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Информация за проекта

Номер и дата на договора КП-06-ДК1/12
Заглавие на проекта “Изследване  на  прекомерната  реакция  на

тъканите,  опосредствана  от  инфламазомите,
водеща до клинично тежка SARS-CoV-2 инфекция.
Транслационен подход“

Тематично направление Биологични и биомедицински изследвания на SARS-
CoV2, включително структурата и организацията на 
вируса, начина му на проникване в организма и 
клетките и механизми на вътреклетъчно предаване.

Начало на проекта 29.03.2021
Продължителност (месеци) 24 месеца
Базова организация

Партньорски организации

Институт  по  биология  и  имунология  на
размножаването „Акад. Кирил Братанов“ – БАН

Медицински университет – Пловдив

Ръководител на проекта Професор дбн Сорен Бохос Хайрабедян
Email: shayrabedyan@ibir.bas.bg 

Лице за контакт Професор дбн Сорен Бохос Хайрабедян
Email: shayrabedyan@ibir.bas.bg

Интернет страница (ако 
вече е създадена)

Кратко научнопопулярно описание на  целите на проекта (до 1500 символа): 

Причинителят  на  3-та  от  пандемия  от  бетакоронавирус  има  особености
позволяващи му безсимптомно предаване и изключително разнообразно протичане
от  безсимптомно  до  завършващо  със  смърт,  свързано  с  остър  респираторен
дистрес  синдром  и  микросъдова  увреда.  Тези  тежки  увреждания  са  свързани  с
активиране  на  сигнали  за  опасност  и  възпаление,  както  и  клетъчна  смърт,  в
клетките на имунната система и клетките на белия дроб, кръвоносните съдове и
редица други жизнено важни органи. Целта на проекта е да изследва ролята на три
от гените на вируса за активиране на сложен комплекс наречен инфламазома, който
считаме,  че  е  свързан  с  тежките  увреждания  в  съдовете  и  тъканите.  Чрез
директно  нанопорово  секвениране  от  3-то  най-ново  поколение  ще  анализираме
промените  в  РНК  генома  на  вирусите  в  група  пациенти  с  КОВИД-19,  за  да
идентифицираме нови мутации и пренареждания в прицелните гени и кодиращите
им  РНКи.  С  помощта  на  една  изключително  нова  система  на  „орган  в  чип“,
имитираща  границата  белодробни  клетки-белодробни  съдове,  както  и  био-
принтирани  модели  на  съдове,  ще  проследим  с  „живо“  наблюдение  как  се
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активират инфламазомите в клетките и как тези клетки взаимодействат с имунни
клетки. Тези подходи имитират по-добре функциите на тъканите от досегашните
методи  за  отглеждане  на  клетки  в  пластмасови  съдове.  С  изследванията  ще
проверим как различни мутантни разновидности на гените на вируса му помагат да
уврежда клетите на  гостоприемника,  включително  и  в  условия  на  метаболитен
стрес, и как тези вирусни гени могат да бъдат блокирани с нова технология за генно
заглушаване,  за  да  може лесно да  се  предотвратяват инфекции  с  нови  още по-
патогенни мутанти. 

Илюстративен материал: 
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Схема на орган-в-чип модел на граница на белодробни клетки – микро-капилярни съдове. 


