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БЪЛГАРИЯ – ГЕНЕТИКА И ДНК-ГЕНЕАЛОГИЯ  
 
 Проблемът за „произхода“ ще продължава да вълнува все повече българи, особено тези, които 
в момента не са в България. Хиляди от тях си провеждат ДНК генетични изследвания за „произход“, но 
малцина получават очаквания отговор. В този смисъл бихме напомнили, че историята на българите е 
най-малко в гените. Историята е предимно в безценното културно и историческо наследство, което 
са оставили нашите прадеди.  

 
Силата на генетичните изследвания е в невероятната им мощ да оценяват генетичните рискове, 

а от тук и възможността за провеждане на ефективна профилактика, диагностика и успешно лечение за 
всички болести. 
  
 България е на кръстопът. Известно е, че първите съвременни хора заселват Балканския 
полуостров преди  около 40 000 години (пещера „Бачо Киро“) от Африка през Близкия изток. В 
последствие те се разселват в цяла Европа. По принцип, европейският генофонд, в сравнение с другите 
континенти е по-хомогенен. Това се дължи на най-късното заселване на съвременния човек в Европа, с 
хора от отделни африкански генетични групи. Генетичната история на Европа е сложна, защото 
европейските популации имат сложна демографска структура, формирана от множество миграции, 
включително и последващи периоди от нарастването  на населението на европейска територия.  
 
 Изясняване историята на европейските народи може да се проследи по четири основни 
източници: климатични промени, археологични обекти, езикови характеристики и резултати от 
изследвания на  ДНК от хора, които живеят в момента в Европа или от древна ДНК. Важното е да се 
отбележи, че заселването на Европа е последствие от множество масивни миграционни вълни от 
югоизток, изток, а в последствие от северозапад в продължение на хилядолетия. Ключово събитие е 
последният ледников период, около 30 хиляди години преди новата ера (пр.н.е.). То води до 
обезлюдяване на Северна Европа. Хората намират убежище в: Северна Иберия, Южна Франция, 
Украйна около северния бряг на Черно море, Италия и Балканите. Това събитие намалява 
допълнително цялостното генетично разнообразие в Европа. Когато ледниците започват да се 
отдръпват (преди 16 000-13 000 години) хората напускат убежищата и отново заселват Централна и 
Северозападна Европа. Така се появява основният генен градиент: северозапад – югоизток. 
 
 Прието е, че най-голям принос за генетичното разнообразие в Европа идва с миграционния поток 
от Близкия изток, които е свързан с разпространението на селскостопанските технологии. Тук могат да 
се отбележат два най-важни периода (фиг. 4.):  

 7000-3000 г. пр.н.е в Югоизточна Европа (Балканите) и  

 4500-1700 г. пр.н.е. в Северозападна Европа.  
По време на тези периоди се достига до драстични икономически, социално-културни промени в 

Европа. Това има голям ефект върху генното разнообразие, особено във връзка с генните линии, 
влизащи в Европа от Близкия Изток през Балканите. По женска линия (митохондриална  - мДНК) е 
изчислено, че само 11% от генното разнообразие се дължи на миграционен поток. Това предполага, че 
селското стопанство се е разпространило главно от местното население, а не в резултат на имиграцията 
от Близкия Изток.  

 
През 2000 г. Semino, описва „У“-хромозомни хаплотипове, принадлежащи към голямата 

хаплогрупа E1b1b1 (Е-35М). Те са намерени предимно на Балканите (вж. по-долу българските данни), 
Южна Италия и части от Иберия. Semino свързва този модел с неолитна „академична дифузия“ на 
земеделски производители от Близкият Изток, а не толкова като последствие от миграционен поток. 
 През 2011 г. Lacan обявява данни от изследването на 7000-годишен скелет в една испанска 
пещера, носещ У-хаплогрупа E-V13. Същата хаплогрупа се намира с висока честота при съвременните 
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мъже на Балканския полуостров. Това предполага многократна миграция от Близкия Изток на Балканите, 
а с разрастването на Римската империя по-късно в цяла Европа, включително и Великобритания. 
  

През 2010 г. Balaresque коментира: "Като цяло, данните от У хромозомните изследвания 
показват, че повече от 80% от eвропейската бащина Y хромозома е получена чрез пристигналите 
«фермери», за разлика от повечето майчини генетични линии, които изглежда са от местните 
«ловци-събирачи». За нас, това предполага репродуктивно предимство на «земеделците» над 
местните мъже, преориетирали се от «ловци събирачи» към «земеделци» . 
  

Има хипотеза за произхода на „индоевропейските езици“, свързана с един хипотетичен 
„индоевропейски народ“, възникнал на север от Черно и Каспийско море преди около 4500 г. пр.н.е. 
Вероятно тези хора са опитомили коня и са открили колелото. Смята се, че те са разпространили своята 
култура и генни характеристики в цяла Европа. Тази миграция е свързана с две основни У хаплогрупи: 
R1а, свързана със славяните (Източна, Централна и Южна Европа) и R1b - Западна и Северна Европа.  
 

Човешки геном 
 
Ядреният геном е съставен от 4 химични молекули  (A, G, C,T), подредени в последователност 

от около 3,1 милиарда двойки,  верижно в молекулите на ДНК (Фиг.1). Той е организиран в 23 двойки 
хромозоми, които се намират в ядрото на всички човешки клетки. От тях 22 двойки са „автозомни“ 
(еднакви при мъжете и жените) и една са полови – при мъжа „Х и У“ хромозоми, а при жената „Х и Х“.  

 

  

 

По-малко от 2% от базите в генома(ДНК) на човека изграждат около 20 000 гени, които чрез 
синтез на посредник РНК (рибонуклеинова киселина) носят информация (матрица) за синтеза на над 1,1 
милион видове белтъци. ДНК носи допълнително информация за синтез на над 500 т.нар. „микро-РНК“, 
които регулират изграждането на белтъците (Фиг.2). Останалите 98% от генома съдържат стотици, 
хиляди региони, голяма част от които регулират функцията на гените. За разлика от гените, тези 
регулаторни ДНК региони са силно променливи и пряко зависими от фактори на околната среда ( извън 
геномната и клетъчна). В редица случаи тези извън генни региони (епигеном) могат да имат по-важна 

Фиг. 1. Клетка, ядро, хромозоми, ДНК 
Човешката клетка (Human cell) с Ядро(Nucleus), в което са  
разположени хромозомите.  Митохондрии (Mitochondria), извън 
ядрото. Хромозома(Chromosome), изградена от двойно  
верижна ДНК и белтъци – хистони (Histone). ДНК двойна  
спирала (DNA double helix) изградена от 4 химични бази:  
Аденин (Adenine), Гуанин (Guanine), Цитозин (Cytosine) и  
Тимин (Thymine), скелет от захар дезоксирибоза и  
фосфорна киселина (Sugar phosphate backbone) 

Фиг. 2. ДНК(DNA), РНК (RNA), микроРНК (microRNA), 
Белтък (Protein)  
Върху един ген могат да се синтезират множество РНК-и.  
Всяка РНК носи специфичните инструкции за синтез на 
определен белтък (Protein). 
Върху ДНК се синтезират  хиляди микроРНК-и (microRNA), 
които служат като регулатори на синтеза на белтъците.  
Функционални и градивни клетъчни елементи са белтъците 
 Един ген носи инструкции за синтез на множество белтъци 
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роля за здравословното състояние, отколкото гените. Очевидно, не всичко е записано в гените. 
Организмите са изградени и функциите в клетки се определят основно от белтъците. 

