. Сред изследваната група щамове 

доминират SIT4 (n=5), SIT41 (n=4), SIT125 (n=4) и SIT34 (n=3), които са 

разпространени и в страната. Всички изследвани щамове на SIT41 са резистентни 

на един или повече туберкулостатици, като един от тях е мултирезистентен. 

Щамовете 172/2012г, 180/2012г. и 525/2012г. са резистентни на стрептомицин и 

изониазид. Щам 374/2012г. е MDR с резистентност към изониазид, рефампицин и 

етамбутол.  

Сред изследваните щамове има няколко единични и редки сполиготипове: 

SIT237, SIT498 и SIT1834. SIT498 е слабо разпространен в Европа. За първи път 

SIT498 се изолира в България. SIT1834 e също рядко разпространен в света. Сред 

изследваната група от 29 щама открихме два сполиготипа, за които няма SIT номер. 

Единият от тях дава клъстър от 2 щама. До момента в България няма други 

изолирани щамове с тези профили. На фигура 26 са представени резултати от 

изследвани щамове от затвора в Ловеч. 

 

 

 

Фигура 26. Дендрограма на резултатите от изследвани щамове на M. 

tuberculosis от затвора в гр. Ловеч. 
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От Софийския затвор бяха изследвани 14 пациенти с туберкулоза чрез 

сполиготипиране и 24локусен MIRU-VNTR анализ. Сред изследваната група 

доминира SIT1122 (n=5). Клъстърът е с идентичен 24 локусен MIRU-VNTR профил 

от 5 щама. Това говори за трансмисия на този генотип сред затворниците в 

Софийски затвор. Не са правени по-задълбочени епидемиологични проучвания. 

Други клъстъри са от SIT125 (n=2), SIT878 (n=2), SIT34 (n=2). Два щама със SIT284 

и един със SIT154 имат самостоятелни профили. Честотата от туберкулоза е около 

1% сред затворниците.  

На фигура 27 е представена дендрограма с резултати от изследвани 

щамове от Софийски затвор. 

 

 

 

Фигура 27. Дендрограма на изследвани щамове на M. tuberculosis от 

централен Софийски затвор. SIT/MIRU-VNTR профили на изследваните щамове.  

 

4.8.Нови генотипове на Mycobacterium tuberculosis изолирани в България 

 

Изолирането на нов, уникален (сполиго)генотип на M. tuberculosis не е 

необичайно. Такива случаи на единични изолати в базата данни SITVIT2 са над 

4400 профила. Като правило тези изолати изчакват да получат SIT номер (Spoligo 

International Type number). Актуализацията на базата данни е сравнително бавна.  

На таблица 18 са представени сполигопрофили изолирани само в България 

или в 1-2 страни по света. 

Най-интересен е генотип SIT2051 изолиран до момента само в България. 

За първи път сред колекцията от щамове събрани през 2002-2005г. се доказаха два 

щама от пациенти от Габрово с този профил. През 2013г. SIT2051 се появява при 
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трима пациенти с мултирезистентна туберкулоза от Варна 569/2013, 242/2013, 

606/2013. Няма данни SIT2051 да е изолиран в други страни. SIT2051 е 

филогеографски специфичен за България, но рядко изолиран. Също така появата 

при трима пациенти с мултирезистентна туберкулоза навежда на мисълта, че този 

генотип, както SIT41 е развил адаптивност към прилаганата терапия с еволюиране 

към мултирезистентност. Няма данни между тримата пациенти от Варна да има 

епидемиологична връзка. 

Подобен е случаят с генотип SIT2042 (LAM3/S). Сред щамовете 

изледвани през 2002-2005г. SIT2042 е доказан при два щама на пациенти от гр. 

Враца. Двата щама имат идентичен 12 локусен MIRU-VNTR профил – 

223125153323. При пациент 68/2014 с мултирезистентна туберкулоза от гр. София 

изследван през 2014г. е доказан SIT2042. MIRU-VNTR профилът на пациент 

68/2014 е абсолютно идентичен с този на двамата пациенти от гр. Враца. В базата 

данни SITVIT2 няма други депозирани щамове с този SIT номер. SIT2042 може да 

се счита за филогеографски специфичен за България. 

През 2010/2011г. са изолирани щамове с необичаен профил. Същите не са 

идентифицирани в него момент като група. В изданието на базата данни SITVIT2 

този профил фигурира под номер SIT2494 от подгрупа LAM11-ZWE. Подгрупа 

LAM11 е разпространена предимно в Централна Африка. От SIT2494 са изолирани 

по един щам в Зимбабве и един щам в Южна Африка - ЮАР. Произходът на този 

сполигогенотип е загадка. Щамовете са от четири различни населени места (София, 

Враца, Търговище) отстоящи на голямо разстояние един от друг. Щамовете 

изолирани от Търговище са от две различни села на Търговишка област.  
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  Таблица 18. Генотипове изолирани в Блъгария. 

 

 

 
Изолиран Сполигопрофил Октетен код SIT номер Разпространение 

Габрово/2002  777777760000140 2051 

 

България 

 

Габрово/2002  777777760000140 2051 

Варна/2013  777777760000140 2051 

Варна/2013  777777760000140 2051 

Варна/2013  777777760000140 2051 

Враца/2002  000000007660771 2042 

България 

 

Враца/2002  000000007660771 2042 

София/2014  000000007660771 2042 

Враца/2002  777777737760740 2043 
България 

САЩ n=1 
Враца/2002  777777737760740 2043 

Плевен/2002  777770777760771 2049 

Габрово/2002  575777707760771 2050 

България Габрово/2002  575777707760771 2050 

Габрово/2002  575777707760771 2050 

Пазарджик/2002  737737777760771 2052 Франция n=1 

България Плевен/2002  737737777760771 2052 

Враца 247/2010  377737606060771 2494 

LAM11-ZWE, 

Зимбабве=1, ЮАР, 

България 

София 280/2010  377737606060771 2494 

Търговище 

244/2011 
 377737606060771 2494 

Търговище 

245/2011 
 377737606060771 2494 

3 щама  777477777760771 2577 
1българин в Белгия, 

Полша=1 
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4.9. Необичайни генотипове на Mycobacterium tuberculosis в България. 

Доказване навлизането и разпространението на генотип  Пекин в България 

Генотипове от Източно-Азиатската група Пекин и други в Южна Африка 

се дължат на исторически преселения на големи маси от хора в продължение на 

много години.  

Присъствието на няколко необичайни генотипа сред циркулиращите 

български чувствителни и мултирезистентни щамове буди интерес за техния 

произход и начин на навлизане в страната. Това са единични щамове, които 

определено не са географски специфични за страната.  

По-горе подробно бе разгледано идентифицирането на нови щамове за 

страната с генотип NEW-1 от подгрупа H4 (PD192/2010, PD162/2011, PD086/2009 и 

PD092/2009), както и щамове от подгрупа H1 (PD080/2008 и PD085/2009) и TUR 

(PD086/2008 и PD012/2010).  

Към случайните генотипове може да причислим и два случая на 

туберкулоза причинена от щамове от подгрупа BOV1 (M. bovis). Щамовете са 

чувствителени. Няма данни за пациентите за да се проследи източника (животни 

или човек) на инфекцията. Това са единствените случаи на човешка туберкулоза в 

страната, при който сме доказали като причинител M. bovis.  

Други щамове, които представляват интерес с необичайното си 

присъствие сред биоразнообразието от циркулиращите в страната M. tuberculosis е 

мултирезистентен щам на пациент от Ловеч (PD013/2007) със SIT1410 Същият 

сполиготип е идентифициран при друг пациент - затворник от Ловешкия затвор 

(Табл.19). Няма пълни данни за пациента. Не е сигурно дали изолираният щам е с 

локален произход. Възможно е този генотип да е внесен в страната. Профилът му 

коренно се различава от филогеографски специфичните и други циркулиращи в 

страната. В SITVIT2 има данни за 14 изолирани щама със SIT1410, Австрия(1), 

Бангладеш(1), Бразилия(3), Италия(1), Полша(1), Португалия(1), Саудитска 

Арабия(3). Вероятно SIT1410 се отнася към подгрупа H3-T3.
60

 

                                                 
60

 Aze, J., Sola, C., Zang, J., Marin, F., Yasmin, M., Siddiqui, R., Kremer, K., van Soolingen, D. 

Refregier, G. 2015. Genomics and machine learning for taxonomy consensus: the M. tuberculosis 

complex paradigm. PLoS ONE, 10(7):e0130912. 
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Таблица 19. Характеристики на MDR щам със SIT1410. 

 

Идентиф.№ Град Сполигопрофил SIT 

PD013/2007 Ловеч  1410 

6649/2013 
Ловешки 

затвор 
 1410 

 

Четирите щама със SIT2494 от подгрупа LAM11-ZWE бяха подробно 

коментирани в предната глава.  

Навлизане и разпространение на генотип Пекин на M. tuberculosis в 

България 

През 2009г. за първи път откриваме Пекински (Beijing) генотип на M. 

tuberculosis в страната при пациенти с MDR туберкулоза. Това е необичайно и ново 

явление в епидемиологията на туберкулозата за България. През 1995г. при типиране 

на щамове на M. tuberculosis от Пекин, Китай чрез IS6110-RFLP е открита група със 

сходни профили, която съставлява 86% от всички изследвани щамове.
61

 През 2009г. 

