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1. Въведение 

Приключването на проекта „човешки геном“ позволи 

идентифицирането на множество мутации причиняващи моногенни 

заболявания и нуклеотидни полиморфизми, асоциирани с мултифакторни 

заболявания. Въпреки този прогрес, открит остава въпросът за 

идентифицирането на полиморфизмите, отговорни за повечето от често 

срещаните мултифакторни заболявания. Съвремени проучвания показват, 

че транскриптомният анализ придобива ключова роля в разкриването на 

сложните механизмите, отговорни за комплексните заболявания. 

Въвеждането на секвенирането от следващо поколение (Next Generation 

Sequencing – NGS), особено на РНК-секвенирането показа значително 

подобрение и се утвърди като бърз подход, с висока производителност и 

рентабилност за изпълнение на медицински и научноизследователски цели 

(Valerio, 2013). РНК секвенирането преодолява някои недостатъци на 

използваните преди технологии като има предимство при 

идентифицирането в един експеримент на: потенциално нови гени/екзони, 

сплайс изоформи, фузионни транскрипти и алел-специфична експресия. 

Първоначално този анализ е фокусиран върху различни онкологични 

заболявания. През последните години става ясно, че е много подходящ при 

изследване етиологията и патогенезата на психиатрични разстройства, сред 

които е разстройството от аутистичния спектър (РАС). В България все още 

не са провеждани транскриптомни анализи при РАС. 

Разстройство от аутистичния спектър е обединено понятие, 

отразяващо научния консенсус, че няколко считани за отделни преди 

състояния са контѝнуум  на едно разстройство с варираща степен на тежест 

на симптомите в две основни области – дефицит в социално-

комуникативното развитие, и стереотипно поведение, интереси и 

дейности. Диагнозата РАС е характерна за всички расови, етнически и 

социално-икономически групи и се среща пет пъти по-често при момчета 

(Baio, 2012). В последните няколко години, в световен план се докладва 

повишена честота на нарушенията от аутистичния спектър. За САЩ, 

Според Центъра за контрол на заболяванията (CDC) и Мрежата за 

мониторинг на аутизма (ADDM) 1 на 88 деца е с РАС (Baio, 2012).  

През последните шейсет и пет години етиологичните парадигми в 

психиатрията показват значителни промени, успоредно с развитието на 

концепцията, че когнитивните и поведенчески разстройства имат 
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органична „ЦНС-базирана“ етиология. Значението на генетичното участие 

при РАС става ясно през 1980 г., когато са докладвани случаи на 

хромозомни болести и редки синдроми с клиничната картина на РАС 

(Fombonne, 2001), а днес генетична причина се установява в 20 – 40% от 

случаите с РАС (Geschwind, 2015). 

Настоящата научна разработка има за цел да характеризира профила 

на генната експресия в периферната кръв при деца с РАС. Нашият подход 

се изразява в провеждането на количествен анализ на генната експресия 

при анализираните извадки (група на деца с РАС сравнена с контролна 

група), като за целта е предвидено използването на пул-анализ, последван 

от валидиране на диференциално експресираните гени чрез използването 

на количествен Real-Time PCR анализ. 
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2. Цели и задачи 

Цел 

Целта на настоящото изследване е да се характеризира 

експресионният профил на протеин-кодиращите гени в периферна кръв 

при деца с разстройство от аутистичния спектър.  

Задачи 

1. Да се изготвят РНК-пулове от проби на деца с разстройство от 

аутистичния спектър и здрави контроли  

2. Да се определи тоталният експресионен профил чрез широко 

мащабно РНК секвениране на деца с РАС и здрави контроли. 

3. Да се проведе биоинформатичен анализ на диференциално 

експресираните гени. 

4. Да се определи индивидуалният експресионен профил на 

диференциално експресираните гени чрез количествен Real-Time PCR 

анализ. 