 
Всеки човек получава от своите родители по 1/2 геном (по едно копие от всяка от  22-те автозомни 

хромозоми) и по една полова хромозома. Така хромозомите на жената се означават като 46,ХХ, а на 
мъжа 46,ХУ.  Трябва да се отбележи, че „У“ хромозомата се предава само от мъж на мъж (от бащите 
на техните синове). 
 

Митохондриалният геном (мДНК) е изграден само от 16 569 двойки бази и съдържа 37 гена. 
Той се намира извън ядрото, в клетъчните органели – митохондрии (Фиг.1.). В тях под формата на АТФ 
(аденозинтрифосфат), се произвежда над 90% от енергията на клетките. Трябва да се отбележи, че в 
митохондриите „работят“ над 1500 вида белтъци, които са синтезирани извън тях по информация на 
ядрени гени и които участват в множество жизнено важни процеси извън производството на АТФ. 
Митохондриалната ДНК (геном) се предава само по женска линия – от майка на децата, независимо 
от пола им. На първо място в класацията на десетте най-значими проучвания на 2016 г. е посочено това, 
което се опитва да даде отговор: защо при наличието на огромен ядрен геном на човешката клетка и е 
крайно необходим, допълнителен – митохондриален? 
 

ДНК мутации: генетична болест, генетично предразположение, ДНК-генеалогия 
 
В момента сред генетиците се води обширна дискусия за приемане на единно понятие за 

„мутация“. Болшинството приемат, че това са „промени“ в молекулата на ДНК, независимо от 
големината, региона и последствията за носителя. Когато те засягат функцията на гените, могат да 
доведат до изграждане на непълноценен (дефектен) белтък и съответно до генетична болест или 
генетично предразположение.  

 
Генетична болест. До момента са познати над 5000 „генетични болести“, които са резултат 

от  „вредни“ мутации, довели до промени във функцията на ядрените или митохондриални гени. За 
генетичните болести е характерно (има много редки изключения), че при наличие на мутация/и, 
независимо от условията на околната среда се проявява болест. В случаите, когато са засегнати гени в 
половите клетки (яйцеклетка или сперматозоид) има много висок, закономерен риск от 25% до 100% за 
предаване на мутацията (болестта) в поколението. Тези болести заемат над 80% от групата на т.нар. 
„редки болести“ (честота по-ниска от 1:2000), които като група се очаква да бъдат засегнати 6-8% от 
общото население в Европа или около 300 000 души в момента в България. 
 

Генетично предразположение. Мутации предимно в гените или извън генните регулаторни 
региони на ДНК могат да доведат до „генетично предразположение“, което се проявяват като болест 
само в съчетание с допълнителни извън генни фактори на средата (храна, вода, въздух) и/или начина 
на живот (стрес, социален статус) или промени в микробиома (човек носи над 10 пъти повече ДНК от 
собствената чрез хиляди вида микроорганизми, които се намират във всички човешки органи без 
мозъка). Генетични предразположение са всички известни („чести, сложни, социално значими“) болести 
като: рак, сърдечно-съдови, захарен диабет, психични и др. 

 
 В някои случаи генните мутации водят до предимство на носителя и на тях се дължи 
устойчивостта към болести, еволюцията и биологичното (генетично) разнообразие на видовете. Подобен 
е случаят с наскоро (2016 г.) доказаното с наше участие репродуктивно предимство при жени носителите 
на т.нар. „славянска“ мутация в гена NBN. 
 
 Болшинството от мутациите се случват извън гените. Те настъпват при не коригирани, 
непрекъснато случващи се грешки във възпроизвеждането (репликацията) на ДНК. В болшинството 
случаи, те не засягат здравословното състояние на носителя и са основен обект на ДНК генеалогията  
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и отчасти на популационната генетика. Те не бива да се включват в понятието „генофонд“, което се 
отнася само до гените. Основен обект на изследване в ДНК-генеалогията са два вида извън генни ДНК 
мутации (маркери):  

 STR е промяна (мутации) в броя на повтарящи се тандемни последователности от няколко 
бази в извън гените региони (например на „У“-хромозомата). Те настъпват значимо по-често (с по-висока 
скорост) от т.нар. „SNP“ мутации, които дават информация предимно за по-скорошни промени в 
родословието. По STR мутациите се определят хаплотиповете (определен брой от STR мутации). 

 SNP e промяна (мутации) на единична база в: ДНК на У-хромозомата, мДНК или целия ядрен 
геном. Те настъпват с по-ниска скорост и по тях могат да се датират далечни събития преди хиляди 
години. SNP в гените са свързани с болшинството генетични болести и предразположения и са 
основен предмет на генетиката.  
 ДНК генеалогията анализира SNP мутации предимно в извън генните региони. По тях се 
определят хаплогрупите. Днес SNP се откриват основно с новите методи за секвениране (разчитане) 
на целия геном NGS (секвениране от ново поколение). 

Хаплотип е определен набор от STR - алели (алтернативни варианти в ДНК), които се 
унаследяват от един родител. 

Хаплогрупа е комбинация от алели, които са тясно свързани и които са склонни да се 
унаследяват заедно. Терминът „хаплогрупа“ се свързва със  SNP (промяна в единична база на ДНК), 
която определя подтип, към който принадлежи група от човешки хаплотипове. 
 

ДНК-генеалогия   
 
Това е нова научна дисциплина, която се утвърди в последните 10 години. Тя свързва 

разнообразието на мутациите в човека с неговия произход, времето и посоката на древните и не 
толкова древните миграции на човека и исторически събития, които са свързани с промени (следи) 
в ДНК на поколенията. 

 
 Важна особеност на ДНК-генеалогията е, че в основата й лежи математичен подход, който по 
скоростта на натрупаните във времето на мутации в генома може да се датират исторически събития 
(„записани в ДНК“ извън гените), предавани в поколенията от баща на син (чрез „У“ хромозомата) или от 
майка на деца (чрез мтДНК )  или от родител на деца чрез автозомните хромозоми в стотици и хиляди 
поколения. 
 
ДНК генеалогията не подменя историческата наука и не си поставя подобни задачи. Тя  може да 
представи нови данни за историята на древния свят. В този смисъл ДНК-генеалогията, заедно с 
археологията, историята, антропологията, молекулярната биология, лингвистиката, етнологията, 
промените в климата и др., се опитва да пресъздаде „по-вярна картина за древния свят“.  

 
 ДНК-генеалогията установява закономерните промени (мутации) в извън генните, не 
рекомбинантни (унаследяват се по права линия ) участъци в ДНК на човека по време на еволюцията в 
диапазона от стотици до милиони години. С други думи, ДНК-генеалогията изучава динамиката на 
натрупаните мутации в ДНК. Важна особеност на ДНК-генеалогията е определяне „константата на 
скоростта на появата на мутациите“ в ДНК по основните двата вида: STR (в ДНК извън гените на „У“ 
хромозомата)  и SNP (в „У“ хромозомата, мтДНК или целия геном). 
 

Популационна генетика  
 
Гените са основен предмет на проучване от човешката генетика. Генетичните болести са 

предмет на медицинската, клиничната и лабораторната генетика. Разпространението на 
генетичните болести и генетичните предразположение по територии и етноси е предмет на 
популационната генетика. Смесването на тези припокриващи се дисциплини с ДНК генеалогията 



5 
 

неминуемо води до куриозни заключения. Например, „ако изследваш президента Обама за произход по 
мтДНК (майчино линия) ще го определиш като 100% бял“(Dr. Barry Starr, Apr 08, 2013). На това 
„откритие“ никой няма да повярва, но ако се интерпретира и обяви погрешно даден човек за „носител“ 
или „не носител“ на болестна мутация, това може да има трагични последствия за много хора.  
 

