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Анотация на проекта:  
 

Застаряването на населението е все по-тревожен проблем в Западния свят, 

тъй като води до сериозно напрежение за здравноосигурителните системи поради 

това, че по правило е свързано с по-висока заболевяемост от нозологични 

единици, изисикващи хронично лечение и свързани с функционална завсимост. 

Тъй като всички тези проблеми изглеждат неизбежни последствия от стареенето, 

то фокусът трябва да бъде насочен върху технята превенция, забавяне или 

подобрение, което налага задълбочено познание на подлежащите физиологични и 

патологични процеси. Един от биологичните признаци на стареенето е 

постоянното отпадане на функцията на хемопоетичната тъкан, което се проявява с 

различни цитопении (най-често анемия) при хората в напреднала възраст. 

Биологичните основи за това са обект на интензивни проучвания. Последниите 

данни от секвенирането на целия геном при пациенти с един вид синдром на 

костно-мозъчна недостатъчност, т.нар. миелодиспластични синдроми (МДС), 

показаха неочакавано висока честота на мутации в гените, кодиращи различни 

белтъци от комплекса за РНК сплайсинг. 

 

Въз основа на тези изследвания е много вероятно честотата на тези мутации 

да нарства с възрастта и това да се окаже непредвиждана до момента причина за 

отпадането на хемопоетичната функция с възрастта. За изследването на тази идея 

и евентуално последващо клинично приложение при МДС и стареене ние 

предлагаме да разработим течностен микросферов „чип“ метод за мултиплексна 

детекция на известните мутации в гените на ензими, участващи в РНК сплайсинга. 

Методът ще бъде количествен и ще бъде приложим за оценка на соматичните 

мутации, засягащи дори миноритарни клонове на хемопоезата, но водещи до 

клинично изявена цитопения. Този метод би бил от полза за диагностиката и 

проследяването на пациенти със синдроми на костно-мозъчна недостатъчност, 

особено при тези в напреднала възраст. 

 