същият генотип се открива при 82% от щамовете на M. tuberculosis от гр. Пекин.
62

 

Изследване за генотипиране на MDR/XDR щамове на M. tuberculosis проведено от 

24те членки на ЕС в периода 2003-2011 показа, че от изследвани 2092 щама, 470 

(22.5%) са били с генотип Пекин.
63

 Генотип Пекин съставлява около 13% от 

циркулиращите щамове в света и вероятно този процент нараства.
64

 В Централна, 

Източна и Югоизточна Азия този генотип съставлява около 50%.
65

  

Предполагаемото навлизане (импортиране) на генотип Пекин е станало 

около 2007г. До момента са открити 10 щама с генотип Пекин: 7 MDR, 1 ХDR и 2 

                                                 
61

 van Soolingen D, Qian L, de Haas PE, Douglas JT, Traore H, Portaels F, et al. 1995. Predominance of a 

single genotype of Mycobacterium tuberculosis in countries of East Asia. J Clin Microbiol. 33:3234–

3238. 
62

 Liu, Y., Tian, M., Wang, X., Wei, R., Xing, Q., Ma, T. et al. 2014. Genotypic diversity analysis of M. 

tuberculosis strains collected from Beijing in 2009, using spoligotyping and VNTR. PLos ONE, 9(9) 

e106787. 
63

 De Beer JL, Ködmön C, van der Werf MJ, van Ingen J, van Soolingen D. The ECDC MDR-TB 

molecular surveillance project participants. 2014. Molecular surveillance of multi- and extensively 

drugresistant tuberculosis transmission in the European Union from 2003 to 2011. Euro Surveill. 19. pii: 

20742. 
64

 Parwati I, van Crevel R, van Soolingen D. 2010. Possible underlying mechanisms for successful 

emergence of the Mycobacterium tuberculosis Beijing genotype strains. Lancet Infect Dis. 10:103–111. 
65

 Demay, C., Liens, B., Burguiere, T., Hill, V., Couvin, D., Millet, J., Mokrousov, I., Sola, C., Zozio, T., 

Rastogi, N. 2012. SITVIT2 – A publicly available international multimarker database for studying M. 

tuberculosis genetic diversity and molecular epidemiology. Infect. Genetics Evol. 12:755-766. 
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чувствителни. Изолираните щамове са от два варианта на генотип Пекин със SIT1 и 

SIT265. SIT1 вариантът е по разпространен. В SITVIT2 има депозирани над 5800 

щама от този сполиготип. SIT265 е по-слабо разпространен. От него има описани 

около 50 щама. Почти всичките са от страни извън Европа.  

Първият доказан случай на генотип Пекин бе щам (BG_104_10) изолиран 

през 2009г. от пациентка идваща от Молдова с български произход. Няколко месеца 

след идването си в България тя развива белодробна туберкулоза. Съобщава, че 

преди пристигнето си в България е имала контакт с болен от туберкулоза от 

Украйна. Първият изолат е потвърден като XDR. Пациентката е лекувана през 

2010г. за мултирезистентна туберкулоза, а през 2011г. е оперирана. След 

хирургическата операция и проведена специфична терапия пациенката е 

излекувана. Ние считаме, че това е импортен случай на туберкулоза в страната с 

първична XDR резистентност. 

Двата случая със SIT265 са на пациенти от Варна (BG_85_10 и 

BG_95_10). Двамата са съседи. Единият е моряк, алкохолно зависим, който развива 

туберкулоза след корабно плаване. Неговият съсед, страдащ от диабет, развива 

туберкулоза няколко месеца по-късно. Трансмисията на туберкулоза най-вероятно е 

станала между тях. Епидемиологичната връзка е потвърдена от еднакъв профил на 

лекарствена чувствителност, идентични MLPA, сполиго- и 24 локусен MIRU-VNTR 

профили (Табл. 20, 21). Щамове от генотип SIT265 са рядко изолирани. Ние 

считаме този генотип за импортен в страната.  

Другите четири мултирезистентни изолата от генотип Пекин имат 

различен MIRU-VNTR профил и еднакъв SIT1 сполигопрофил. Четири от осемте 

мултирезистентни изолата с генотип Пекин са от София. Чувствителният щам 

BG112/2011 е също от София. Столицата се явява като входна врата за навлизане на 

генотип Пекин. Щам BG07/2009 е на пациент от Добричка област. Пациентът е 

алкохолик, асоциален, бездомен и отказващ лечение. Пациентът е доказан с 

мултирезистентна туберкулоза още през 2007г., но този изолат е бил изгубен. През 

2009г. пациентът е хоспитализиран. При изследването му са потвърдени 

мултирезистентна туберкулоза с етиологичен причинител на M. tuberculosis с 

генотип Пекин, SIT1. Пациентът е починал през същата година. Не е известно как е 
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станало заразяването. Въпреки, че щамът на пациента от 2007г. е изгубен, ние 

считаме, че това е първият случай на туберкулоза в България причинена от генотип 

Пекин. Подмяната на първичния щам в хода на лечението с щам от генотип Пекин, 

който да е и едновременно мултирезистентен е теоретично възможно, но малко 

вероятно. Случаи на реинфекция с друг щам (генотип) и изместване на първичния 

са описани в литературата, но са казуистика.  

В заключение може да кажем, че навлизането на генотип Пекин в страната 

е станало не по-късно от 2007г.  

Щам BG35/2009 е на пациент от София. Родителите на пациента са 

арменци преселили се в България през 1915г. В Армения разпространеността на 

генотип Пекин на M. tuberculosis е не по-малко от 41% сред циркулиращите 

щамове.
66

 Армения е с висока честота на мултирезистентна туберкулоза - 22.9% 

през 2009г.
67

 Пациентът не е посещавал Армения, но случайни контакти с 

мигриращи арменци не са изключени. Пациентът е починал през 2010г.  

Другите щамове с генотип Пекин, BG112/2011 и 769/2014 са на пациенти 

от София. Щам 651/2013 е на пациент от Благоевград. Няма подробни 

епидемиологични данни за начина на заразяването им.  

Разпространеността на генотип Пекин сред Балканските страни все още е 

незначително.  

Може да се предположи, че генотип Пекин постепенно и трайно навлиза 

сред циркулиращите щамове на M. tuberculosis в България и на Балканите. Към 

момента честотата сред чувствителните и мултирезистентни щамове на генотип 

Пекин в България е съответно 0.2% и 3.6%. Еволюцията на адаптиране на този 

генотип в страната предстои да бъде наблюдавана. Очаква се честотата му да 

нараства.
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Таблица 20. Фенотипни характеристики на изолираните щамове с генотип Пекин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

М - Мъж, Ж - Жена 

S – Streptomycin; H – Isoniazid; R – Rifampicin; E – Ethambutol 

OFL - Ofloxacin; AMK - Amikacin; KAN – Kanamycin; CAP – Capreomyci 

 

Таблица 21. Генотипни характеристики на изолираните щамове с генотип Пекин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пациент 

 
Град 

 
Год 

 
Пол 

 
Чувствителност 

 
Лекарствени препарати 

Първи ред 

Втори ред 

S H R E OFL AMK KAN CAP 

BG_07_09 Добрич 35 M MDR R R R R S S S S 

BG_35_09 София 42 M MDR R R R R S S S S 

BG_104_10 София 25 F XDR R R R R R R R R 

BG_85_10 Варна 32 M MDR R R R R S S S S 

BG_95_10 Варна 59 M MDR R R R R S S S S 

BG_112_2011 София 32 M Чувствителен S S S S     

BG_54_2011 София 48 M MDR R R R R S S S S 

Идентиф. № Сполигопрофил  SIT 24 MIRU-VNTR 

BG_07_09  1 244233352634425153353823 

BG_35_09  1 244233352644425173343723 

BG_104_10  1 244233352644425153353823 

BG_85_10  265 244233352644425153353823 

BG_95_10  265 244233352644425153353823  

BG_112_10  1  

BG_54_11  1 244233352634425153353823 

769/14   244233352634425153333423 

651/2013  1  
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4.10. Доказване на доминантен генотип сред MDR щамовете на Mycobacterium 

tuberculosis в България  

 

От провежданите вече десет годишни изследвания за проследяване на 

генотиповете на M. tuberculosis в страната се открояват няколко генотипа, които са 

доминантни и/или географски специфични за страната. На първо място това e 

подгрупа TUR. Следват подгрупа T2 (SIT125), подгрупа T1 (SIT53, 144, 154, 284), 

група Пекин. SIT41(TUR) съставлява 49.4% от мултирезистентните щамове в 

страната. Сто двадесет и шест от изследваните 253 мулитеризистентни щама са от 

подгрупа TUR. Сто двадесет и три от тях са със SIT41. Два са производни на SIT41 

с идентичен 24 локусен MIRU-VNTR профил, както е при най-големия 

SIT41/MIRU-VNTR клъстър от 65 щама. SIT41 има 2-6 копия на IS6110. Описани са 

щамове с повече копия на IS6110.
68

 Преобладаващата част от щамовете 

произхождат от Северна България. MDR щам със SIT1261 от Силистра е също от 

подгрупа TUR и дивергентен на SIT41.  

VNTR локуси 580 и 2996 на българските щамове със SIT41 имат нулева 

вариабилност. Специфичното за VNTR локус 4052 е, че той е с голям брой копия 

(>8), като преобладават щамовете с 11 копия. Щамове от сполиготип SIT41, 

изолирани в Турция се различават от българските със значително по-малък брой 

VNTR копия на локус 4052 (5-7). Броят VNTR повтори на локус 960: български 

щамове е 4, а при турските щамове – 4 или 5, доминира 5. Локус 2531 при 

българските щамове има 4 или 5 повтора. При турските щамове – само 5.  

Тези резултати водят до извода, че българските щамове със SIT41/MIТ194 

генотип (MIT194 отговарят на 12 локусен MIRU-VNTR номер от SITVIT2) имат 

различен произход и са самостоятелно еволюирали, напр. с турските и други. Най-

голяма разпространеност на SIT41 e доказана в Турция. По тази причина 

сполиготип SIT41 е отнесен към подгрупа TUR (Turkey). Дори в  някои публикации 
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тези щамове се описват, като група/lineage Turkey. Единични изолати са доказани в 

Италия, Австрия, Германия, Франция. Най-голям брой доказани щамове със SIT41 

от страните на Западна Европа е в Холандия ~25 (Фиг. 28). Слабата 

разпространеност на SIT41 сред чувствителните щамове на M. tuberculosis в 

България вероятно е свързана с характеристиките на генотипа, който се е развил на 

територията на страната. SIT41 генотипът циркулиращ в България определено има 

адаптивност за развитие на мултирезистентност. Може да се предположи, че SIT41 

генотипът се е разпространил сред турците, като е претърпял специфично 

адаптиране и промяна, за което говори намаленият брой повтори в локус 4052. Не 

може да бъде определено времето, когато двете генетични линии са се разделили.  

 

 
 

Фигура 28. Разпространеност на SIT41 по света (от базата данни SITVIT2) 
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4.11. Фактори провокирали появата и разпространението на MDR SIT41 

генотип на Mycobacterium tuberculosis в България 

 

През последните две десетилетия бяха натрупани множество факти, които 

обобщават два фундаментални въпроса свързани с разпространението на M. 

tuberculosis по света. 