Популационната генетика описва структурата на популациите (индивиди обитаващи и 
размножаващи се на дадена територия), а ДНК-генеалогията описва историята на популациите.  И 
двете науки имат един и същ обект - генома, но подходът им е коренно различен. Например, подходът 
за определяне на „близост“ между различни народи чрез широко използвания в популационната генетика 
„метод на главния компонент“ се смята от ДНК-генеалозити за „неприемлив, примитивен и 
подвеждащ“.   Научното направление се определя не от обекта на изследването (в случая генома), а от 
методологията на изследването. ДНК генеалогията не е свързана с „генетичното разнообразие“, при нея 
„няма гени, тя не е генетика, а история“.  
 

Геномни проекти 
 
 След приключването на Човешкия геномен проект (2002 г.) се наблюдава невероятен прогрес в 
разработване на множество национални и интернационални геномни проекти. Тези проекти имат две 
цели: 
 

1. Основна, в областта на популационна генетика - изследване на доброволци от дадена страна/и 
или територии за ефективно решаване на основни проблеми на медицината и здравеопазването, чрез 
събиране на големи бази данни за: генетичните характеристики при хиляди (милиони) болни и здрави 
доброволци и въздействието на околната среда, социалния статус и начина на живот. 
 
2. Второстепенна, в областта на ДНК генеалогията - изследване на миграцията, произхода и 
връзката между населението в глобален план или на конкретна територия и популация. 

 
 Макар и свързани с общия обект на изследване (човешкия геном), резултатите от тези задачи не 
бива да се използват при дефиниране на понятията: раса, етнос, нация и държава. 

 
Тук трябва да се отбележи, че независимо от „Инициатива Български геномен проект“ (7 

януари, 2004 г) България е от малкото страни, която в момента няма национален геномен проект по 
основната цел.   

 

На 20 януари 2015 г. президентът Обама в годишния си отчетен доклад обяви инициативата 
„Прецизна медицина“ – „лечение, насочено към конкретен пациент въз основа на резултатите от: 
генетични биомаркери маркери (мутации) и клинични или психо-социални характеристики, които 
отличават даден пациент от други пациенти с подобни клинични прояви“. В рамките на инициативата 
на 30.01.2015 г. стартира геномен проект за събиране и обработка на разширена база данни от: 
клинична, социална, начин на живот и генетична информация след изследване на 1 милион американски 
граждани, чрез пълно геномни секвениране (NGS) на целия геном.  

 
През 2015 г. Руската Академия по генеалогия обявява намеренията си за провеждане на 

множество генеалогични проекти по второстепенната задача. Между тях: „Татарски проект“ с една от 
задачите  „Изясняване ДНК-генеалогичните връзки на татарите с българите“? и „Балкански проект“ 
с основна задача: „ДНК (родова) реконструкция на мъжка популация от Сърбия, Хърватия, Босна-
Херцеговина, Словения, Македония и Черна гора в периода: II хилядолетие до новата ера -  I 
хилядолетие от новата ера“. България липсва? Заглавията на проектите и избора на участниците не 
изключват изкушението от подвеждащи политически изводи. 

 

http://science.kqed.org/quest/author/dr-barry-starr/
http://science.kqed.org/quest/author/dr-barry-starr/
http://science.kqed.org/quest/author/dr-barry-starr/
http://science.kqed.org/quest/author/dr-barry-starr/


6 
 

През 2016 г. в Белград е обявено намерение за „Балкански геномен проект“ с българско участие. 
Целта, задачите, сроковете, управление и т.н. не са ясно определени. 

 
Изводите от генетичните изследвания трябва да се използват основно за формиране на 

ефективни политики за подобряване на здравеопазването, социалния и демографски статус на 
населението и отчасти за изясняване на някои генеалогични събития, а не за формиране на 
политически проблеми.  

 
От 2013 г. България няма Национална програма за провеждане на профилактични и 

диагностични генетични изследвания. В момента у нас десетки неконтролирани лаборатории предлагат 
стотици видове генетични изследвания, без да си даваме сметка, че освен безспорната медицинска 
полза, резултатите от генетичните изследвания могат да доведат и до непредсказуеми проблеми за 
изследваните. 

 
Генетичните изследвания трябва да се провеждат под строг нормативен контрол в рамките 

на национални генетични програми (масови профилактични и селективен скрининг диагностични). 
 

Популационно-генетични изследвания в България при масови профилактични, 
скринингови програми 
 
 Първите съвременни генетични изследвания у нас, свързани с медицинската и лабораторна 
генетика датират от 1972 г. и започват с въвеждане на лабораторни методи за изследване при най-
честите „лечими“ генетични болести.  
 

През 1987 г. започва първата Национална програма за профилактика при двете „лечими“ 
генетични болести: галактоземия (натрупване на захарта галактоза, което води до вродена катарка, а в 
някои форми до тежко умствено и чернодробно увреждане) и фенилкетонурия (ФКУ) - натрупване на 
аминокиселината фенилаланин, което без навременно лечение води до тежко и необратимо умствено 
изоставане. И двете заболявания, открити в първите седмици след раждане се лекуват успешно. Към 
2005 г са изследвани 1 743 024 новородени. До момента са изследвани над 2 500 000 новородени, от 
които около 9% са се определили с турски произход и около 15% с ромски (в момента около 25%). 
Открити са стотици болни, които се лекуват успешно. 

 
Още в самото начало се получиха данни за значима разлика в честотата и спектъра от мутации 

за различни генетични болести при населението в България, в сравнение с тези в други европейски 
страни.  

 
„Класическа“ форма на ФКУ е със средна честота в Европа около 1:10 000 новородени. При 

новородените с български произход е намерена една от най-ниските честоти в Европа - 1:36 000, а при 
българските роми - 1:160 000. При българските турци честотата е 1:9000. В региона на Анкара се 
съобщава за една от най-висотите честоти от 1: 2600, а най-висока честота е съобщена при ромите от 
Словения – 1: 1000. 

 
При сравняване на спектъра от мутации за ФКУ в трите етнически групи се откриват общо 19 

вида SNP мутации: 10 при българи (6 само при тях); 11 при българските турци (7 само при тях) и 6 при 
българските роми. Най-честата мутация при българите arg408 -> trp е на второ място по честота при 
българските турци и на трето при българските роми. Същата мутация е най-честа в Ирландия, но се 
намира на различен хаплотип (участък от ДНК). Предполага се, че болестната мутация е възникнала и 
пренесена в Ирландия след периода 4 500 години преди новата ера. Има данни, че мутацията вероятно 
е възникнала на хаплотип 2 при чехите, но липсата на данни за болшинството източноевропейски 
популации по това време, не позволява до се локализира точно произхода й. Мутацията вероятно има 
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два независими произхода: „славянски“ и „келтски“ (Kalaydjieva et al. 1991). Друга мутацията (R158Q), 
която се среща  при 40% от случаите на хаплотип 4 в Западна Европа се открива само при 2 (4%) от 48 
български хромозоми.  

 
Галактоземия  (галактокиназен дефицит – „леката форма“) се проявява само с вродена 

катаракта и се среща изключително рядко от 1: 200 000 до 1: 1 000 000 новородени в света. При 
българските роми се намира най-високата известна честота от 1: 2600. Заболяването при българските 
роми се причинява само от една мутация, която не се открива при българи и български турци. Подобно 
на други генетични болести, при други народи (евреи Ескенази, баски, и др.) високата честота на 
специфична мутация се обяснява с „изолатния“ характер на общността. В конкретния случай при ромите, 
мутацията би могло да се използва като ДНК маркер за установяване предполагаема принадлежност 
към общността, но не и да се датира произхода на общността, миграцията и близостта с други народи. 
Това вече е доказано в други мащабни генеалогични проучвания на база извън генни маркери 
(Калайджиева Л. ). 

