
ПЛАН за 2019 г. за дейността на сектор „Микробиом”  към НРЛ по ООИ 

при отдел „Микробиология” 
 

Сектор „Микробиом” е създаден със заповед №19 от 18.01.2018 г. на Директора 

на НЦЗПБ. Завеждащ сектор е проф. дн Стефан Панайотов в сътрудничество с гл. ас. 

Владимир Толчков. Секторът е разкрит с цел развитие на микробиомния анализ в 

областта на медицинските изследвания, като фундаментално и перспективно 

направление за института и научното ниво в страната. 

 

 

Визия на сектор „Микробиом”: 

През последните 5-7 години микробиологичната наука разви нови 

изследователски направления. Бяха въведени нови термини, като „микробиоти“ 

отнасящ се до  биоразнообразието от микроорганизми обитаващи една екологична 

ниша и „микробиом“ представляващ генетичната информация, която носят тези 

микроорганизми. 

Все повече изследователски групи се насочват към изследвания на микробния 

микробиом на човешкото тяло, като се изследват всички анатомични места и органи. 

Търсенията са с цел да се установят отклонения на микробиома при здрави лица и 

болни. Вече има данни, че множеството хронични заболявания с неизяснена етиология 

вероятно се дължат на отклонения в нормания микробиом от този на здрави лица. 

Множество латентни инфекции и хронични заболявания могат да се развиват в 

продължение на години и се обострят в състояние на стрес, отслабване на имунитета и 

стареене на организма. В повечето случаи латентните и хронични инфекции се доказват 

имунологично, но микробиологично не се потвърждават. Не може да се предвиди кога 

латентната инфекция ще премине в остро, активно заболяване.  

Натрупаните знания предполагат, че в близко бъдеще подходът за диагностика и 

лечение на латентните и хронични инфекции ще се промени. 

Досега изследванията на човешкия микробиом бяха насочени изцяло към кожата 

и стомашно-чревния тракт. Микробиома на кръвта, ликвора, урината, плевралния 

пунктат и други телесни течности, които се считат за нормално стерилни дори при лица 

с доказана латентна или хронична инфекция не е проучен. Основно предизвикателство 

пред науката е да се търсят и намерят зависимости между здрави лица и такива с 

латентни и хронични инфекции с цел да се предвиди развитие на активно заболяване. 

Здравите носители, които са основен резервоар за множество разпространяващи се 

инфекции също са предмет на изследвания.    

 

Цел на направлението: 

Направлението ще има за цел да решава следните научни задачи: 

1. Изследване на биоразнообразието на микробните видове при хронични заболявания 

и латентни инфекции;  

2. Идентифициране на количествени отклонения от нормалния микробиом водещи до 

развиване на хронично инфекциозно заболяване;  

3. Количествен анализ на микробния причинител при латентни инфекции;  

4. Идентифициране на нови етиологични причинители водещи до хронични 

заболявания. 

Изследването на микробиома при пациенти с латентни инфекции е 

неразработено поле. Доказано е, че резервоарът от туберкулоза е основно сред лицата с 

латентна туберкулоза. СЗО счита, че най-ефективният начин за ограничаване 

разпространението от туберкулоза е контролът на лицата с латентна туберкулоза. Все 



още няма разработен надежден прогностичен метод, който да доказва преминаването 

на латентната туберкулоза към активна. Промените в кръвния микробиом може да се 

окажат съществен прогностичен маркер за развитие на активна туберкулоза.  

Често пациентите с чернодробна трансплантация  са застрашени от инфекции. 

От интерес ще бъде да се проследи кръвния микробиом при пациентите преди и след 

трансплантация с цел ранно предвиждане на инфекция. 

За част от невродегенеративните заболявания, напр. Алцхаймер може да се 

предположи, че са причинени от промени в кръвния микробиом. Това не е изследвано.       

Микробиома при хроничните инфекции на пикочните пътища изобщо не е бил 

досега предмет на изследвания.  

Микробният дисбаланс във фекални проби също е предмет на активни 

проучвания по света. 