1. Съществуват специфични филогеографски генотипове на M. tuberculosis.
69

  

2. Съществува родово-генетична предразположеност към определени генотипове 

на M. tuberculosis.
70

 

Комплексният анализ за разпространеност на SIT41 показа, че основните 

фактори са: исторически - свързани с разрастването на Османската империя в 

миналото и съвременните демографски процеси на засилена миграция от Турция и 

Балканите към Западна Европа. В Турция се наблюдава циркулацията на доказани 

осем сполиготипа от подгрупа TUR, докато в България доказахме циркулацията на 

4 сполиготипа, като SIT41 е доминиращ, а другите три сполиготипа са от три 

единични случая. Прародителският генотип на подгрупа TUR вероятно води 

произхода си от SIT53, където всички спейсъри от 1-32 са запазени. Може да се 

предположи, че при делеция на тези спейсъри са се формирали генотиповете от 

подгрупа TUR (SIT41, 186, 367, 930, 1261, 1785, 1811, 1924, 1937, 2125, 2162 и двата 

български генотипа без SIT номер). С генотип SIT41 TUR в България са 49.4% от 

MDR щамовете, докато едва 2.5% са чувствителни. Определено българският 

SIT41/24 MIRU-VNTR генотип е развил адаптивност към гостоприемник с 

определен генотип, адаптивност към прилаганата терапия и други филогеографски 

и екологични мултифакторни белези. Вероятно два са основните фактора, които 

играят основна роля за доминирането на TUR генотипа сред мултирезистентните 

щамове в България – специфичност на гостоприемника и адаптивност (fitness) на 

                                                 
69

 Hirsh, A.E., Tsolaki, A.G., DeReiner, K., Feldman, M.W., Small P.M. 2004. Stable association between 

strains of M. tuberculosis and their human host populations. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 101(14):4871-

4876. 
70

 Gagneux, S., Small, P. 2007. Global phylogeography of M. tuberculosis and implications for 

tuberculosis product development. Lancet Infect. Dis. 7:328-337. 



 74 

SIT41 към гостоприемника и прилаганата терапия.
71

 От няколко десетилетия, наред 

с миграцията се появиха два нови фактора – разпространение на HIV и ко-инфекция 

с M. tuberculosis и терапията с противотуберкулозни препарати.
72,73,74,75

 Прилагането 

на съвременните туберкулостатици за лечение на туберкулозата са катализатор за 

появата и разпространението на мултирезистентността (MDR и XDR) сред M. 

tuberculosis.  

Според флуктуационната теория на Лурия-Делбрюк мутациите възникват 

независимо от селективния натиск.
76

 Селективният натиск (терапия, екологични 

фактори, гостоприемник) служи само за проявата им. Може хипотетично да се 

предположи, че мултирезистентният фенотип на SIT41 се е изявил и селектирал в 

периода на 70-80те години. Прилаганата масирана туберкулостатична терапия е 

помогнала за селекция и изява на щамовете със SIT41. Гостоприемникът и 

резистентният генотип SIT41 са намерили добър синхрон за взаимна адаптивност, 

като не е било в интерес нито на гостоприемникът да загине (стремежът е 

пациентът да оздравее и съществува), нито на патогенът да унищожи 

гостоприемника, защото няма да има вектор, който да го разпространява (fitness 

cost).  

В Гърция генотип SIT41 е рядко изолиран. От ограничения брой данни за 

циркулацията на мултирезистентните щамове в Гърция, SIT41 не присъства. Сред 

чувствителните щамове е рядкост. Няма данни за Македония и Сърбия. В Румъния 

е рядкост. Кога е станало разпространението на TUR в България и в Турция не може 

да се предположи. Без съмнение историческият контакт, който сме имали в 

продължение на векове е бил от значение.  
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С цел да изясним филогеографската  разпространеност и произход на 

SIT41 е задължително да направим подробен анализ на възможните исторически 

контакти между етносите, където SIT41 е разпространен. Това е трудна задача. 

Често историческите контакти са кратки или информацията за тях изгубена. 

Изводите са предполагаеми, а не конкретни.  

Необходимо е да се направи сравнителен анализ чрез изследване на стари 

костни материали на болни от туберкулоза.
77

 Те биха дали информация за 

циркулиралите генотипове в миналото. Различните посоки на еволюция на генотип 

SIT41 сред двете популации, турци и българи, както и различните екологични и 

битови условия са основни фактори довели до различия.  

 

4.12. Сравнителен анализ на циркулиращи генотипове на Mycobacterium 

tuberculosis в България и по света 

С помощта на техниките за генотипиране на M. tuberculosis бе доказано, 

че географският произход на пациента има връзка с генотипа на щама на MTB 

изолиран от него, тъй като е доказана зависимост между географския произход на 

гостоприемника и генотиповете на M. tuberculosis циркулиращи в този район.
78

  

Ние предполагаме, че с течение на времето импортираните генотипове на 

M. tuberculosis може да се изгубят. Повод за тези предположения са фактът, че 

ромското население в България, чийто произход е от северозападните райони на 

Индия (щатите Раджастан и Пенджаб)
79

 и заселили се на Балканите през XI век, не 

са разпространили генотипове на M. tuberculosis характерни за района на 

географския им произход. Към момента в България не сме изолирали щамове от 

подгрупи EAI, CAS и MANU, които са характерни за Индийския субконтинент. 

Този въпрос е отделно коментиран.   

                                                 
77

 Jaeger, L., Leles, D., Lima, V., de Silva, L., Dias, O., Iniguez, A. 2012. M. tuberculosis complex 

detection in human remains: tuberculosis spread since the 17th century in Rio de Janeiro, Brazil. Infect. 

Genet. Evol. 12:642-648.  
78

 Hirsh, A.E., Tsolaki, A.G., DeReiner, K., Feldman, M.W., Small P.M. 2004. Stable association between 

strains of M. tuberculosis and their human host populations. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 101(14):4871-

4876. 
79

 Mendizabal, I., Lao, O., Marigota, U., Wollsetein, A., Gusmao, L., Ferak, V., et al. 2012. 

Reconstructing the population history of European Romani from genome-wide data. – Current Biol. 

22:2342-2349 



 76 

В Северна Америка групи LAM, Beijing, T, X и H се срещат в 

приблизително равно съотношение, около 20%. CAS, AFRI и S групи са под 4%. В 

Карибските страни, групи H, LAM и T съставляват съответно 29.2%, 27.7% и 27.7%, 

група X е 8.2% от щамовете. Всички останали групи са под 4%. Група LAM 

преобладава в Северна Америка – 49.3%, следвана от групи T – 26.7% и Н – 15.7%. 

В Северна, Южна и Западна Европа преобладава група Т- 35%. Група H (Харлем) 

преобладава сред щамовете от Източна Европа и като цяло е втората преобладаваща 

група в Европа – 24%. Само в Южна Европа група S е 5.8%. В Западна Африка 

преобладаващата група е AFRI – 37%. На Африканския континент група Beijing е 

най-разпространена в Южна Африка – 21.5%. Интересно е да се отбележи, че 51.2% 

от циркулиращите щамове в Русия са от група Beijing, която е доминираща в 

Централна, Източна и Югоизточна Азия. ~ 50%. Група EAI най-често се изолира в 

Югоизточна и Южна Азия, съответно 37.6% и 33%. Група CAS преобладава в 

Южна – 30.1% и Западна Азия – 9.6%.  

SIT2051 e филогеографски специфичен за България. Той е изолиран сред 

чувствителни и мултирезистентни щамове на M. tuberculosis. Не е изолиран в други 

страни. 

Генетичното биоразнообразие на цируклиращите чувствителни и 

мултирезистентни щамове на M. tuberculosis е в незначителна степен повлияно от 

имигрантски поток в страната.  
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Таблица 22. Разпространеност на специфични за България сполиготипове на чувствителни щамове за периода 2005-

2014г. сравнени с данни за други страни (според базата данни SITVIT2). Към тази таблица не са добавени данните за 

изследваните от затворите в гр. Ловеч и гр. София и мултирезистентни щамове, тъй като те са специфична категория 

и биха променили оценката за биоразнообразието от щамове циркулиращи в страната. 

 

Сполиготип 
Октетен код и 

подгрупа  

Разпространение по света 
Брой щамове в базата 

данни SITVIT2 Разпространение 

по света според 

базата данни 

SITVIT2 

 

Брой 

доказани/ 

изслед-

вани 

щамове 

Страна Честота 
Брой 

щамове 
Страна 

% от 

базата 

SITVIT2 

SIT53 
777777777760771 

T1 

 

48/353 

812 

225 

195 

215 

167 

130 

България 

САЩ 

Италия 

Бразилия 

Австрия 

Турция 

С.Арабия 

13.3 3812 

България 

САЩ 

Италия 

Бразилия 

Австрия 

Турция 

С.Арабия 

1.25% 

21.3% 

5.9% 

5.1% 

5.6% 

4.3% 

3.4% 

6.09% 

SIT125 

000000007760731 

 

T2 

47/353 

1213 

684 

226 

240 

6 

България 

Белгия 

Германия 

Парагвай 

Иран 

Холандия 

13.3% 

0.16% 

0.3% 

0.9% 

0.8% 

 

 

56 

България 

Белгия 

Германия 

Парагвай 

Иран 

57% 

3.5% 

3.5% 

3.5% 

3.5% 

0.08% 
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SIT34 
776377777760771 

S 

25/353 

133 

103 

89 

4 

3 

България 

САЩ 

Юж.Африка 

Италия 

Гърция 

Турция 

 

 

 

 

 

56 България 44.6% 1.01% 

SIT284 
037637777760771 

T1 

21/353 

30 

21 

4 

10 

4 

България 

Турция 

С.Арабия 

Гърция 

Австрия 

Иран 

5.9% 107 

България 

Турция 

С.Арабия 

Гърция 

19.6% 

28% 

19.6% 

4% 

0.17% 

SIT47 
777777774020771 

H1 
 

20/353 

126 

84 

59 

21 

2 

България 

Австрия 

Италия 

Чехия 

Турция 

Гърция 

5.6% 1029 

България 

Австрия 

Италия 

Чехия 

Турция 

Гърция 

1.9% 1.64% 

SIT154 

757777777760771 

 

T1 

17/353 

4 

2 

 

3 

20 

 

 

България 

Гърция 

Турция 

Германия 

Италия 

Австрия 

 

 

4.8% 

 
75 

България 

Гърция 

Турция 

Германия 

Италия 

Австрия 

 