 
Популационно-генетични изследвания и опити за генеалогични проучвания в 
България при селективни скринингови програми 
 

За разлика от масовите генетични програми, при които се изследват всички новородени или 
всички бременни, при селективните се изследват само пациенти (и техни родственици) с клинична 
диагноза за генетична болест. Тук ще се спрем само на данните при двете най-чести наследствени 
генетични болести и опитите те да се използват за „генеалогични“ изводи. 

 
Муковисцидоза е най-честата генетична болест при бялата раса. Тя се характеризира с  чести, 

тежки белодробни и стомашно чревни проблеми. При българите болестта е по-рядка (около 1:3300) в 
сравнение със средно европейската честота - 1:2500. При българите, заболяването е свързано с над 40 
от известните над 1600 различени мутации в гена CFTR. От тях 9 са описани за първи път от нас. 
Подобна е картината при българските турци, докато при българските роми (100%), при баските (100%) и 
при датчаните (95%) заболяването се причинява само от най-често срещаната мутация (delF508). При 
българите тази мутация се среща в 54% от болните. Подобна е честотата на Балканите. В Турция 
мутацията се намира при 35% от болните. Това потвърждава очаквания от миграционните процеси 
градиент северозапад – югоизток. Мутацията е една и съща, но това в никакъв случай не означена, че 
в генеалогичен план тези народи имат много общо. Или може би преди 85 000 години (когато се датира 
възникването на мутацията, а до скоро и произхода на съвременния човек) в Африка тези народи 
наистина са имали заедно с всички останали съвременни хора „общ“ прародител. 

 
Бета-таласемия - тежка „средиземноморска“ анемия е най-честата генетична болест в света и 

у нас. Честотата на носителите (обикновено без здравословни проблеми или „лека форма“) на някоя от 
известните над 350 различни мутации в най-малкия човешки бета-глобинов ген (1500 бази) варира от 
над 16% в Кипър, 8-10% в Гърция, около 2-3% в България и другите балкански страни до 0,1% в Източна 
и Северна Европа. Голямата честота на носителите в Средиземноморския регион и около Екватора се 
обяснява с това, че те по рядко са боледували от тежката тропическа малария. Това им е дало 
еволюционно предимство в миналото да оцелеят, но днес те са застрашени да възпроизведат болно 
поколение от тежката анемия бета-таласемия. Тук трябва да се отбележи, че за разлика от България 
(годишно се раждат около 10-15 деца с „тежка форма“), тази болест почти не се среща в Кипър, защото 
там от 1970 г. работи Национална профилактична програма. 

 
Наблюдава се различна честота и специфичен набор от мутации в Близкия изток, Индия, 

Тайланд, Китай и Африка. 
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На табл. 1. е показано разпределението на най-честите 6 от общо 49 различни мутации, 
съобщени към 1992-2000 г. при 10 балкански популации, Кипър и Италия. Намерено е очакваното високо 
генетично разнообразие при българите (25 вида мутации при 166 хромозоми) и много висока генетична 
хетерогенност при турци (34 вида мутации при 100 хромозоми) и при българските турци (9 вида мутации 
при 22 хромозоми). „Изненадващо“, при българските роми се намира много ниска честота на 
заболяването.  Случаят е подобен с фенилкетонурия. Намерена е само 1 мутация IVS II nt 745 (C>G), 
която се открива в сравнително ниска честота при останалите групи. Просто, в изследваните  ромски 
групи не са попаднали в миналото носители на бета-таласемия. Това им дава предимство днес и 
спестява един от множеството проблеми на българското здравеопазване – лечението годишно на 
пациент е около 30 000 лева. Тук не се включва цената от възможността за прилагане на високо 
ефективната костно мозъчна трансплантация. 

 
Табл. 1.  Общ брой на мутациите и разпределение в % и на най-чести 6 от общо 49 известни мутации в бета-

глобиновия ген при различни Балкански и южноевропейски популации, 1992-2000 г. 
  

Етнос/държава BG BT BR Mac YU GR TR AL IT CY 

Брой случаи (хромозоми) 166 22 4 167 239 1694 100 58 5940 937 

Брой видове мутации 25 9 1 13 18 23 34 9 17 7 
Вид мутация % 
IVS I nt 110 (G>A) 30.7 36,4 не 47.3 39.9 58.3 40.9 43.2 11.2 77.0 

CD39 (C>T) 19.8 не не 2.9 3.8 12.6 2.9 22.4 66.8 1.8 

IVS I nt 1 (G>A) 9.6 4,5 не 8.9 10.5 10.1 5.7 5.2 8.6 6.2 

IVS I nt 6 (T>C) 7.2 4,5 не 18.6 21.7 7.1 10.3 17.2 7.5 5.6 

FSC5 (-CT) 7.1 не не 3.0 не 0.4 1.2 не 0.1 не 

IVS I nt 5 (G>A) не не не не не 10.1 0.1 не 0.1 не 

BG (Българи), ВТ(Български турци), BR (Български роми), YU (Yugoslavia) 1995, GR (Greece) 1990, TR (Turkey) 1990, AL (Albania) 1993, Italy 1992 and 

CY (Cyprus) 1992 са цитирани по Jankovich, 1995, докторска дисертация. 

Трябва да се отбележи, че макар и изключително полезни и информативни за избора на 
ефективна стратегия при диагностиката и профилактиката на тази сравнително честа и тежка генетична 
болест, получените популационни данни могат да подведат „изследователите“ в опитите си за 
провеждане на генеалогични изводи, свързани с „определяне на произход“ и датиране на миграции на 
етнически групи по честота на генни мутации. Например, през 1994 г. в „Национален фонд научни 
изследвания“ към МОН е внесен българо-македонски проект, свързан с проучване „етногенезиса на 
помаците чрез изследване на мутации в бета-глобиновия ген“?. След две допълнителни рецензии и 
скандал, проектът е отхвърлен като научно несъстоятелен с висок риск да доведе до пристрастни и 
подвеждащи изводи. Тук ще припомним отново последното проучване от водещи европейски учени с 
българско участие (2016 г.) при т.нар. „славянска“ мутация в гена NBN, която се среща предимно при 
славянски народи. Изследването датира възникването на мутацията преди около 4000-6000 години - 
преди разделянето на славянските европейски групи на: източни/централни, северозападни и 
югоизточни. В изследването са включени: Австрия, Българи, Чехия, Словения, Германия (източна и 
западна), Италия, Полша, Русия, Турция и Украйна. От изследваните 1502 български новородени е 
намерена една от най-високите честоти в Европа от 1:111 новородени. Това не е повод да се спекулира, 
че „българите са по-славяни от другите“, но подкрепя хипотезата славянският генофонд да е със значим 
принос при съвременните българи. По-важно е, че носителите на мутацията имат по-висок 
репродуктивен капацитет (повече деца в семейството). 

 
От маркираните до тук и последващи генетични изследвани у нас при над 100 генетични болести 

могат да се направят четири основни изводи: 
 
1. По общата честота и разпределението на някои специфични мутациите при някои генетични 

заболявания в различните етнически групи в България може да се предположи различна генеалогична 
история между тях и в сравнение с други европейски популации. Това би могло да се потвърди само с 
компетентни генеалогични изследвания - генеалогията не е популационна генетика.  
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2. Съвременният генофонд на българите, българските турци, български ромите и някои други 
европейски популации е много различен. 
 

3. Българите са силно генетично разнообразни и се наблюдава сравнително по-ниска честота 
на някои генетични болести, които са с автозомно-рецесивен модел на унаследяване (двама здрави 
носители на мутации в един и същи ген имат риск от 25% за болест в поколението). Всеки човек носи 
множество мутации и е въпрос на шанс да срещне подобен носител. Този шанс е по-висок при кръвно 
родство. 
 