 

Перспективност и очаквани резултати: 

Микробиомният анализ на латентните инфекции и инфекциозните болести се 

базира и надгражда сегашното ниво на знания. Към момента, по света, малко 

изследователски институти са се насочили да развиват микробиомния анализ, но в 

същото време техният брой прогресивно нараства. От 2013 г. се издава списание 

BioMed Central Microbiome с ИФ 8.5, от 2015 г. Nature Biofilms and Microbiomes и от 

2016 г. Human Microbiome. Направлението е новост сред научните среди. На новите 

специалисти ще се осигури кариерно развитие в едно съвременно, перспективно 

направление. Резултатите от изследванията ще служат за развитие на фундаментални и 

практически знания.  

 

Практически задачи на сектор „Микробиом”: 

Практическите задачи на сектор „Микробиом” през 2019 г. са: 

1. Генотипиране на мултирезистентни щамове на M. tuberculosis чрез техниките 

сполиготипиране и 24 локусен MIRU-VNTR анализ с цел проследяване на 

разпространените генотипове в страната и Европа.  

2. Микробиомен анализ на кръвта на лица с доказана латентна туберкулоза с цел 

разработване на прогностичен метод проследяващ преминаване към активна 

туберкулоза. 

3. Молекулярно-биологична диагностика на особено опасни патогени – Francisella 

tularensis, Vibiro cholerae, Brucella spp. и Bacillus anthracis в клинични материали и 

околна среда.  

 

Текущи изследователски проекти на сектор „Микробиом” през 2019 г.:    

 

1. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ЕВОЛЮЦИЯ НА ЕНДЕМИЧЕН МУЛТИРЕЗИСТЕНТЕН 

ГЕНОТИП НА MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS (SIT41, ПОДГРУПА TUR) В 

БЪЛГАРИЯ. Финансиран от фонд „Научни изследвания” с договор ДН13/4 от 15.12.2017. 

Ръководител: проф дн Стефан Панайотов 
Резюме на проекта: 

Контролът на туберкулозата е сред основните програмни приоритети на СЗО и ECDC. 

Получените данни от досега изследвани чувствителни щамове на Mycobacterium 

tuberculosis сочат разпространение на няколко филогеографски специфични генотипа в 

България. Сред изследвани мултирезистентни щамове доказахме разпространение на 

ендемичен генотип SIT41 от подгрупа TUR, който съставлява 50%. Сред чувствителните 

щамове SIT41 е едва 2%. Доказаният генотип на SIT41 на М. tuberculosis е маркер за 

мултирезистентност в България. Проектът има ца цел да разшири проследяването на 

биоразнообразието от циркулиращи генотипове на М. tuberculosis в страната, като се 



въведат иновативни методи. Особено внимание ще бъде отделено при описанието на 

филогеографски специфичния мултирезистентен сполиготип SIT41 (TUR). Досега 

прилаганите методи за генотипиране чрез техниките сполиготипиране и 24 локусен MIRU-

VNTR анализ имат ограничени възможности. Задача на проекта е да се въведе цялостно 

геномно секвениране, като референтен метод за молекулярно-епидемиологичен анализ на 

циркулиращи мултирезистентни щамове в България. Чрез прилагане на техниката цялостно 

геномно секвениране на мултирезистентни щамове на М. tuberculosis ще се проследят 

случаите на директна трансмисия, гениите мутации водещи до резистентност и еволюцията 

на SIT41. Резултатите от цялостното геномно секвениране на изолирани MDR щамове със 

SIT41 (п>135) ще дадат възможност да се датира началото на продължаващата еднемия от 

SIT41 в страната. Българският MIRU-VNTR генотип на SIT41 не се среща в другите страни. 

Експортирането му в Европа и други страни по пътя на миграцията е сериозна здравна 

заплаха от разпространение на мултирезистентна туберкулоза. Съвременното управление 

на социално значимо заболяване, като туберкулозата изисква постоянен анализ на 

структурата от циркулиращи щамове на М. tuberculosis и динамиката на тяхното 

разпространение. Определянето на генотипа на изолирания щам трябва да бъде част от 

лечението на пациента. Очакваните резултати са ценна информация за управленски 

решения с дългосрочно значение за ограничаване на мултирезистентната туберкулоза в 

България, като следствие от възникване и разпространение на ендемичен мултирезистентен 

генотип, който успешно се адаптира и избягва човешкият имунен отговор. 

 

2. АНАЛИЗ НА ЧОВЕШКИЯ КРЪВНО-ГРУПОВ МИКРОБИОМ ПРИ ЗДРАВИ ЛИЦА. 