22.5% 0.001% 
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SIT1122 
767777777760771 

T1 

15/353 

8 

4 

2 

2 

България 

Австрия 

Турция 

Италия 

Чехия 

4.2% 32 

България 

Австрия 

Англия 

Турция 

Чехия 

31.9% 0.051% 

SIT4 
000000007760771 

LAM3/S 

14/353 

22 

3 

24 

33 

България 

Турция 

Гърция 

Италия 

САЩ 

3.9% 223 

България 

Турция 

Гърция 

Италия 

САЩ 

6% 0.36% 

SIT50 
777777777720771 

H3 

13/353 

206 

132 

124 

52 

10 

25 

20 

България 

Австрия 

Италия 

Чехия 

Турция 

Гърция 

С.Арабия 

Полша 

3.6% 2188 

България 

Австрия 

Италия 

Чехия 

Турция 

Гърция 

0.6% 3.49% 

SIT878 
777776777760571 

X1 

8/353 

3 

2 

България 

Турция 

Австрия 

2.2% 17 

България 

Турция 

Австрия 

42% 0.027% 
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SIT41 
777777404760771 

TUR 

8/353 

3 

4 

28 

7 

11 

154 

1 

България 

Гърция 

Италия 

Холандия 

С.Арабия 

Франция 

Турция 

Румъния 

2.2% 275 
България 

Гърция 
 0.43% 

SIT1280 
000000007760770 

LAM3/S 

4/353 

3 

1 

България 

Чехия 

Италия 

1% 8 България 33% 0.012% 
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4.13. Различният географски произход на гостоприемника не винаги е носител 

на биоразнообразие сред Mycobacterium tuberculosis 

 

Общоприето е мнението, че чрез изследване на филогеографското 

разпространение на генотиповете на M. tuberculosis може да се проследи 

историческата миграция на народите (етносните групи).
80,81

 Тези изследвания са 

предмет на палеомикробиологията, която значително обогати познанията ни за 

историята и разпространението на заразните болести по света.
82

 

Палеомикробиологията обедини микробиологията, еволюцията, историята и 

антропологията в общ интердисциплинарен предмет.  

През последните години се наложи мнението, че географският произход 

на пациентите с туберкулоза определя генотипа, с който са инфектирани.
83

 Тази 

теза бе проверена от няколко научни колектива с изследвания в големи градове, 

като Сан Франциско, Лондон и Монтреал, където имиграцията и циркулацията на 

различните генотипове на M. tuberculosis са значителни.
84,85,86

 Изследванията 

показаха, че циркулиращите филогеографски специфични генотипове на M. 

tuberculosis са преобладаващо разпространени сред местното население.
87

 Сред HIV 

положителните пациенти с туберкулоза тази зависимост не се наблюдава.
88

 При тях 

M. tuberculosis може да бъде от всеки генотип. Изследванията дават основание да се 

счита, че ако гостоприемникът е етнически хетерогенен, то всяка отделна етническа 

група ще бъде предразположена към определени генотипове на M. tuberculosis, 
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които са локално разпространени (sympatric effect) и те няма да се разпространяват 

сред имигрирали етносни групи (alopatric effect).
89,90  

Тези изводи отчасти противоречат на нашите резултати. За адаптирането 

на генотиповете на M. tuberculosis към различните етносни групи вероятно от 

основно значение са локалните екологични фактори. Този въпрос остава широко 

открит, тъй като няма данни как екологичните фактори влияят върху селекцията на 

генотиповете на M. tuberculosis. Може да се предположи, че на базата на 

конкурентно противопоставяне, локалните генотипове биха изместили от 

циркулация импортираните. Такава аналогия може да се допусне, тъй като в 

момента се наблюдава намаляване на биоразнообразието сред щамовете на M. 

africanum в някои части на Западна Африка и увеличаване честотата на други от M. 

tuberculosis.
91,92 

Това все пак са два различни вида, макар и принадлежащи към 

комплекса на M. tuberculosis. 

Десетгодишните ни изследвания не потвърдиха присъствие на генотипове 

на M. tuberculosis от подгрупи CAS (Central Asia) или EAI (East African – Indian), 

които са широко разпространени на Индийския субконтинент.
93

 През последните 

години на базата на сравнителното езикознание, исторически, етнографски и 

генетични данни се установи, че ромското население по света произхожда от 

Северозападна Индия от районите на Пенджаб и Раджастан (Фиг. 29).
94

 Необясним 

е фактът, че ромите не са пренесли специфичните генотипове на M. tuberculosis 

CAS и EAI, разпространени в Северозападна Индия.  

Генетично изследване на 152 представители на 13 отделни ромски 

общности в цяла Европа показва, че съвременните роми имат общи прародители и 
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произхождат от северозападната част на Индия, която са напуснали преди около 

1500 години и са навлезли в Европа през Балканския полуостров преди около 900 

години.
95

 В изследването участва и български колектив от лабораторията по 

„Молекулярна патология“ на Медицинска академия, София под ръководството на 

Радка Кънева. Една от първите публикации свързани с генетичното доказване на 

произхода на ромите е на Люба Калайджиева.
96

  

 

Фигура 29. Карта на индийския субконтинент. С кръг е означен 

предполагаемия географски район на ромските общности мигрирали към Европа. 

Същия коментар може да се направи за турците останали да живеят в 

България сред 1878 година. Сред генотиповете разпространени в България и Турция 

има такива, които са общи и такива, които изобщо липсват. Макар и рядко 

изолирани генотипове от CAS и EAI подгрупите се срещат в Турция. В същото 

време българските турци не са носители на CAS и EAI щамове и не боледуват от 

тях. Българските турци остават да живеят на територията на България след разпада 
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на Османската империя и присъстват по нашите земи от няколко века. За това време 

е станала подмяна на част от импортираните от тях генотипове на M. tuberculosis. 

Към това число спадат всички щамове от групи CAS, EAI и MANU. 

 

4.14. Примери за дивергенция при генотиповете на Mycobacterium tuberculosis  

 

Генотиповете, подгрупите и групите са еволюирали от един общ 

прародителски вид наричан Mycobacterium prototuberculosis, чийто прототип се 

предполага да е бил Mycobacterium canettii.
 97

 Трудно може да се датира кога е 

възникнал този вид. Предположенията са, че това вероятно е станало преди не по-

малко от 70 000 години.
98

 С възникването и разпространението си видът е бил 

повлиян от различни екологични условия и гостоприемници (животни и хора). 

Адаптирането е повлияло на клоналната еволюция на съвременните групи. 

Филогеографското разпространение на генотиповете е свързано с локалната 

микроеволюция на генотипа сред етническата група и нейната миграция. 

Клоналното еволюиране на M. tuberculosis по пътя на последователни делеции е 

оформило генетичните групи, подгрупи и генотипове. Скоростта на молекулния 

часовник на дивергенция трудно може да бъде изчислена. Последователността от 

делеционни събития, които са станали в огромен отрязък от време трудно могат да 

се проследят. Все пак клоналната последователност на еволюиране на M. 

tuberculosis дава възможност с достоверна точност да се проследят скорошните 

еволюционни стъпки на дивергенция.  

Процеси на дивергенция вследствие на единични делеции бяха 

наблюдавани сред изследваните от нас щамове (Табл. 23).  

Два нови генотипа (профила) на SIT41 бяха наблюдавани при щамове от 

Ямбол (PD012/2010) и Видин (PD086/2008). Двата профила са различни, което 

говори за независими еволюционни събития. Щамът от Ямбол има допълнителна 

делеция на спейсъри 40 и 41. Щамът от Видин е с допълнителни делеции на 
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спейсъри 33 и 34. Двата профила са нови за SITVIT2 и не са познати да са 

изолирани в Турция или други страни. Трети щам със SIT1261 PD009/2007 от 

Силистра е производен на SIT41 и е от подгрупа TUR. Сполигопрофилът има 

делеция на спейсър 40. Двата щама от Ямбол и Видин имат идентичен 24 локусен 

MIRU-VNTR профил с най-големия клъстър на SIT41. Това доказва техния общ 

произход и вероятна скорошна дивергенция от SIT41.   

MIRU-VNTR профилите на щамове PD192/2010 от София, PD162/2011 от 

Търговище и PD086/2009 от Стара Загора са идентични. И трите щама са 

новоизолирани и без SIT номер. Щамовете от София и Търговище имат еднакъв 

сполигопрофил. Щамът от Стара Загора има делеция на спейсъри 15 и 16 като 

останалите делеции са идентични на щамовете от София и Търговище. 

Сполигопрофилът на щам PD086/2009 е дивергентен, производен от идентичните 

щамове PD192/2010 и PD162/2011. 

От профила на SIT1278 (щам 510/2013) е еволюирал щам със SIT284 (PD 

116/2011). Разликата е в делеция на спейсър 13 при SIT284. MIRU-VNTR профилите 

са идентични. 

Интересен е щам PD293/2011 от Бургас със SIT125 от подгрупа T2, който 

е дивергентен от щам PD068/2009 със SIT144 от подгрупа Т1. Двата щама имат 

идентичен MIRU-VNTR профил. Може да се предположи, че сближаването на 

MIRU-VNTR профилите е станало вследствие на хомоплазия. Но това е малко 

вероятно, тъй като MIRU-VNTR локусите са пръснати по целия геном. Създаването 

на идентичен 24 локусен профил на случаен принцип е възможно, но практически 

по-малко вероятно. Със сигурност двата щама са еволюирали от общ 

предшественик. Сполигопрофилът на SIT144 може да еволюира към SIT125 

вследствие на делеции на спейсъри 1-6 и делеция на спейсър 40. Това означава, че 

само две делеционни събития са се случили, докато в същото време 24 локусния 

MIRU-VNTR профил е останал идентичен. Трудно е да се докаже дали делециите на 

спейсъри 1-6 и 40 са станали едновременно. По-вероятно е двете събития да са 

последователни, но вероятно станали в кратко време. По този начин MIRU-VNTR 

профилът не е имал време за еволюиране и се е запазил идентичен.    
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Щам от Търговище PD034/2009 със SIT53 от подгрупа T1 има идентичен 

MIRU-VNTR профил с щамове от Монтана PD020/2008 и PD159/2011 със SIT119 от 

подгрупа X1. Двата сполиготипа 53 и 119 са от различни подгрупи. Различават се 

само по делеция на спейсър 18. Очевидно щамовете със SIT119 са производни на 

SIT53. Това също може да се види на фигурата по-долу, където е представен модел 

за еволюцията на генотиповете в България на базата на получените данни от 

сполиготипиране. При този модел SIT53 заема централно положение и от него 

произхождат всички останали сполиготипове. SIT119 произхожда директно от 

SIT53 без междинни генотипове.  