4. В момента у нас са известни генетичните характеристики при над 100 генетични болести. За 
първи път са открити над 12 нови гени и над 300 нови мутации, които са описани в над 500 публикации 
в престижни международни научни списания. Това е от решаващо значение като база за бъдещ 
български геномен проект и предполагат различен подход и стратегия, включващи специфичен набор от 
генетични изследвания при провеждане на ефективни профилактични и диагностични национални 
програми в конкретните популации и етнически групи. 
 

 
Генеалогични изследвания в България 
 

Генеалогични изследвания по „У“ хромозома 
  

Първите изследвания върху ДНК на „У“ хромозомни маркери (STR и SNP) за определяне на 
хаплотипове и хаплогрупи при българи, български турци и български роми започват у нас от молекулярен 
биолог Боряна Захарова през 1997 г. В началото те са предназначени основно за доказване на 
принадлежност към семейство (определяне на бащинство) и за идентификация на индивид при съдебно-
медицински експертизи. До момента са извършени над 1000 успешни експертизи, включително 
множество съдебно-медицински. По-късно тези изследвания са включени в първите мащабни за времето 
си и най-цитирани и в момента европейски генеалогични проучвания (2004, 2005, 2006, 2007 г.). 

 
Посочените данни на табл. 2. са от изследвания, публикувани 2000, 2001 г. и в разширен вариант 

през 2009 г. От изследваните общо на 520 мъже по 17 ДНК маркери („У“ STR) и след допълнителен SNP 
анализ на хаплотипите, се доказва силно разграничаване между българските роми и другите две групи  
(българи и български турци). 
    

Локус (STR) 
маркер 

Българи/ 
турци 

Българи/ 
роми 

Турци/ 
роми 

DYS19 0,00000 0.00000 0.00000 

DYS390 0.00018 0.00000 0.00000 

DYS389I 0.00000 0.00000 0.00412 

DYS389II 0.32842 0.00000 0.00046 

DYS391 0.19389 0.00000 0.00005 

DYS392 0.28610 0.00000 0.00000 

DYS393 0.00010 0.00000 0.00457 

DYS385I/II 0.28990 0.00180 0.00580 

 
Макар да се намира значима разлика (на тъмен фон в табл. 2 – под 0,05) при някои от честотите 

на STR вариантите, не е изключено категорично известно смесване между самоопределилите се като 
българи и български турци. Посочените данни трябва да се имат предвид в статистическата 
интерпретация за целите на съдебно-медицинската практика и при допълнителни генеалогични 
проучвания. Например, по посочените маркери с много висока надеждност даден индивид или ДНК може 
да бъде идентифициран като такъв от ромски произход. Трябва да се има предвид, че същите 
характеристики имат всички мъже по права линия и за разграничаването им е необходимо изследването 
на допълнителни не У хромозомни маркери. 

 

Табл. 2. Сравняване на алелната (STR – 
варианти)  честота и разпределение на 
вариантите в основните етноси у нас при:  
250 българи,  

120 български турци и  
150 български роми.  
На тъмен фонд са разлики с много висока  значимост. 
(2000, 2001 и 2009 г.).  

1,0 = еднакви (неразличими) 
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„У“ хаплогрупа Е-М78а (Е1в1в1а1) (Е-13V) на Балканите 
 
Още през 2000 г. прави впечатление висока честота на „нова“ SNP мутация  в „У“ хаплогрупа „Е“ 

при българите, която по-късно е наречена хаплогрупа Е-М78а (Е-V13, Е1в1в1а1).  
 

 
Фиг.2. Разпределение на хаплогрупа Е-М78а (Е-V13). В  ляво, честота на хаплогрупата на Балканския на полуостров, 
в средата в Европа и в дясно в Англия. Жълтите кръгове отговарят на честотата (от 1 до 7% от местното население) и 
региона в Англия. 

 
През 2004 г. българските данни са включени в едно от най-мащабните за времето си, най-

цитираното и в момента генеалогично проучване (Fulio Cruciani…Boriana Zaharova…..и др., 2004). В него 
са изследвани 3,401 мъже от 5 континента, от които 116 българи (през 2006 г. българите са вече 240, 
Cruciani F, 2006). В проучването се установява, че новата хаплогрупа Е-М78а се намира с най-висока 
честота при включените в проучването три представители на балканския полуостров: българи (19,8%), 
румънци (21,4%) и албанци (31,0%, изследваната група е под 30 индивида). Хаплогрупата не се открива 
в Африка, но се открива от 2 до 7% в други европейски популации. Тя се намира до 5% в европейската 
част на Турция и при 10% от кипърските турци. Възникването на новата мутация е датирано преди около 
7,800 години с предполагаем произход на Балканския полуостров. 
 

Хаплогрупа E-V13(Е-М78а) и древните миграции 
 
Придвижването на Е-М78 подтипове на хаплогрупата от Близкия изток в Европа и тяхното 

последващо разпространение, направи нейната подгрупа E-V13 (E-M78a) особено интересен обект за 
хипотези и спекулации на древните човешки миграции (Фиг. 2, средата). Генеалогичният анализ дава 
основание на някои изследователи да приемат, че тази хаплогрупа е възникнала преди около 10 000 
години в Западна Азия и се е разпространила в Европа от Балканите чрез „бърза демографска 
експанзия“.  

Cruciani и съавт. (2007) показват, че е имало поне четири основни демографски събития, които 
са се случили в балканската географска област:  

първо, след последния ледников период (преди около 20000 години;  
второ, преди около 12 000 години;  
трето, нарастване на населението, свързано с въвеждането на земеделските практики преди 

около 8 000 години и  
четвърто, развитието на новите бронзови технологии преди около 5 000 години.  
 
В подкрепа на „земеделската” връзка са древните човешки останки, открити в испанска 

погребална пещера датираи от преди около 7000 години, при които е доказана E-V13 хаплогрупа. 
Според Cruciani (2007) придвижването от Балканите може да е било по-късно от преди 5300 

години.  Авторите предполагат, че в по-голямата си част, носителите на E-V13 се разпространяват в 
Централна и Северна Европа през бронзовата ера от популация, част от която остава на Балканите.  

Bird (2007) предлага още по-скорошно разпространение от Балканите в Европа по времето на 
Римската империя. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_E-V68#CITEREFCrucianiLa_FrattaTrombettaSantolamazza2007
https://en.wikipedia.org/wiki/Last_Glacial_Maximum
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_E-V68#CITEREFCrucianiLa_FrattaTrombettaSantolamazza2007
https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_E-V68#CITEREFBird2007
https://en.wikipedia.org/wiki/File:HgE1b1b1a2.png
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Разпространение на E-V13 в древна Великобритания 
 
Част от съвременните мъже във Великобритания (1-7%) са носители на хаплогрупа E-V13 (Фиг. 

2 в дясно). Burd (2007), на база на множество археологични находки и древни документи повдига 
хипотезата, че днешното присъствие на хаплогрупа E-V13 (по данни от Cruciani, 2004) е от времето на I 
-IV век от новата ера с навлизането на римската армия във Великобритания.  В нейните редици са 
доказани I, II и VII „ тракийски кохорти“ (вероятно са били повече от 3), в които има идентифицирани 
конкретни офицери, войници и техните семейства с произход от град Сердика (София) и поречието на 
река Марица. Потомците на тези хора са 16-20% от съвременните мъже в България.  

