
 

 

ПЛАТФОРМА  ОМИКС -  ТЕХНОЛОГИИ 

Научни направления 

ИНСТИТУТ ПО БИОЛОГИЯ И ИМУНОЛОГИЯ НА РАЗМНОЖАВАНЕТО 

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ 

 

 Геномен и транскриптомен анализ за функционална оценка на 

глобални промени в клетъчната сигнализация 

Едно от най-съвременните и бързо развиващи се направления в областта на анализа на 

промени в клетъчната сигнализация и установяването на промени в поведението на 

клетките е изследването на глобалният им транскриптом. Приложението на методи от 

3-то поколение за секвениране позволява оценката на много дълги последователности 

с превключване на транскриптни изоформи. Друго предимство на секвенирането на 

дълги последователности е възможността да се установят различни де ново фузионни 

феномени свързани с онкогенезата. Технологията позволява анализа на ДНК 

модификации директно, без предварителна бисулфидна конверсия.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Фигура 1. Схема на селекция на клетки от простатен карцином с обогатени столови характеристики, изолиране 
на иРНК, получаване на библиотека и секвениране с помощта на MinION секвенатор на Oxford Nanopore. 
Графиките показват директното секвениране на цели иРНК с голяма дължина, нормализирането на данните, 
картирането към референтния геном на гени, чиите иРНК са обогатени и резултати от анализа на промените 
в сигналните пътища в клетките които са само обогатени стволово или са с изкуствено завишена или с 
възстановена микро-РНК-141. Лого на Лабораторията в ИБИР (горе-ляво), снимка на секвенатора и механизъм на 
действие 

 

Изследователският екип от Лабораторията по репродуктивни ОМИКс технологии на 

ИБИР (проф. д-р С. Хайрабедян, дбн, проф. К. Тодорова, дбн) е пионер в страната по 

внедряването на технология за новогенерационно секвениране от трето поколение 

основаваща се на нанопори, успешно тествана през 2016 год. от НАСА в международната 

космическата станция, като първа технология за секвениране в космоса. Екипът от ИБИР 

приложи технологията за секвениране на пълните траксркиптоми (всички 

информационни РНКи с които клетката кодира белтъците си) на клетки на Сертоли - 

участващи в отлеждането и зреенето на половите клетки и при клетки изолирани от 

метасази от карцином на простататавие на нанопората (горе-дясно, реф. Nanoporetech). 
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. В изследванията при развитието на карцинома на простатата изследователите 

проследяват тези групи клетки, които имат най-висока степен на загуба на способността 

си да участват в образуването на простатна тъкан, чрез придобиване на свойства на 

стволови, недиференцирани клетки. При тях има нарушена регулация на некодиращата 

микро-РНК-141, която е подтисната, т.к. регулира и клетъчното „самоизяждане“ 

(автофагия). Проследени са глобалните промени в изявата на гените в клетките при тези 

по-злокачествени варианти на простатени карциномни клетки и ролята на тази микро-

РНК за вътреклетъчните им сигнали с помощта на нанопорово секвениране, като данните 

показват подтискане на сигналите в клетката свързани с вродената имунна сигнализация 

(НОД семейство), транскипционни про-инфламаторни фактори, неутропорин туморен 

супресор и др., и усилване на сигнали свързани с активирането на клетъчен растеж и 

намножаване под действието на растежни фактори и хормони. Внедряването на 

нанопоровото секвениране е енда от причините проф. Хайрабедян да бъде номиниран 

през 2018 год. за награда „Питагор“ за утвърден учен в област Медицина. Данните са 

получени багодарение на финансовата подкрепа на програмата на БАН за подпомагане 

на млади учени (проекти ДФНП 17-141, ДФНП 17-142). 

 

Дейности и научна експертиза: 

1. Изолиране на иРНК и конверсия към копиДНК, продукция на библиотеки за 

секвениране, секвениране в реално време на транскриптом, basecalling, 

биоинформатична обработка на секвенциите – подравняване и картиране, 

диференциална експресия на ниво ген/транскрипт/изоформа и пр. 

2. Оптимизиране на методи за обогатяване на клетъчни субпопулации със 

специфични свойства 

3. Изолиране на ДНК, продукция на библиотеки за секвениране, секвениране в 

реално време на транскриптом, basecalling, биоинформатична обработка на 

секвенциите – подравняване и картиране, анализ на промени в метилирането на 

ДНК (глобално ДНК метилиране) 

4. Биоинформатични анализи за оценка на свързаност между генна експресия, 

транскриптни изоформи, функционални изследвания и пост-транскрипционни 

модификации. Анализ на промени в сигнални пътища. 

Технологичен капацитет:  

- Оценка на качество на ДНК/РНК, количествени изследвания, качество на получени 

библиотеки за секвениране 

- Секвениране в реално време  

Екип: 

Проф. дбн д-р Сорен Хайрабедян; проф. дбн Красимира Тодорова; ас. Илка Цветкова; 

докторант Албена Апостолова; докторант Лейля Аскова; докторант Радостина 

Цветанкова; 
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 Биоинформатични анализи на данни от протеомика, 

транскриптомика и предсказване на имунологични епитопи за 

целите на онкологията и репродуктивната медицина. Генериране 

на системи за детекция на фузионни и други не-естествени 

конфигурации на молекули. Приложение на imaging методи и data 

mining за извличане на нови биологични феномени на 

взаимодействие 

Едно много бързо развиващо се направление е анализа на протеомни и 

транскриптомни данни и извличането на активиране на клетъчни сигнални пътища. Тези 

анализи водят до идентифициране на прицелни молекули, или цели сигнални пътища, 

и налагат последващо валидиране на механизмите водещи до тези промени.  