Щам 510/213 със SIT1278 и VNTR профил 212223132244223153234322 е 

почти идентичен с 24 MIRU-VNTR профила на групата щамове със SIT284. Това не 

може да е техническа грешка, тъй като щамовете са работени в различен период от 

време дори в различни години. Общият произход на щам 510/2013 с групата щамове 

със SIT284 е сигурен. Линията, от която произлиза 510/2013 в миналото е била 

SIT284. По пътя на дивергентната еволюция сполигопрофилът на щам 510/2013 е 

еволюирал по-бързо, докато VNTR повторите почти не са се променили. 

Прави впечатление, че при еднакъв VNTR профил имаме различни 

сполиготипове от различни подгрупи, какъвто е случаят с щамове със SIT53/SIT119 

и SIT125/SIT144  

Всички тези примери на дивергенция са доказателство, че eволюирането 

на участъка от прави повтори (DR) предпочитано се осъществява чрез постепенни 

единични делеции на повтори (спейсъри). Например от SIT41 към SIT1261, от 

SIT41→щам Ямбол(TUR), от SIT41→щам Видин(TUR), от SIT53→SIT119, от 

SIT284→SIT1278 или чрез делеции на няколко последователни спейсъра 

едновременно. Например от SIT125→SIT144.  

Други автори изказват същите предположения на база на математически 

модели
99

 или други лабораторни техники за анализ.
100

 Ние предполагаме също, че 

единичните делеции са на случайни места в рамките на групата.  
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Таблица 23. Примери за дивергенция на сполигопрофила. Със сив фон е отбелязан генотипът, от който са 

получени производни сполиготипове.  

 

Иден. № SIT Подгрупа Град Сполигопрофил MIRU-VNTR 

PD191/2010 1 Beijing София  244233352644425153353823 

PD114/2010 265 Beijing Варна  244233352644425153353823 

PD148/2010 265 Beijing Варна  244233352644425153353823 

      

PD031/2007 41 LAM7_TUR София  244124132134425113333b32 

PD012/2010 Без SIT LAM7_TUR Ямбол  244124132134425113333b32 

PD086/2008 Без SIT LAM7_TUR Видин  244124132134425113333b32 

      

PD034/2009 53 T1 Търгов  233315342134425153333832 

PD159/2011 119 X1 Монтана   233315342134425153333832 

PD020/2008 119 X1 Монтана   233315342134425153333832 

      

PD091/2008 144 T1 Бургас   232443122334225163333522 

PD293/2011 125 LAM3 Бургас  232443122334225163333522 

      

510/2013 1278 T1 Шумен  212223132244223153234322 

PD 116/2011 284 T1 Варна  212223132244223153234322 

      

PD192/2010 NO SIT H1 София  224232352234215153233722 

PD162/2011 NO SIT H1 Търгов  224232352234215153233722 

PD086/2009 NO SIT H1 С. Загора  224232352234215153233722 
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4.15. Примери за хомоплазия при генотиповете на Mycobacterium tuberculosis 

 

Сред изследваните от нас щамове на M. tuberculosis вероятно има случаи 

на хомоплазия. Явлението, при което щамове принадлежащи към различни 

генотипове могат по пътя на конвергентната еволюция да се окажат генетично 

близки. Конструкцията на филогенетичните дървета отразява дивергентната 

еволюция на щамовете. Появата на хомоплазия може да доведе до грешна 

топология на щамовете и интерпретиране на резултатите. Процесът на конвергентна 

еволюция може да доведе до грешки в резултатите, когато се търсят еволюционни 

връзки между генетични групи, които се изчисляват на хиляди години назад във 

времето. По отношение на резултатите от сполиго- и VNTR типиране, процесите на 

хомоплазия са с ниска честота.
101

 Математически модели доказват, че хомоплазията 

съществува като проблем, но тя не може да повлияе сериозно върху резултатите, 

особено ако се използват голям брой VNTR локуси. Използваните сполиго и VNTR 

маркери са надеждни за епидемиологични проучвания.  

Щам PD016/2007 със SIT1800 и щам PD60/2011 със SIT284 имат 

идентичен VNTR профил 234353312444225153333922. Щамовете са от различни 

години, пациентите от различни градове (София и Пазарджик) и са работени по 

различно време. В същото време VNTR профилът на PD60/2011 е различен от 

групата щамове със SIT284 (212223132244223153234322). Трудно може да се 

обясни един процес на дивергенция между SIT284 и SIT1800 при положение, че 

спейсъри 20-24 вече са делетирани при SIT1800 и те няма как да се възстановят при 

SIT284. Общоприето е мнението, че делетирани спейсъри не се възстановяват. В 

случая е възможна конвергентна еволюция на VNTR профилите на щам PD60/2011 

и той еволюционно (напълно случайно) да се оказва идентичен с VNTR профила на 

щам PD016/2007.  

Поне един от трите щама от таблица 24 е еволюирал към еднакъв MIRU-

VNTR профил с останалите два чрез хомоплазия на някои от локусите. Чрез 

последователни делеции щам PD60/2011 със SIT284 може да еволюира към SIT125. 
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SIT1800 може да се превърне в SIT125 чрез поне две делеционни събития. 

Щамовете със SIT125 и SIT1800 вероятно са дивергентни, а щамът със SIT284 

вероятно е еволюирал към еднакъв MIRU-VNTR профил чрез хомоплазия. Вярно е 

също така, че щам PD60/2011 е еволюирал към SIT284 по пътя на конвергенция. 

Чрез допълнителен анализ на групово специфични маркери, SNP или LSP, може да 

се докаже какъв е пътя на еволюиране на щамовете. 

Двата профила при щамове PD036/2008 и PD092/2007   няма как да се 

получат по пътя на последователните делеции. Най-логично е двата еднакви MIRU-

VNTR профила да са се получили по пътя на конвергенцията. Кой от двата щама е 

конвергентният не може да се каже. Необходимо е да се изследват MIRU-VNTR 

профилите на повече щамове със SIT90 за да се направи конкретен извод.   

Друг щам, за който може да се предположи, че е конвергентен е 

PD170/2010 със SIT154. Неговият MIRU-VNTR профил е коренно различен от 

другите щамове със SIT154. 

 



 90 

 

 

 

 

 

Таблица 24. Примери за хомоплазия на MIRU-VNTR профила. 

 

 

PD60/2011 284(T1) София  234353312444225153333922 

PD035/2010 125(LAM3) Пазарджик  234353312444225153333922 

PD016/2007 1800(T1) Пазарджик  234353312444225153333922 

 

PD036/2008 90 H1 Монтана  224263322124225143333522 

PD092/2007 Без SIT H1 Стара Загора  224263322124225143333522 
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4.16. Генотип SIT41, TUR е маркер за мултирезистентна туберкулоза в 

България – Хипотеза 

 

Емпиричните данни за разпространеността на SIT41 (TUR) сред щамове 

на M. tuberculosis изследвани в периода 2002-2014г. показват слабо присъствие (0.8-

4%) сред чувствителните щамове и ~50% сред мултирезистентните щамове. На 

таблица 37 са представени данни проследяващи разпространеността на генотип 

SIT41 сред изследваните щамове от страната. 

Прави впечатление, че докато процентът на чувствителните щамове със 

SIT41 е сравнително нисък и постоянен, то при MDR щамовете процентът 

прогресивно нараства. През 2007/2008 MDR щамовете със SIT41 са 43%, а през 

2013/2014 вече са 56%. Друго изследване проведено от колектив от БАН на 

Valcheva и сътр. цитира 133 изследвани щама, от които 37 имат резистентност към 

някой от туберкулостатиците от първи ред.
102

 Със SIT41 са доказали 6 щама, а 3 от 

тях са с резистентност. Ако приемем, че са изследвали 96 (133-37=96) чувствителни 

щама, то SIT41 присъства в 3% от тях. Това е съпоставимо с резултатите на 

разпространеност за SIT41 наблюдавана от нас.   

  

В хода на работата бе формулирана следната хипотеза:  

Има връзка между генотип SIT41 на M. tuberculosis и асоциирането му 

с мултирезистентна туберкулоза в България.  

 

В научната литература съществуват оскъдни данни за убедително 

доказана връзка  между специфичен генотип и еволюиране към мултирезистентност 

на щама.  

                                                 
102

 Valcheva, V., Mokrousov, I., Narvskaya, O., Rastogi, N., Markova, N. 2008. Molecular snapshot of 

drug –resistnant and drug-susceptible M. tuberculosis strains circulating in Bulgaria. Infect. Genet. Evol. 

8:657-663. 
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Таблица 25. Разпространеност на SIT41 сред чувствителни и мултирезистентни щамове за периода 2002-2014г. 
 

 

 Изследваните щамове от затворници  в гр. Ловеч (n=29) и София (n=14) не са включени в таблицата.  

 

S – чувствителни  

R - резистентни 

 

 

 

 

 

 2002-
2005 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Общо 

S Общо 197 43    110   91 441 

SIT41 5(2.5 %) 2(4.5%)    1(0.8%)   4(3.5%) 12(2.6%) 

R Общо  30 32 43 45 37 2 23 42 253 

SIT41  13(43%) 14(43%) 19(44%) 19(42%) 21(56%) 2 13(56%) 24(57%) 125(49.4%) 
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За да може да се потвърдят наблюдаваните закономерности 

статистически, е използван методът за проверка на хипотези за средни стойности, 

които за целите на изследването се заменят с относителните дялове на двете групи. 