Кои са тези хора, наречени тракийци продължава да се доказва. Важното е, че по нашите 
земи преди 6000-8 000 години са процъфтявали високо развити култури и ние като наследници на 
тези хора сме длъжни да съхраним за бъдещите поколения това безценно богатство от 
археологични паметници и артефакти, които непрекъснато се откриват днес по нашите земи. 

 
  

Генеалогична връзка по „У“ хромозомни хаплотипове и групи на българите с други 
европейски народи. 

 
През 2005 г. е публикувано най-мащабното европейско проучване, в което са изследвани 12,700 

мъже от 91 региона на Европа ( Lutz Roewer, 2005, в работната група от България са включени  I. 
Kremеnsky и B. Zaharova). Всички мъже, включително 122 българи и 61  самоопределили се като 
български турци са изследвани у нас по 7 STR маркери, посочени на табл.2. . Резултатите са обработени 
с 4 математични подхода, различни от т.нар. „метод на главния компонент. 

 

 
 

От данните на фиг.2 се очертават няколко свързани групи. От долу нагоре (в ляво), групите са 
наречени като: „Източно Европейска“ (славянска) и „Западно-Европейска“. Следва „Дунавска“ група от: 
България, Румъния, Гърция и Унгария. Към тази група са „близки“, но статистически различни двете 
подгрупи на българските турци, турци от европейската част на Турция, представителите на Сицилия и 
Западна Италия. Така се оформя „Южно Европейска“ група. Прави впечатление, че Албанците са 
силно отдалечени, макар че имат една от най-високите честоти на хаплогрупа E-V13 на Балканите. 

 

Фиг. 2. Групиране на 45 
европейски популации по 
7 бързо променящи се STR 
маркери, които отразяват 
по-скорошни исторически 
събития от последните 
няколко хилядолетия. 
(Lutz Roewer, 2005).  

Близките, статистически 
неразличими  популации 
са подчертани с една или 
две черти.  

В дясно са посочени 3 
математически модели за 
обработка на данните. С 
точки са посочени 
участващите генетични 
центрове 
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В дясно са посочени 3 модела, обработени с различни математически подходи, Тези данни не са 
изненадващи и подкрепят хипотезата за генеалогична връзка на населението на България с това на 
съседни държави и подкрепят известни исторически данни за общо с историята на Унгария, Италия и 
Турция. Тези данни предупреждават за риска от подвеждащи и пристрастни твърдения, базирани  на 
отделни математични модели и само на база генетични проучвания, като например: „българите не са 
славяни“  или „българите са особен вид славяни“ или „българите са най-близки до италианците“ или 
„българите са отдалечени от траките“ и т.н..  

 
 Генеалогични изследвания по митохондриална(мтДНК) 
  

В научната литература са известни множество проучвания, при които генеалогичните данни, 
получени след изследване на „У“ хромозомни маркери дават коренно различна информация в сравнение 
с мтДНК маркери. Основните причини за това са: различна миграция (обем и скорост) на жените и 
мъжете, последствията от войни, геноцид, робство, патриархални и матриархални взаимоотношения. Не 
бива да се подценява различна „скоростна константа“ (честота) на възникване на мутациите при 
мтДНК в сравнение с тази при „У“ хромозомата. Например, при „У“-хаплотип от 67 ДНК маркери, една 
мутация се очаква да се появи средно на 208 години (Soares, 2009), докато една мутация при мтДНК се 
появява веднъж на 3624 г. С други думи, събитията които евентуално могат да се датират с мтДНК са се 
случили преди 5 хиляди години.   

 
Не случайно почти всички народи в Европа, макар че имат различна история и миграция в 

последните 2 хилядолетия, имат близка висока честота на едни и същи мтДНК хаплогрупи H, U, J и т.н., 
възникнали преди десетки хиляди години. На практика, с мтДНК могат да се разграничат основно 
популации, които хилядолетия са живели изолирано. Такива са някои племена в Южна Америка, ромите, 
финландците и др. 

 
Генеалогична връзка на българите по мтДНК  хаплогрупи с други европейски народи  

  

Поради изтъкнатите по-горе генеалогични характеристики на мДНК, отново напомняме случая с 
Обама и възможността за подвеждащо тълкуване на резултатите.  

 
Първото проучване върху митохондриална ДНК при 30 съвременни българи е публикувано 1996  

от колектив с проф. д-р Калайджиева (Calafell.F, 1996). Първото представително проучване у нас е 
проведено от Боряна Захарова и колектив в рамките на национален научен проект – научен проект по 
програма „Геномика“ BУ-Л-204/2006-2009, на „Фонд научни изследвания“ към МОН. Данните са посочени 
в табл. 3. 
  

Хапло- 
група 

Българи  
125 

Българи  
235 

Българи 
855 

Турци     
 100 

Роми          
50 

 

Табл. 3. Честота в % на 
митохондриални хаплогрупи  
при: 
 
българи 125 (2008),  
българи 235 (2009)  

българи 855 (Karachanak S., и съавт.,  
2011) 
 
Сравнени с 

български турци (2009); 
български роми  (2009) 
  
2008-2009 митохондриалните хаплогрупи  

са определени след пълно секвениране 
(разчитане) на ДНК в двата контролни  
региона –  
HVRI и  

HVRII.  
 

D   0,4   

F 1,6 0,9    

H 40,8 41,7 42,0 41,0 14,0 

HV* 6,4 4,3 3,9 1,0  

I 0,0 0,4 1,2 5,0 4,0 

J 10,4 8,9 7,8 9,0 20,0 

K 3,2 3,4 5,8 4,0  

L   0,4 1,0  

M   0,4 7,0 26,0 

N   1,8 3,0 4,0 

preHV/R0a/ 2,4 3,0 0,5 1,0  

preV/HV0/ 4,0 3,4 2,2   

R   0,4   

T 6,4 7,2 10,6 7,0  

U 16,8 19,1 16,1 18,0 22,0 

V 0,8 0,4 1,5   

W 4,0 4,3 2,8 1,0  

X 3,2 2,6 2,1 2,0 10,0 

C  0,4 0,2   
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В по-късни мащабни проучвания (Karachanak S., и съавт., 2011, табл.2., при 850 българи) бяха 
получени подобни данни за честотите на основните хаплогрупи, но изводите в публичното пространство 
за „близостта“ с някои популации са различни. Например, „българите са най-близки до италианците“. 

 

 
   

Статистическата обработка на база на намерената честота при изследваните хаплогрупи, (2009 
г., табл. 3., без данните на Karachanak S) при българите, българските турци, български роми и 23 други 
европейски популации, посочени на Фиг. 3., очаквано не показват значима генеалогична разлика с 
европейските популации. Изключение са вековните „генетичните изолати“ финландци (FIN) и 
българските роми (BRO). Обяснимо най-близки до българите са съседите македонци (MAC). Очаквано, 
данните не съвпадат с информацията от изследванията при „У“ хромозомните маркери. Като се има 
предвид посочените ограничения на възможностите за генеалогична интерпретация на митохондриални 
маркери, не е изненадваща намерената „хомогенност“ при европейските популации. 

  
Може да се отбележи, че в българската група са открити двама носители на митохондриална 

хаплогрупа „F“, характерна за Централна Азия, които се открива в Европа само при населението на 
остров Hvar (Слоевния). Отново възникват две противоречиви хипотези – „произход от Словения?“ и 
„произход от Централна Азия?“.  

 
Трябва да се отбележи, че мтДНК в последно време се изследват не само двата малки контролни 

региона, а се извършва цялостно геномно секвениране - секвениране от ново поколение (NGS). Това 
повдига множество морално-етични проблеми, тъй като дава допълнителна информаиця за гените и 
генеитчните рискове при изследавните.  
 