Финансиран от фонд „Научни изследвания”. Ръководител на проекта проф. Рени 

Калфин, Институт по невробиология, БАН 

Резюме на проекта: 

Микроорганизмите са създали комплексни взаимоотношения с хората и животните по 

време на тяхната съвместна еволюция. Значителен брой микробни видове са се 

адаптирали към макроорганизмите. Част от тях са станали естествена нормална 

микрофлора за макроорганизма. Аналогично на нормалната микрофлора открита в 

устната кухина, кожата и гастроинтестиналния тракт, съществуването на кръвен 

микробиом при здрави хора е било предположено в миналото, но едва наскоро 

доказано чрез микроскопски и ДНК анализи. 

Още през 1993 г., за първи път в света, българският учен Емил Калфин предвижда, 

изолира в течна среда и изследва електронно микроскопски нормалната микрофлора в 

кръвта на здрави хора. Впоследствие други учени потвърждават между 2001-2016 г. 

съществуването на кръвен микробиом. Кръвният микробиом, т.е. нормалната 

микрофлора на кръвта е непатогенна за здравите хора, вероятно постоянна за всеки 

индивид и наброява неуточнен брой микроорганизми. Множество фундаментални 

въпроси относно ролята на кръвния микробиом при здрави хора не са изяснени. 

Целта на проекта е да изследва индивидуалните и кръвногрупови характеристики на 

човешкия кръвен миркробиом. Получените резултати ще дадат възможност за бъдещи 

широкомащабни изследвания свързани с ролята на кръвния микробиом при здрави хора 

и неизяснени болестни състояния с предполагаема инфекциозна патология, като кръвни 

анемии, саркоидоза, инфекциозна костно-ставна патология, латентна туберкулоза и др. 

3. ИНОВАТИВНИ ПРОУЧВАНИЯ НА ХОЛЕРНИ И НЕХОЛЕРНИ ВИБРИОНИ С 

ЕПИДЕМИЧЕН ПОТЕНЦИАЛ. Финансиран от фонд „Научни изследвания”. 

Ръководител гл. ас. Владимир Толчков. 

Резюме на проекта: 

Род Vibrio включва  холерни и нехолерни вибриони, причиняващи диарийни 

заболявания и инфекции от разнороден характер. Най-важният представител на род 



Vibrio е причинителят на холерата V. cholerae. Той е в основата на много епидемии, 

пандемии и милиони смъртни случаи по света. Патогенните нехолерни вибриони 

причиняват 3 основни синдрома на клинични заболявания-гастроентерити, раневи 

инфекции и сепсис. Те са широко разпространени  в крайбрежните области на 

морета, океани и сладководни басейни, вкл. и у нас. До 1950 г. не са документирани 

случаи на нехолерни патогенни вибриони, когато се изoлира V. parahaemolyticus по 

време на тежка хранителна инфекция в Япония. През август 2018 година е 

регистриран смъртен случай на почиващ в български морски курорт белгийски 

гражданин причинен от сепсис с етиологичен агент V. vulnificus През последните 

година увеличеният поток на бежанци от Африка и Близкия изток към България, 

увеличава риска от възникване на инфекциозни заболявания като холера. През 2015 

година се наблюдава рязко увеличаване броя на мигрантите от Ирак и същевременно 

е регистриран взрив от холера със смъртни случаи в тази страна. Много от случаите 

не са диагностицирани навреме, защото в рутинната практика липсва насочено 

изследване за вибриони. У нас въпросът е слабо проучен. За съвременната 

диагностика са изключително важни молекулярните методи. Идентификацията на 

Vibrio spp. от клинични материали и храни с класически методи се затруднява поради 

тяхната трудоемкост и продължителност, както и ниска чувствителност до 

невъзможност за улавяне на вибрионите, когато са в малко количество. Често 

липсват подходящи фенотипни маркери. Целта на настоящия проект е чрез 

молекулярно-генетични методи  да се разработи PCR метод за типиране на отделните 

на холерни и нехолерни вибриони, което е от изключителна важност за точната 

диагностика и правилното назначаване на терапия. Тези методи са изключително 

бързи, чувствителни и предоставят най-точна епидемиологична информация. 

Резултатите на проекта ще бъдат публикувани в научното списание „Problems of 

Infectious and Parasitic Diseases”, индексирано от Scopus и докладвани на ежегодния 

конгрес на българската асоциация по микробиология. 
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