Тъй като изчислените популации са по-големи от 30 (n=>30) и се допуска, че те са 

нормално разпределени, се използва методът Z-test за тестване на значимостта на 

големи примери/бази от данни по формулата: 

Two proportion Z-test
103

=наблюдавана разлика(P1– P2)/стандартна грешка (SE), 

където Стандартна грешка  (SE)=((P1*Q1)/N1+(P2*Q2)/N2)^
1/2

 

За периода 2005 – 2014г. лабораторно потвърдените случаи на туберкулоза в 

България са: 

 

2005 – 1254 

2006 – 1360 

2007 – 1385 

2008 – 1360 

2009 – 1281  

2010 – 1174 

2011 – 1071 

2012 – 1095 

2013 – 951 

2014 – 800 

 

Общо: 11 731 

 

От тях на случаен принцип са изследвани 441 чувствителни щама. Доказани са 12 

щама със SIT41 или 2.72%  

От общо лабораторно доказаните 11 731 щамове за периода 2005-2014г. са 

изследвани 253 мултирезистентни щама. От тях 125 са със SIT41 или 49.4% 

От чувствителни 11 478 щама (11731 - 253) правим 3.8%-това извадка (441 щама) 

на случаен принцип  

 

Ако сравним 125 щама със сполиготип SIT41 от общо 253 MDR щамове 

или това са 49.4% със 12 щамa със сполиготип SIT41 от 449 чувствителни щама или 

това са 2.67%. По-точно сравняваме %-те т.е. относителните дялове.  

                                                 
103
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Където: P1= 49,4 

                 P2 = 2,72 

                 Q1 = 100 – 49,4 = 50,6  

                 Q2= 100 – 2,72 = 97,28 

                 N1= 253 

                 N2= 441 

                 К = (N1 + N2) – 1 = 693 

По формулата Z-test изчисляваме, че z форм.=  14,5 

t табл. =  3,31                   при К= 693 

  

или с достоверност > от 99.999 % (ниво на значимост или вероятност за 

грешка < 0.001%) можем да твърдим, че щамове със сполиготип SIT41 в 97.28% са 

мултирезистентни щамове на M. tuberculosis .   

То тогава: 

Нашите резултати убедително доказват, че 97% (100-2,72=97.28%) от  

пациентите  с туберкулоза в България, инфектирани със  сполиготип  SIT41 на M. 

tuberculosis задължително развиват мултирезистентна форма на туберкулоза. 

ИЛИ 

При вероятност за грешка по-малка от 0.001% може да се твърди, че:  

Нашите резултати убедително доказват, че 97% от пациентите  с 

туберкулоза в България, инфектирани със  сполиготип  SIT41 на M. tuberculosis 

задължително развиват мултирезистентна форма на туберкулоза.  

 

Хипотезата бе практически проверена, като събраните данни доказват 

съществуването на статистически значима зависимост между специфичен генотип и 

мултирезистентност на изолирания щам на M. tuberculosis.    

На базата на емпиричните резултати и статистическите потвърждения 

хипотезата може да бъде приета като правилна и теоретично вярна.  
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4.17. Молекулярен сценарий за еволюцшя на SIT41, като доминиращ 

мултирезистентен генотип сред щамове на Mycobacterium tuberculosis в 

България 

 

Доказването на доминиращ генотип сред изследвани щамове е признак за 

клоналност, вероятна висока патогенност на генотипа, по-добро адаптиране и 

еволюционна приспособимост.  

Наблюдаването на локален градиент на определен генотип на M. 

tuberculosis е отражение на минали исторически събития свързани с 

гостоприемника, човека.
104

  

Нашите резултати показват, че към момента са открити да циркулират 

четири варианта на генотип SIT41, които произхождат от него или един от друг. На 

таблица 26 са представени циркулиращите варианти на SIT41 (TUR) в България и 

света.  

На фигура  30 е представена схема за еволюцията на изследвани от нас  

сполиготипове при чувствителни щамове. SIT53 е изходен генотип към всички 

останали. 
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Таблица 26. Подгрупа TUR. Профили на сполиготипове. Отбелязани са производните на SIT41 профили. Профилът на 

SIT53(T1) е предполагаем първоизточник на подгрупа TUR. 

 
Географска разпространеност 

 
Сполигопрофил 

 

Октетен код 

 
SIT 

 
Подгрупа 

 

BGR(1)   без SIT TUR 

BGR(1)   без SIT TUR 

AUT(5)BEL(5)BGR(125)CZE(4)DEU(6)DNK

(7)EGY(2)ETH(7)FIN(2)FRA(11)GBR(6) 

GRC(3)GUF(1)ITA(7)NLD(28)NOR(4)NZL(2

POL(1)ROU(1)SAU(13)SWE(2)TUN(1) 

 777777404760771 41 TUR 

EGY(1)FRA(2)TUR(7)  777767404760771 186 TUR 

AUT(2)DNK(1)NLD(1)TUR(6)  777737404760771 367 TUR 

BEL(5)FIN(2)NLD(1)SAU(2) TUR(6)  677777404760771 930 TUR 

AUT(1)BEL(2)DNK(1)FRA(1)TUR(17)USA(1  777777404760731 1261 TUR 

BEL(1)  770000004760771 1785 TUR 

AUT(2)  677300004760731 1811 TUR 

EGY(1)ITA(2)  577747404760671 1924 TUR 

TUR(2)  777777404760760 1937 TUR 

NLD(1)TUR(6)  777777404760571 2125 TUR 

TUR(2)  777776004760771 2162 TUR 

Глобално разпространен 
777777777760771 


53 T1 

 

Трибуквените кодове на страните са дадени според http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-3 

  

* Повечето от турските щамове на M. tuberculosis с генотип SIT41 имат 12 MIRU-VNTR профил 2125125113322 и MIT310. 
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Фигура 30 Еволюционен сценарий на генотиповете на М tuberculosis представен във вид на радиална дендрограма 

(spanning tree). В центъра на радиалната дендрограма стои сполиготип 53. От него, по пътя на дивергенцията директно са 

еволюирали множество други генотипове. Радиалната дендрограма описва тези еволюционни връзки. Разстоянията между 

отделните сполиготипове отразяват тяхната еволюционна близост. Представеният еволюционен модел свързва  индиректно 

SIT41 със SIT53. Междинни генотипове между тях се предполага да са SIT771, SIT42 и други. 
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По-добра представа за начина, по който еволюират генотиповете на M. 

tuberculosis в България може да се получи от комбинирана дендрограма от сполиго 

и MIRU-VNTR профили във вид тип „радиално дърво” (Фиг. 31, 32). На фигура 31 

са представени резултатите за начина на еволюиране и връзки между 253 

мултирезистентните щамове изследвани в България. Дължината на връзките 

отразява еволюционната близост/отдалеченост между щамовете, като тя е отчетена 

като разлики в броя VNTR повтори. 

 
Фигура 31. Радиална диаграма на изследвани 253 мултирезистентни щамове на M. 

tuberculosis. Връзките между отделните клъстъри и генотипове са добре отличими. 

Резултатът е комбиниран анализ от сполиго- и 24 локусен MIRU-VNTR профил 

Клонален 

комплекс TUR 

Клонален 

комплекс Пекин 

Клонален комплекс 

SIT125 

Клонален комплекс 

SIT53 
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Фигура 32. Дендрограма тип ‘Spanning tree’. Стойностите в кръговете отговарят на 

сполиготипа. Дължината на връзките между отделните сполиготипове се отнася до 

разлики в броя VNTR повтори между тях. Различният цвят на кръговете отговаря на 

различен брой щамове от клъстър. Резултатът е комбиниран анализ от сполиго- и 12 

локусен MIRU-VNTR профил на 83 чувствителни щама на M. tuberculosis. 
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Резултатът на фигура 32 показва близост между профилите на SIT41 и 

SIT37. Резултатът е на база сполиго и 12 локусен MIRU-VNTR профил. Изследвани 

са 84 чувствителни щама. Резултатът недвусмислено показва еволюционната връзка 

между SIT41 и SIT 37. 

От резултата на фигури 30 и 31 може да се направи извода, че 

мултирезистентните щамовете със SIT41 стоят самостоятелно в отделен клъстър, 

отдалечено от повечето генотипове и еволюционно са свързани с щамовете със 

SIT53.  

Определено може да се твърди, че разпространението на SIT41 в България 

се дължи на неговата приспособимост към мултирезистентност. Прилаганата 

терапия е селективен натиск за щамовете с генотип SIT41 да се приспособят 

успешно с цената на компенсаторни мутации, които им осигуряват адаптивност и 

разпространение.
105,106,107

  

Скорошно изследване на Йорданова и сътр. от Референтната лаборатория 

по туберкулоза на НЦЗПБ, което разглежда еволюцията на флуорохинолоновата 

резистентност в България за периода 2007-2014г. доказа, че 82% от 

мултирезистентните щамове на M. tuberculosis с фенотипно и генетично доказана 

резистентност към флуорохинолони са с генотип SIT41.
108

 Изследването 

потвърждава мнението, че щамовете със SIT41 успешно развиват резистентност и 

SIT41 е маркерен генотип за мултирезистентност. Флуорохинолоновата 

резистентност е считана за преходно състояние, към екстензивна резистентност 

(XDR).
109

 

Изследването на Йорданова и сътр. цитира, че от 32 доказани MDR щама 

с флуорохинолонова резистентност пет са еволюирали в XDR. Изследванията 
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Nature Med. 10:1117-1121. 
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 Yordanova, S., Bachiyska, E., Atanasova, Y., Todorova, Y., Baikova, A., Kantardjiev, T., Panaiotov, S. 
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показват, че генотипове от група LAM имат капацитета да толерират 

акумулирането на мутации водещи до мултирезистентност и да доминират.
110,111

  

Вече сред научните среди започна да се говори за индивидуално лечение 

при туберкулозата, но няма конкретен подход, моделна група. По-скоро се говори 

за фигуративно персонализиране, даване на насоченост (personalized medicine), но 

не и на индивидуално лечение. Терминът „personalized medicine“ се възприема като 

обобщаващо и размито понятие.  

 

4.18. Възможен ли е индивидуален подход за лечение на пациенти инфектирани 

с генотип SIT41 на Mycobacterium tuberculosis? 