Геномика и генеалогия 
  

Геномиката е клон на молекулната генетиката, при който с помощта на нови технологии  – 
(секвениране от ново поколение (NGS) и микрочипов анализ (aCGH)) се създава възможност за 
едновременно изследване на големи части или целия геном - ядрен и митохондриален. За сравнение, 
секвениране (разчитане) последователностите на 3 милиарда бази в ДНК на един геном към 2003 г. 
струва 3 милиарда долара и изискваше над 3  години. От 2016 г. това е възможно да се извърши за по-
малко от 10 дни срещу 999 долара за всеки желаещ. Това в никакъв случай не води до твърдението, че 
„проблемите с генома са решени“. Напротив, появиха се множество нови проблеми свързани с етиката, 
правото, регулацията и най-вече с доказване ролята на стотици, хиляди геномни варианти като: 
патологични (водещи до болест), неутрални и неизвестни (с неизвестна за момента роля), които могат 
да се открият при всеки изследван.  

 
Това предполага нови стандарти, строга регулация и широка информираност за да може всеки 

сам да напрани личен избор дали да се изследва и каква ще бъде ползата от резултатите и решенията 
след като получи резултат за откритите при него варианти: „патологични“, „неутрални“ и „неизвестни“. 

Фиг.3. Мултидименсионен анализ по Fst 

дистанция на база на мДНК хаплогрупи при  
българи, турци (от Балканския полуостров), 
български роми и 23 европейски популации. 
CRO, Croatia; HER, Herzegovina; SER, Serbia; 

MAC, Macedonia; BUL, Bulgaria (this study); BOS, 

Bosnja; SLO, Slovenia; POL, Polska; RUS, Russia; 

CZE, Czech; ROM, Romania; ALB, Albania; GER, 

Germany; FRA, France; NOR, Norway; FIN, 

Finlandia; GRE, Greece; BRO, Bulgarian Roma (our 

unpublished data); TUR, Turks; AUS, Austria; SWI, 

Switzerland; ITA, Italy; SPA, Spain; POR , Portugal. 
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У нас днес е възможно изследване за всичките известни 5 000 гени, водещи до над 3000 

генетични болести срещу 500 лева за 2 месеца. Без съмнение това е пробив, който във всеки  случай 
дава възможност за ограничаване разпространението на тежките генетични болести и 
предразположения в бъдещите поколения и възможност за прилагане на ефективно лечение при 
смъртоносни болести като рак, сърдечно-съдови и др. с помощта на новите лекарства, базирани на 
индивидуалните геномни характеристики.  

 
Не на последно място, трябва да се отбележи, че използването на новите геномни технология за 

генеалогични изследвания повдига допълнителни проблеми, тъй като неминуемото включване в 
изследването и на гените води до неочаквана за изследвания медицинска информация и генетични 
рискове.  

 

Генеалогични изследвания по данни от целия ядрен геном и мДНК 
 
 Невероятните възможности на геномните технологии за бързо придобиване на огромно 
количество информация за човешкия геном, неминуемо привлякоха вниманието на популационните 
генетици и стимулираха опитите им за генеалогични пристрастия и спекулации. През 2014 г. е проведено 
проучване, в което са включени съвременни обитатели  на  Балканския полуостров, принадлежащи към 
няколко етноса с различна културална среда (фиг. 4.). В това проучване са включени три етнически групи 
от Босна и Херцеговина - босненци, босненски хървати и босненски сърби, както и популации на сърби, 
хървати, македонци от бившата югославска република Македония, Черна гора и Косово. Те са 
характеризирани по 660 000 SNP маркери (промени в единични бази на ДНК) и други известни 
хаплотипни маркери. В проучването са анализирани общо 695 лица, от които 70 ново изследвани, заедно 
с вече публикувани данни на 20 лица от региона на Западните Балкани. Останалите посочени на Фиг.4., 
включително българи са от предишни публикувани проучвания. Представители на Европа, Близкия 
Изток, Африка и Азиа са също от предишни проучвания. Новите изследвания са проведени в Естония: 
Estonian Biocentre and Department of Evolutionary Biology, University of Tartu, Estonia ( Lejla Kovacevic и 
съавт., 2014), по проект към структурни фондовете на ЕС.  
 

 
 
Фиг. 4. Геномен анализ при народи от регионите на: Африка, Близкия изток (Египет, Саудитска Арабия, Палестина, 
Сирия, Турция, Иран) , Западна Европа (Франция, Унгария), Южна Европа (Испанци, Баски, Сардиния, Северна Италия, 
Тоскана, Италианци Abruzzo, Сицилия, Кипър, Гърция), Западни Балкани ( Македония, Косово, Черна гора, Сърбия, 
Босна, Босненци от Словения, Словения, Босненци от Сърбия) , Източни Балкани (Българи, Румънци), Източна Европа 
(Гагаузи, Поляци, Украинци, Беларуси Северна Русия), Кавказ (Арменци Грузинци) , Централна Африка, Южна Азия и 
Източна Азия.   
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Очевидно отделните представители са малък брой и данните създават условия за множество 
хипотези и спекулации. Логично, данните(SNP)  не датират събития, но очаквано трудно разграничават: 
българи, македонци, гагаузи, румънци и унгарци. На практика картината за генеалогична „близост“ и 
„отдалеченост“ между анализираните европейски групи повтаря отчасти данните от 2004 г. за „У“ 
хромозомата. Прави впечатление отчетливото разграничаване на турците (близко-източния регион) от 
балканските народи. 

 
В заключение, авторите отбелязват, че изследването на геномните вариации при населението 

от Западните Балкани разкрива очакваната приемственост между Близкия изток и Европа през 
Балканския регион и подкрепя известният от предишни исторически и ДНК изследвания сценарии, че 
един от основните пътища на древните генни потоци и примеси са преминали през Балканския 
полуостров. Този миграционен сценарии се разиграва и в момента.  
 

Геномен анализ на автозомни, У- хромозомна и мтДНК при говорещи славянски 
езици в сравнение с други народи от: Азия, Среден Изток, Европа, Централна Азия 
Южна Азия, Сибир и Източна Азия 

 
В проучваното са характеризирани генетичните вариации във всички съществуващи етнически 

групи, говорещи Балто-славянски езици чрез анализ на мтДНК(n = 6876), Y-ДНК(n = 6079) и ДНК на 
целия геном - SNP профили на българи (n = 296),  (Kushniarevich и съавт, 02.09.2015 г.). Авторите 
отбелязват, че „балто-славянското под-семейството на индоевропейските езици претърпява бърза 
дивергенция в резултат на пространственото разширяване на славяно-говорещи от Централния 
регион на Европа, в началото на Средновековието. Тази експанзия в Източна Европа и Северните 
Балкани са довели до включването на генетични компоненти от многобройни автохтонни 
(местни) популации в славянския генен басейни“.  

 

 
 
Фиг. 5. Геномен анализ, У- хромозомна и митохондриална ДНК при говорещи славянски езици в сравнение с други 
народи: Азия, Среден Изток, Европа, Централна Азия Южна Азия, Сибир и Източна Азия 
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 Авторите съобщават, че генетичните разстояния сред балто-славянските популации, основани 
на автозомни и Y-хромозомни локуси, показват висока корелация (0.9), както една с друга, така и 
географски, но с малко по-ниска корелация (0.7) при мтДНК и езикова принадлежност.  

Данните показват, че генетично многообразието на днешните славяни се оформя предимно на 
място, и се очертават два различни субстрата:  

 "Централна Европа“ за западни и източни славяни, и  

 "Югоизточна Европа" за южните славяни.  
Моделът на разпределение на ДНК сегментите идентични по наследство между групи от изток-

запад и южните славяни предполага споделен произход, но при скромен ген поток между тези две 
групи. 
 От посочените данни отново възникват множество въпроси, които са предпоставка за поредните 
пристрастия и спекулации. Например, подреждането е странно: групата на „Южните славяни“ започва с 
македонци (група от 7 славянски народи от Балканите) и завършва с българи“, които очевидно са 
генетично изключително близки, включително с румънците, които не са славяноговорещи  и т.н.  
 