 

Фигура 2. От последователностите на гените кодиращи TMPRSS2 и EGR са определени места, общи за мутантния 
и нормалния тип, като са определени места с повишена муногенност, с цел разпознаване с полуклонални 
антитела. Генериран е ин силико модел на различни мутантни варианти за определяне на пространстеното 
разположение на имуногенните места. Измерена е промяната в количестото протеин кодиран от мутантния 
ген, продукт на генноо сливане на TMPRSS2 и EGR. MiR-204 намалява значително нивата му, чрез хиперметилиране 
на промотора му. Нивата на мутантния протеин корелират с нивата на кодиращата го иРНК, тя е 
компенсаторно в по-големи количества при пациенти без правилно нагънат протеин. Анализът на промените в 
протеома, показва че miR-204 препограмира редица прицелни гени на андрогенния рецептор (Обобщен колаж от 
фигури от HORM CANC (2017) 8:28-48 DOI 10.1007/s12672-016-0279-9). 

 



Дейности и научна експертиза: 

1. Анализ на генно-регулаторни мрежи от експериментални данни от протеомика 

или транскриптомика и връзката им с референтни анотации към други бази от 

данни  ко-експресирани гени, мутации водещи до заболявания и пр. 

2. Анализ на структура на фузионни протеини ин силико за оценка на прицелни 

места за детекция с помощта на антитела 

3. Анализ на първична и вторична структура на полипептидни вериги за определяне 

на потенциални епитопи за детекция от антитела в продукти на фузионни гени 

4. Разработка на методи за детекция на фузионни гени с помощта на комбинация 

от антитела и усилване на сигнала посредством амплификация на конюгирани 

олигонуклеотиди (подадена заявка за патент за детекция на TMPRSS2:ERG) 

5. Анализ на метилационен статус на промотори на гени свързан с генната 

регулация 

6. Анализ на функциите на рецептори на вроден имунен отговор 

7. Анализ на функционално състояние на инфламазоми в клетки свързани с 

репродуктивната система 

Технологичен капацитет:  

- Анализ на генно-регулаторни мрежи 

- Анализ на структура на фузионни протеини ин силико 

- Разработка на методи за детекция на фузионни гени  

- Изследване на протеиново съдържание на протеинови продукти на фузионни гени (в 

настоящия момент е подадена заявка за патент за детекция на TMPRSS2:ERG) 

- Анализ на метилационен статус на промотори 
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 In silico анализ на молекулни взаимодействия – пептиден лиганд – 

белтъчен рецептор 

Друго много модерно и бързо развиващо се направление е анализа ин силико на 

взаимодействията между различни пептидни лиганди и техни рецептори, определянето 

на функционални мутанти и приложението на биофизични методи за валидирането на 

моделите.  

 

Фигура 3. Молекулната динамика и анализа на енергията на свързване на лиганд с рецептор показват, че 
замяната на Изолевцин с Метионин на 82 позиция в молекулата на рецептора, променят третичната му 
структура, обемът на „кухината“ към която се свързва пептидогликановия лиганд PAM2CSK и енергията на 
свързване, намалявайки вероятността за свързване и провеждане на сигнал. „Кухината“ на свързване е 
представена като зелена интерфейсна повърхност, а обемите и при естествения и мутантния рецептор са 
представени в синьо и червено на фигурата с молекулна траектория на минимизиране на рецепторната енергия. 
Frontiers in Immunology (IF 5.695): http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fimmu.2016.00191/ 

 



 

Фигура 4. Механизъм на действие на PIFtm показващ блокиране на възможността за продукция на реактивни 
форми на кислорода и структирен модел, показващ пространстевното блокирането на инхибитора на ензима 
протеин дисулфид изомераза, отговорен за защитата от оксидативен стрес и за правилното навиване на 
новосинтезиращите се протеини (по Oncotarget, 2017, Vol. 8, (No. 20), pp: 32419-32432) 

 

Дейности и научна експертиза: 

1. Генериране на ин силико модели на лиганд, рецептори и техните 

взаимодействия.  

2. Анализ на взаимодействие между лиганди и рецептори посредством различни 

техники на докинг 

3. Ин силико мутагенеза за определяне на значещи аминокиселинни остатъци в 

пептидите лиганди 

4. Молекулно динамични модели за определяне на промени в рецептори в 

резултат на мутации и/или взаимодействия с различни лиганди 

5. Провеждане на диференциална сканираща флуориметрия за оценка на степен на 

взаимодействие при различни лиганд-рецепторни комплекси 

Технологичен капацитет:  

- Анализ на характеристиките на пептидни лиганди и механизъм на действие 

- Скриининг на библиотеки от лиганди спрямо различни прицелни рецептори 

- Функционални анализи на йонни канали 
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