 

Математически модели за развитието на мултирезистентността сред M. 

tuberculosis  отчитат, че бъдещото разпространение ще зависи от адаптивността на 

щамовете на M. tuberculosis, но емпирични данни за това липсват.
112,113,114

  

Представените резултати сочат, че в България циркулират поне 95 

различни сполиготипа на M. tuberculosis. Тридесет и два от тях бяха доказани сред 

мултирезистентните щамове. На четири сполиготипа се дължат 76.6% от случаите 

на мултирезистентна туберкулоза в България, като 49.4% от общия брой (n=253) 

MDR случаи се дължат на щамове с генотип SIT41. Ние емпирично доказахме, че 

97% от щамовете с генотип SIT41 на M. tuberculosis успешно еволюират и водят до 

развитие на мултирезистентна туберкулоза. Статистическите резултати могат да 

бъдат свързани с повишена способност на генотип SIT41 да придобива 

мултирезистентност. Прилаганата туберкулостатична терапия селектира и 

повишава приспособимостта на SIT41 чрез мутации водещи до резистентност и 
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clonal expansion of a MDR M. tuberculosis strain related to the KZN EDR M. tuberculosis strain from 

South Africa. J. Clin. Microbiol. 51(10):3277-3285. 
112

 Cohen, T., Murray, M. 2004.  Modeling  epidemics of MDR tuberculosis of heterogeneous fitness. 

Nature Med. 10:1117-1121. 
113

 Blower, S., Chow, T. 2004. Modeling the emergence of the ‘hot zones’: tuberculosis and the 

amplification dynamics of the drug resistance. Nature Med. 10:1111-1116. 
114

 Gagneux, S. 2009. Fitness cost of drug resistance in M. tuberculosis. Clin. Microbiol. Infect. 

15(Supl.1)66-68. 



 102 

компенсаторни мутации, които да осигурят нормална жизненост на бактерия към 

продължителното лечение. Това зависи от генотипа на щама
115

. Изследванията 

показват, че дори в страни с добре функционираща система за контрол на 

туберкулозата, един или няколко генотипа от мултирезистентни щамове на M. 

tuberculosis могат успешно да изместят по-слабо адаптивни чувствителни или 

резистентни щамове и да образуват доминиращи клонове с драматични последствия 

за лечението на пациентите и контрола на туберкулозата
116

. Фактът, че предимно 

чувствителни щамове от генотип SIT41 успешно развиват мултирезистентност 

показва, че този генотип успешно се адаптира и разпространява. SIT41 доминира 

сред останалите генотипове. Някои учени разглеждат инфекцията с генотип Пекин 

на M. tuberculosis, като рисков фактор за неуспешно лечение и предлагат при тези 

случаи да се експериментира специално лечение
117

, без да се предлага какво да 

бъде. 

Един нов подход за лечение на туберкулозата изисква разработване и 

прилагане на радикално нови технологии и идеи за генотипиране, както и 

подобряване на класическата схема на лечение с насоченост към индивидуално 

лечение. В глобален мащаб индивидуалния подход за лечение на туберкулозата 

трябва да се разработи на базата на задълбочен анализ на биоразнообразието на M. 

tubersulosis в света и локално. Сега прилаганата схема за лечение се базира на 

натрупан практически опит от последните 50 години. Макар и стандартизирана, 

прилаганата схема на лечение никъде по света не е съобразена с локално 

циркулиращите щамове. Индивидуалният подход за разработване на нови схеми за 

подобряване на лечението е затруднен поради комплексна мултифакторна 

патофизиология на заболяването. Разработването на съвремен модел за лечение на 

туберкулозата изисква мултидисциплинарен подход прилагайки знанията от 

медицината, молекулярната епидемиология, имунология, биохимия и програмно 

моделиране. 
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Нашите данни насочват, че бъдещите индивидуални схеми за лечение на 

туберкулозата ще бъдат специфични за групата (генотипа) на M. tuberculosis. Това 

изисква да се проследи произхода, еволюцията и разпространението на съответния 

генотип или подгрупа.  

Като цяло тенденциията за персонализация на здравеопазването има 

потенциала да предложи по-добро и адаптирано лечение за пациента.   

За първи път на базата на нашите данни за генотипа на M. tuberculosis, 

които са емпирично проверени, може да се разработи модел за индивидуално 

лечение. Моделът е изключително подходящ, защото имаме ясно дефиниран 

генотип, който е доминиращ сред резистентните щамове и слабо разпространен 

сред чувствителните.  

Противно на твърдението че, „възможностите за индивидуален подход за 

лечение на туберкулозата (personalized treatment) са ограничени, поради комплексна 

патофизиология на заболяването (van Ingen and Anthony 2013 ERJ 41:488)”, на 

базата на цитираните резултати ние считаме, че индивидуалното лечение на 

пациенти инфектирани с определен генотип на M. tuberculosis е реално и може да 

бъде разработено.  

Индивидуалният подход за лечение на пациенти със SIT41 на M. 

tuberculosis е дори задължително, тъй като 97% от пациентите инфектирани със 

SIT41 неминуемо ще развият мултирезистентна туберкулоза. Клиничните 

специалисти трябва да предложат индивидуална схема за лечение на пациента с 

генотип SIT41.  

За да има успех индивидуалният подход за лечение на пациенти със 

SIT41, като първо изискване е необходимо 100% скрининг на всички 

новоизолирани щамове в страната. Тези мерки трябва да доведат до ограничаване 

на разпространението на SIT41 и извеждането му от циркулация. Лабораторното 

мониториране на лечението при тези пациенти трябва да обхваща микробиологични 

имунологии, генетични изследвания за проследяване, както и терапията да бъде 

коригирана своевременно.  
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4.19. Специфичност на локуси VNTR QUB26(4052), MIRU49(580) и 

MIRU26(2996) за скрининг и идентификация на SIT41 

  

 Идентифицирането на SIT41, като маркерен генотип за 

мултирезистентна туберкулоза бе основна цел на нашата работа. Генотипирането 

чрез сполиготипиране и MIRU-VNTR позволяват недвусмислено SIT41 да бъде 

идентифициран. Но двете техники са трудоемки и е изключено да бъдат ползвани за 

масов скрининг. Ние разработихме опростен скринингов тест на базата на PCR 

амплификация на консервативни, специфични VNTR повтори. Анализът на 24те 

локуса сред изследваните от нас щамове показа, че при подгрупа TUR локусите 

VNTR QUB26 (4052), MIRU4(580) и MIRU26(2996) са консервативни и строго 

специфични само за SIT41. Локус VNTR QUB26 (4052) е 90% с 11 повтора. Други 

генотипове, например като генотип Пекин, SIT34, SIT125, SIT284, SIT1280 и 

SIT1800 се срещат с 8, 9 или 10 VNTR повтори при VNTR QUB26 (4052). По тази 

причина локус 4052 не е надежден за идентификация на SIT41. Той може да бъде 

използван само за потвърждение. Локус MIRU4(580) при всички щамове със SIT41 

e само 1 повтор. Той е 100% специфичен за SIT41. Двата производни на SIT41 щама 

идентифицирани от нас от Видин и Ямбол също имат 1 повтор при локус 

MIRU4(580). Локус MIRU26(2996) бе идентифициран като 100% специфичен за 

SIT41. Локус MIRU26(2996) е винаги с 1 повтор. При щамове от подгрупа Урал  

локус MIRU26(2996) е също специфичен и единица. При подгрупа Урал локус 

VNTR580 e вариабилен и никога единица. Комбинацията между двата локуса – 580 

и 2996 е 100% специфична за идентификация на SIT41. На базата на тези 

емпирични данни ние разработихме скринингов тест. Амплифицирането на локуси 

580 и 2996 не е технически трудно. Крайният анализ може да се осъществи чрез 

обикновена електрофореза на 3 % агарозен гел. Ние изпитахме тази методика за 

доказването на SIT41 при 116 чувствителни щама с непознат сполиготип. Групата 

от чувствителни щамове бе избрана поради факта, че честотата на SIT41 сред 

чувствителните щамове в България е под 4%. Доказахме 4 щама с генотип SIT41 

прилагайки скрининг за локуси 580 и 2996.  
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5. ИЗВОДИ ОТ ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД  

 

1. В България   циркулират  >95 сполиготипа на M. tuberculosis сред 

чувствителните щамове и >79 сполиго/MIRU-VNTR генотипа сред 

мултирезистентните щамове. Биоразнообразието сред чувствителните щамове е 

значително по-голямо. Сред чувствителните щамове на M. tuberculosis преобладава 

T група 62.1%. Следват група LAM – 7.2%, (LAM3/S, LAM9, LAM5, LAM11-ZWE); 

група H – 14.2%, (H1, H3, H3-T3); група S –  7.7%; подгрупи X1 – 3.1%; TUR – 

2.7%; Урал – 1.8%. Щамове, които са без SIT номер са 6.1% (n=27). 

Филогеографски специфични за България са сполиготипове SIT125, SIT878, 

SIT20421 SIT2043, SIT2050, SIT2051, SIT2577. 

Еволюционният сценарий на генотиповете на М tuberculosis в България 

сочи сполиготип SIT53 като изходящ към всички останали генотипове.  

Доказахме четири епидемично несвързани щама със SIT2494 от подгрупа 

LAM11-ZWE. Изолираните щамове са от различни градове на страната отстоящи на 

голямо разстояние. Подгрупа LAM11-ZWE е разпространена в Централна и Южна 

Африка. 

В страната трайно присъстват щамове от генотип Пекин. Импортирането най-

вероятно е станало в периода 2006-2008г.  

2. Сред мултирезистентните щамове от България генотипове SIT53 и SIT41 

образуват клонални комплекси разделени на географски специфични клъстъри.  

Сред MDR щамовете на M. tuberculosis преобладава подгрупа TUR 49.8%, следват 

подгрупи T1 – 29.2%; T2 – 5.9%; Пекин – 3.1%; LAM3/S – 2.3%; Урал – 1.9%; H1 – 

2.3%; H3-T3 – 1.9%.  

Генотип SIT41 е маркер за мултирезистентна туберкулоза в България. 

SIT41 е най-успешно разпространяващият се генотип сред мултирезистентните 

щамове в България. Мултирезистентният фенотип на SIT41 се е изявил и 

селектирал вероятно неотдавна. Прилаганата масирана туберкулостатична терапия 

е оказала селективен натиск, довел до селекция и доминиране на SIT41 сред MDR 

щамовете.  
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Сред българските щамове от подгрупа TUR (SIT41 и производните 

генотипове) има характерни локусни особености. Локуси MIRU4(580) и 

MIRU26(2996) са винаги с 1 повтор при SIT41. Тази специфичност бе използвана за 

разработване на скринингов метод за идентифициране на щамове с генотип SIT41.  

Разпространението на SIT41 сред мултирезистентните щамове през годините 

прогресивно нараства. 

Във Видинска област 100% от изследваните мултирезистентни щамове са със 

SIT41.  