Съвременни и древни ДНК проби. Генеалогична връзка на българите по SNP маркери в целия 
геном с други европейски народи. 
 
 Проучването е международно с водещ унгарски автор - Cristina Gamba (2914 г.). В него са 
включени и изследвания на 9 древни ДНК, като две от тях (BR1, BR2) са от български траки, открити от 
български учени на археологическия музей на БАН (G. Nekhrizov, D. Dimitrova, N. Theodossiev). 
 

 
 
Фиг. 4. Опростен модел за скорошна демографската история на европейците. Панелите показват възможния 
демографски сценарий от последователни миграционни процеси.  
(A) В мезолита „ловците събирачи“ присъстват в континенталната част на Европа преди пристигането на „фермерите“.  
(B) 8000 г. пр.н.е. Първоначалното разпространение на „ранни фермери“ от Близкия Изток, започва от 7000 г. пр.н.е. в Югоизточна Европа (Балканския 
полуостров).   
(C) 6000 г. пр.н.е. Разширяване на селското стопанство към Северна Европа и установяване на основният „юг-север (S-N) градиент на генетичното 

разнообразие. Вълна от миграцията също достига Сардиния.  
(D) <5000 г. пр. н. е. Непрекъснато разширяване на населението и смесване с местни „ловци събирачи“ като допълнителни миграции продължава да оформят 

генетично разнообразие в континенталната част на Европа, но Сардиния остава предимно изолиран.  

http://www.nature.com/ncomms/2014/141021/ncomms6257/fig_tab/ncomms6257_F4.html
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 След провеждане на пълно геномно секвениране (NGS) на 5300-годишната мумия на „Тиролския 

ледников човек“, намерен през 1991 г. върху ледник в близост до границата на Италия и Австрия, е дало 
нови прозрения за неговия произход и връзката със съвременните европейски популации. В една от 
основните констатации на това проучване е видно скорошен общ произход с хора от Сардиния, базирана 
основно върху хромозома Y хаплогрупа и чести автозомни SNP варианти. Авторите представят 
компилирани и анализирани геномни масиви от две групи данни: модерни и древни европейци, 
включително геномни данни от секвенциите на 400 сардинци и двама древни траки от България (BR1, 
2, в лявао на фиг. 4.)   

 
Тук отново съвременните българи са много близко до румънците и отчасти до хората от Тускана.  

 
Авторите предполагат, че намереният генетичен профил на древните образци от различни части 

на Европа със сардинеца представляват общ генетичен компонент, който е географски разпространен в 
цяла Европа през неолита, вероятно като последица от миграцията и разрастване на населението на 
място, свързани с разпространението на селското стопанство.  
 

Проучването обобщава и потвърждава повдигнатите преди повече от 25 години хипотези 
от археолози, историци, лингвисти, климатолози и др., че цивилизацията и културата в Европа 
започва, очаквано от Балканския полуостров. Тя е оформена в продължение на хиляди години 
от множество миграционни процеси, които продължава и днес, а вероятно и в бъдеще. 
 
В заключение се връщаме към инициативата „Български геномен проект“ от 7 януари, 2004 г. 
   
………И сега ние сме изправени пред по-големи предизвикателства – да преведем това богатство от 
информация и разберем природата на живота, здравето и болестта; да разберем същността, която ни 
прави по-скоро различни отколкото еднакви; да разберем механизмите на комплексните взаимодействия 
между гените, околната среда и начина на живот, които причиняват много човешки заболявания. 

 
Днес ние имаме виждането, че България може да даде своя дял в растящата научна революция чрез 

иницииране на Българския Геномен Проект (БГП). Нашата визия е, че всички учредители на БГП – 
интелектуалци, учени, медици, адвокати, артисти, законотворци и др. трябва да подготвят нашето 
общество за съществуването на нова ера на генетични открития и тяхното приложение. Ние трябва да 
използваме напредъка в молекулярната генетика и медицина за доброто на българския народ сега и за 
бъдещите поколения.  

 
България е на кръстопът между Европа и Азия с повече от 13 века история в челните редици на 

цивилизацията. Разнообразното смесване на хора и култури прави нашата страна уникална. 
 
БГП ще бъде неоценим ресурс за медицинските изследователи, включвайки хиляди участници, които 

ще дадат биологична проба, подробности от начина им на живот и техните медицински заболявания за 
създаването на национална база от данни от изключително голям размер. Ние вече имаме обширни 
познания и опит от многото години национални масови неонатални скринингови програми, профилактики на 
наследствени болести и идентифициране на заболявания специфични за нашата популация. Ние ще 
интегрираме съществуващата база от данни и ще ги направим достъпни за изследователите от България 
и чужбина. Те ще използват БГП за неизучени взаимодействия на генетичните фактори и околната среда. 
БГП ще подпомогне изследователите не само да подобрят нашите разбирания за биологията на болестите 
и разработят подобрени диагностични китове, но също така да разработят профилактични стратегии и 
специфични индивидуални терапии.  

 
БГП има за цел да създаде голяма банка от данни и колекция от проби за да подпомогне 

разнообразни области на научни изследвания, които ще подобрят профилактиката, диагностиката и 
лечението на болести, и подобряване на здравето на цялото общество……“..  
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Българската лабораторна и медицинска генетика трябва да си върне водещите позиции в  
региона. През 2004 г. в Европейски конкуренция със 103 инфраструктурни проекти от Румъния и Турция, 
България печели с проект Enhancing the capacity of biomedical research in Bulgaria MOLECULIAR 
MEDICINE CENTER (1 милион евро).  

 
В момента, изграденият по проекта „Центърът по молекулна медицина“ и новооткритата 

„Лаборатория по геномни изследвания“ са основните звена у нас, които могат да отговорят на 
нуждите от цялостно извършване на всички известни геномни (NGS, aCGH) диагностични 
изследвания.  

 
Бъдещето на медицината и здравеопазването е свързано със съвременните генетични 

изследвания. Неотложното е изграждане и поддържане на залегналите в Закона за здравето (2007) 
Национална ДНК банка и Национален генетичен регистър, като основната предпоставка за ефективно 
провеждане на генетични, диагностични изследвания в дългосрочен план е и елемент на националната 
сигурност. Това предполага незабавно въвеждане на строги правила за регламентиране и контрол над 
диагностичните, генетичните изследвания у нас.  

 
В хода на тези изследвания ще се получават и отговори: „от къде сме, кои сме и какво ни очаква“ 

в здравен план.. 


	След приключването на Човешкия геномен проект (2002 г.) се наблюдава невероятен прогрес в разработване на множество национални и интернационални геномни проекти. Тези проекти имат две цели:
	1. Основна, в областта на популационна генетика - изследване на доброволци от дадена страна/и или територии за ефективно решаване на основни проблеми на медицината и здравеопазването, чрез събиране на големи бази данни за: генетичните характеристики п...
	2. Второстепенна, в областта на ДНК генеалогията - изследване на миграцията, произхода и връзката между населението в глобален план или на конкретна територия и популация.
	Макар и свързани с общия обект на изследване (човешкия геном), резултатите от тези задачи не бива да се използват при дефиниране на понятията: раса, етнос, нация и държава.
	Тук трябва да се отбележи, че независимо от „Инициатива Български геномен проект“ (7 януари, 2004 г) България е от малкото страни, която в момента няма национален геномен проект по основната цел.