5. Да се обогати колекцията от ДНК на деца с разстройства от 

аутистичния спектър за извършване на генетични и геномни изследвания в 

Катедрата по педиатрия и медицинска генетика, Медицински 

университет – Пловдив 
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3. Материали и методи 

3.1. Участници в проучването  

В проучването са включени 40 деца с генерализирано разстройство на 

развитието, на възраст от 3 до 11 години (средна възраст на извадката е 

6,86). За целите на проучването са използвани диагностичните критерии на 

DSM IV-TR и на пациентите е поставена диагноза съобразно 

класификацията на Американската психиатрична асоциация. За 

потвърждаване на диагноза РАС при всеки пациент е извършено подробно 

психиатрично изследване с прилагане на ADI-R, CARS и GARS. След 

публикуването на DSM 5 диагнозата РАС е препотвърдена съгласно 

новите критериите. 

Подборът на групата е съобразен със следните критерии за 

изключване: епилепсия; ДЦП; наличие на огнищна неврологична 

симптоматика; суспектни анамнестични или клинични данни за хронично 

соматично, неврологично или друго психиатрично заболяване; наличието 

на остро инфекциозно заболяване; фамилна обремененост с наследствени 

метаболитни заболявания; наличие на фамилност, свързана с шизофрения 

или друга психиатрична патология; отказ за участие в проучването. 

В контролната група са включени 30 здрави деца на възраст от 3 до 11 

години(средна възраст на извадката е 6,43).  

За целите на широко-мащабното РНК-секвениране са анализирани 

като сборни проби 40 от пациентите и 30 от контролите. Индивидуален 

експресионен профил на диференциално експресираните гени чрез 

количествен Real-Time PCR анализ е проведен при 30 деца с РАС и всички 

контроли. 

3.2. Вземане на венозна кръв 

Молекулярно-биологичните изследвания, обект на настоящата работа, 

са извършени с биологичен материал – венозна кръв, взета и съхранена в 

системата Pax Gene Tube според изискванията на производителя с цел 

изследване на тотална РНК. 
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3.3. Изолиране на тотална РНК от кръвните образци при 

деца с PAC и контролна група  

3.3.1. Екстракция на тотална РНК от периферна кръв с 

помощта PAXgene Blood miRNA Kit 

Изолирането, кодирането и съхранението на проби от тотална РНК се 

проведе с използването на PAXgene Blood miRNA Kit според изискванията 

на производителя. 

3.3.2. Количествен анализ на изолираните образци от тотална 

РНК 

Спектрофотометричното определяне на концентрацията на 

изолираната тотална се извърши на Epoch Micro-Volume Spectrophotometer 

System (BioTec), като за целта са използвани 2 μl обем от всяка проба. 

Измерването се проведе при дължина на вълната λ = 260 и λ = 280 nm.  

Измереното съотношение А260/А280 показа, че всички изолирани 

образци са с качество, подходящо за провеждане на планираните анализи 

(1,93 – 2,10). 

3.3.3. Извършване на PCR – базирана контролна детекция за 

отхвърляне на налична ДНК в изолираните проби от тотална РНК 

и пречистване  

За отстраняване на контаминации от геномна ДНК в пробите от 

екстрахирана тотална РНК, пробите показали наличие на геномна ДНК, 

след проведена PCR контролна детекция, са третирани с ДНКаза I, след 

което отново тествани за присъствието на ДНК. След проведеното 

тестване всички РНК проби показаха отсъствие на геномна ДНК и са 

използвани за създаването на комплексен РНК пул. 

3.4. Анализиране на експресионния профил на информационни 

РНК. (RNA sequencing) 

3.4.1. Създаване на комплексни проби (пул) и подготовка на 

получeните проби за анализ (RNA sequencing). 

След измерване на концентрациите на всички изолирани проби беше 

изчислено необходимото количество от всяка проба за получаването на 

комплексен пул от всички проби на деца с РАС и контролите. Смесването 
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на пробите се извърши върху сух лед, за да бъде минимализирана 

възможността за деградация на РНК. 

 

 

Фиг. 1. Визуализация на получените комплексни РНК проби от 

изследваните групи за провеждане на РНК секвениране, проведена върху 

1% агарозна гел електрофореза. 