Произходът на SIT41 е спорен. Географският градиент на SIT41 в Турция сред 

чувствителните щамове е от 8-20%. Вероятно SIT41 се е разпространил с 

разширението на Турската империя в миналото. В България SIT41 е еволюирал по 

специфичен начин и формирал самостоятелен клон - екотип. 

3. При анализ на поне два сполигопрофила от тридесет пациенти с MDR 

туберкулоза изследвани в хода на лечението им, ние доказахме, че 

сполигопрофилът се запазва идентичен в продължение на седем години. 

MIRU-VNTR профилите на пациенти с MDR туберкулоза проследявани в 

продължение на 6 години са относително стабилни. Наблюдаваните промени в 

дължината на VNTR повторите са най-често с нарастване на броя повтори. Локус 

VNTR QUB26 (4052) проявява най-честа вариабилност в хода на лечението. 

Локус VNTR QUB11b (2163b) единствено при щамове от група Пекин (SIT1 и 

SIT265) има шест повтора. При същите щамове локус MIRU39 (4348) единствено 

има три повтора. Двата локуса могат да бъдат използвани като маркери за бърз 

скрининг за генотип Пекин. При щамове със SIT154 два вариабилни локуса са със 

специфични особености, които при друг генотип не се срещат. Локус MIRU23(2531) 

има шест повтора, докато MIRU4(580) липсва (0 копия). Само при SIT144 локус 

MIRU26(2996) е със шест повтора. 

4. Група 4 (Euro-American) е единствено доминираща в България. Минали 

миграционни вълни на роми и турци в България през последните 8-10 века не са 

довели до импортирането на генотипове от групи 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 8 с изключение на 

8 щама от група 2 ‘Пекин’ за които доказахме, че импортирането им е станало 
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неотдавна. Имиграцията не е била основен фактор за формиране на генетичното 

биоразнообразие на M. tuberculosis в България.  

 

Препоръки  

Наложително е да се продължи следенето на структура на MDR генотипове в 

страната, която все повече ще се влияе от прилаганата терапия, от екологични и 

миграционни фактори. 

Двете основни стратегии за ограничаване разпространението на 

резистентността сред микроорганизмите чрез ограничаване употребата на 

антибиотици и разработване на нови такива не са достатъчни. Мерките трябва да 

бъдат в посока на прилагане на класическите подходи за контрол на инфекциите, 

чрез прекъсване пътя на трансмисия на мултирезистентните щамове или чрез 

ваксинация. 

За ефективно управление (превенция и контрол) на туберкулозата 

генотипирането на щамовете трябва да бъде задължителна част от лечението на 

пациента. 

Наложително е да се разработи индивидуално лечение за мултирезистентна 

форма на туберкулоза при доказан случай на SIT41 генотип. 

 

6. СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД  

6.1. Приноси с научно-теоретичен характер 

 

1. Направен е детайлен профил на циркулиращи генетични групи и подгрупи 

на M. tuberculosis в България сред  чувствителни и мултирезистентни щамове.  

Сред чувствителните щамове профилите на шест сполиготипа SIT53, SIT125, 

SIT34, SIT284, SIT47 и SIT154 съставляват 50% от циркулиращите щамове. Сред 

мултирезистентните щамове доминира SIT41 (TUR) в 49.4%. 

2. Доказахме, че клонът на SIT41/MIRU-VNTR разпространил се в България е 

различен от този циркулиращ в Турция и други страни. Отличителна 

характеристика на българския клон е броят от 11 повтора на локус VNTR4052 и 

предразположеност към мултирезистентност.   
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3. Доказахме клонални комплекси на SIT41 и SIT53, които образуват 

филогеографски градиенти от MIRU-VNTR клъстъри в страната.   

4. Сполигопрофилът се запазва идентичен в хода на лечението. Доказахме 

случаи, когато MIRU-VNTR профилът се променя най-често с нарастване на VNTR 

повторите в хода на лечението.   

5. На базата на преобладаващи вариабилни стойности на MIRU-VNTR 

локусите бяха изведени правила за идентифициране на принадлежността на 

щамовете към четири подгрупи. 

6. Еволюционният сценарий на генотиповете на М. tuberculosis в България 

сочи сполиготип SIT53 като предшестващ и изходящ към всички останали 

генотипове. 

7. Различният географски произход на гостоприемника не винаги е носител на 

биоразнообразие сред Mycobacterium tuberculosis.  

 

6.2. Приноси с научно-практически характер 

 

1. Направена е детайлна карта на географското разпространение на 

циркулиращите групи от чувствителни и мултирезистентни щамове на M. 

tuberculosis в България. Сред чувствителните щамове на M. tuberculosis преобладава 

T група 62.1%. Следват групи LAM, H, S; подгрупи X1, TUR, Урал. Щамове, които 

са без SIT номер са 6.1%. Сред MDR щамовете на M. tuberculosis преобладава 

подгрупа TUR 49.8%, следват подгрупи T1, T2, Пекин, LAM3/S, H1, Урал, H3-T3. 

Осемдесет и пет процента от щамовете принадлежат към подгрупи TUR, T1 и T2.  

2. Щамове на M. tuberculosis от групи 1, 3, 5, 6, 7 и 8 екологично не са се 

адаптирали в България, въпреки имиграцията на хора от Азия и Африка. Доказахме, 

че генотип Пекин (от група 2) на M. tuberculosis е импортиран в страната в периода 

2006-2008г. 

3. Генотип SIT41 е маркер за мултирезистентна туберкулоза в България и е 

единствен подобен пример в света. Най-голяма разпространеност на генотип SIT41 

се доказа в градовете Видин, Монтана, Габрово, Добрич. 
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4. Генотипът SIT41 има подчертана приспособимост и толерира 

акумулирането на мутации водещи до резистентност. Доказателства за това са 

емпиричните данни, че сред чувствителните щамове SIT41 е едва 2% докато при 

мултирезистентните щамове е >49%. Ние доказахме два нови генотипа към 

подгрупа TUR. С това описаните генотипове от подгрупа TUR по света стават 13. 

5. Бе разработен метод за масов скринингов за идентифициране на  SIT41 на 

на базата на локуси MIRU4(580), MIRU26(2996) и VNTR QUB26 (4052). 

6. Генотипове SIT2042, SIT2049, SIT2050 и SIT2051 са филогеографски 

специфични за България. Към момента не са изолирани в други части на света. 

7. За MIRU-VNTR типиране с най-добра дискриминативност е локус 

VNTR4052(QUB26), който дава 12 алела и фрагменти с 2-11 вариабилни повтора. 

Характерен белег на повечето българските щамове със SIT41 е 11 повтора при 

локус VNTR4052(QUB26). 
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8. Справка за ръководство  и участие в научно-изследователски проекти 

 

1. Двугодишна стипендия 2015-2017 на ЕК „Мария Кюри” №:660150, Университет 

Париж Сюд на тема „Еволюция и разпространение на мултирезистентен 

генотип SIT41(LAM7-TUR) на M. tuberculosis. 

 

2. Selection of appropriate treatment and infection control measures by integrated 

high throughput genotyping and drug resistance determination of M. tuberculosis 

clinical isolates.  

- Тригодишен проект 2010- 2013г. между Холандия, Франция, България и Грузия.  

- Финансира се от Холандското правителство.  

- Обща цел на  на проекта: Въвеждане на диагностичен метод.  

- Българско участие: Идентифициране на маркери за мултирезистентност, 

разработване на лигазно-хибридизационен тест за точкови мутации отговорни за 

резистентността към прилагани туберкулостатици и прилагане на нова апаратура 

Magpix за изпитване на разработения метод.  

- Ръководител от българска страна.  

 

3. Universal Microarrays for the evaluation of fresh-water quality based on detection 

of pathogens and their toxins.  
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- Тригодишен проект (2011-2014) между Италия, Франция, Германия, България, 

Турция, Ирландия и Испания.  

- Финансира се от 7РП на ЕК с договор № 265409. 

- Обща цел на  на проекта: Разработване на микрочип за контрол на води. 

- Българско участие: Идентифициране на маркери за идентификация на патогенни 

микроорганизми във води, молекулярно-биологичен контрол на водни проби, 

разработване на диагностичен микрочип и неговото изпитване.  

- Ръководител от българска страна.  

 

4. COST ACTION B28 Array technologies for BSL3 and BSL4 pathogens.  

- Петгодишен проект (2005-2010). Финансиран от ЕК.  

- 25 участващи групи от 18 европейски страни.  

- Ръководител на работна група WG4 Genomics. http://www.cost-b28.be/  

 

5. Regulation, quality and standard operating procedure aspects in strengthening 

molecular-biology laboratories operating in communicable diseases surveillance in 

Bulgaria.  
- Туининг проект BG/2007/IB/SO/01/UE/TWL (2009-2010) между България и 

Италия. Финансиран по програма PHARE на ЕК.  

- Ръководител от българска страна.  

 

6. Molecular Surveillance of MDR-TB in Europe (MDR-TB Project).  

- Финансиран от ECDC 2009-2014.  

- Цел на проекта е събиране на молекулярно-епидемиологични данни за 

циркулиращите мултирезистентни генотипове на M. tuberculosis в Европа.  

- Изпълнител 

 

7. TM-REST A new platform for fast molecular detection of MDR and XDR 

resistant strain of M.  tuberculosis and of drug resistant malaria  

- Проект финансиран от 7РП на ЕК, 2008-2011.  

- Цел на проекта: разработване на диагностичен микрочип 

- Изпълнител 

 

8. „Strengthening of the National surveillance system for communicable diseases”  

- Phare Twinning project -  BG/2005/IBSO/01 между Националния институт по 

здравеопазване на Италия и НЦЗПБ, 2006-2008.  

- Изпълнител. 

 

9. ДНК маркери за идентификация и генетично маркиране на род 

Микобактериум.  - Финансиран от Ф’НИ’ при МОНМ, Договор № Л-1529/2005 

- Изпълнител 

 

10. Амплификация на специфични рестриктазни фрагменти като нов подход за 

генетично маркиране и идентификация на микроорганизми 

- Финансиран от Ф’НИ’ при МОНМ Договор № Л-1418/2004 

- Изпълнител 

 

http://www.cost-b28.be/
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11. Геномен анализ, геномни маркери и екобиоразнообразие на особено опасни 

бактериални патогени  

- Финансиран от Ф’НИ’ при МОНМ Договор № Д-01-317/14.06.2006 

- Изпълнител 


