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Резюме на проекта:
Проблемите, които могат да възникнат по време на бременност крият сериозна опасност
както за живота на плода, така и за този на майката. Едни от най-често срещаните проблеми
са загубата на бременност и преекламсията, които представляват съответно 20% (като от
тях близо 18% са повтарящи се аборти) и 3- 15% от аномалиите при бременност. Етиологията
на тези проблеми все още не е напълно изяснена, но се предполaга, че един от факторите
за възникването им е генетично предразположение.
Нормалната бременност е придружена от съществени изменения в хемостазата, като прокоагулантните ефекти доминират за сметка на фибролитичната дейност. Увеличeната прокоагулантна активност е предпоставка за тромботични инциденти. За това бременността би
могла да се разглежда като отключващ механизъм за ранни клинични прояви на
наследствени форми на тромбофилия. Те могат да предизвикат плацентна хиперкоагулация
и да доведат до образуване на микротромбози в утероплацентарните кръвоносни съдове,
и до повтарящи се спонтанни аборти в първи триместър. Друг сериозен проблем на покъсен етап от бременноста е свързан със смущения в нормалната трофобластна инвазия –
риск, който води до развитие на прееклампсия.
Въпреки подобренията в диагностичните и терапевтичните методи, ситуации като
спонтанен аборт, мъртво раждане, прееклампсия, и други патологии, прогнозата и
превенцията на такива усложнения на бременността са ограничени. Това налага
необходимостта от въвеждане на нови, неинвазивни методи за диагностика.
Настоящото проектно предложение е насочено към идентифициране на нови биофизични
маркери за диагностика на нарушения в коагулационната система при бременност с висок
риск. За целта ще бъде изследвана връзката между наследствените фактори на
тромбофилия и биофизичните характеристики на еритроцити, тромбоцити и кръвна плазма,
получени от пациентки с неблагоприятно протичаща бременност - прееклампсия и
спонтанни аборти. Планираните проучвания се основават на нашата хипотеза, че има връзка
между наследствените фактори на тромбофилия и структурните и наномеханични промени
в мембраните на еритроцитите и тромбоцитите от една страна, и термодинамичните
характеристики на изолирани еритроцити и кръвна плазма при пациентки в рискова
бременност от друга.
За реализирането на целите на проекта ще изследваме носителство на полиморфизми в
гените на факторите за тромбофилията, морфологията и еластичността на тромбоцити и
еритроцити и термодинамичното поведение на еритроцити и кръвна плазма от пациентки,
с прееклампсия и спонтанни аборти.
Прилагането на методите за оценка на морфометричните и термодинамични
характеристики на кръвни клетки (еритроцити и тромбоцити) и кръвна плазма от пациентки
с патологична бременност ще допринесе за идентифицирането на нови маркери за
диагностика на това състояние и въвеждането им като комплементарни техники в
диагностичните и терапевтични стратегии.
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