РНК пул от 

РАС група 

РНК пул от 

Контролна група 
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Фиг. 2. Анализ на комплексния РНК пул за определяне на интегритета 

(качeството) на комплексната проба с Аgilent 2100 Bioanalyzer необходима 

за провеждане на РНК секвениране (RNA-Seq (Quantification)) от деца с 

РАС. Резултатите от проведеният анализ ясно демонстрират високият 

интеграционен индекс на РНК. RIN = 7.70. 
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Фиг. 3. Анализ на комплексния РНК пул за определяне на интегритета 

(качeството) на комплексната проба с Аgilent 2100 Bioanalyzer необходима 

за провеждане на РНК секвениране (RNA-Seq (Quantification)) от 

контролни образци. Резултатите от проведеният анализ ясно демонстрират 

високият интеграционен индекс на РНК. RIN = 7.90. 

3.4.2. РНК – секвениране 

РНК – секвенирането, още известно като „Whole Transcriptome 

Shotgun Sequencing” се приема за „революционен инструмент за 

транскриптомни изследвания”. Методът се базира на използването на 

високопроизводителни технологии за секвениране на ДНК 

последователност и дава информация за секвенцията на проба РНК. В 

продължение на много години стандартният метод за определяне на 

последователността на транскрибираните гени включваше улавянето на 

секвенция от последователността на информационна РНК чрез 

използването на експресирани маркерни секвенции (expressed sequence 
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tags: ESTs), или пълното секвениране на копи-ДНК последователности 

чрез използването на конвенционални технологии за секвениране като 

секвениране по Сенджър (Sanger seq.). Въпреки това, РНК – секвенирането 

има редица предимства пред конвенционалните методи за секвениране. 

РНК – секвенирането дава информация за иРНК като генерира десетки 

милиони къси фрагменти, които многократно повтарят секвенция oт 

определен локус. Тези данни могат да бъдат използвани за измерване а 

нивото на генна експресия. 

Пробите от тотална РНК първоначално се подлагат на третиране с 

ДНК-аза I с цел разграждане на всяко възможно замърсяване на пробите от 

тотална РНК с геномна ДНК. Впоследствие се провежда обогатяване на 

информационни РНК-молекули с помощта на олиго- (dT).магнитни зърна. 

Чрез смесването на информационни РНК молекули с буфер за 

фрагментиране, информационни РНК се фрагментират до къси фрагменти 

с размер от около 200 бази. След което се провежда протокол за синтез на 

едноверижна копи-ДНК верига чрез използване на неспецифични (random) 

хексамерни праймери, последвано от добавяне на буфер, дНТФ, Rnase Н и 

ДНК полимераза I за синтезиране на втората ДНК верига. Получената 

двойноверижна ДНК се пречиства с помощa на магнитни зърна. След 

пречистването на двойноверижната ДНК се провежда поправка на 

краищата и добавяне в 3’-край на единичен нуклеотид A (аденин). Следва 

добавяне на адаптори за секвениране към получeните фрагменти. 

Фрагментите са обогатени чрез провеждане на PCR амплификация. По 

време на етапа на качествена оценка (QC) е използван Agilent 2100 

Bioanaylzer и ABI StepOne Plus Real-Time PCR система за количествен и 

качествен анализ на библиотеките. Така получeните са подложени на 

секвениране чрез Illumina HiSeqTM 2000. 

3.4.3. Количествен анализ на генната експресия  

Нивото на експресия на всеки анализиран ген се определи от броя на 

секвенираните фрагменти, картирани по секвенцията на специфичния ген 

към общият брой на специфично картирани фрагменти от анализираната 

проба. 

3.4.4. Изследване на генно покритие (Gene coverage)  

Генното покритие е процентът от ген, обхванат от секвенираните 

фрагменти. Тази стойност се определя като съотношението от броя бази на 
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съответният ген, обхванати от специфично картираните фрагменти, към 

общия брой бази на съответния ген. 

 

 

Фиг. 4. Качествена оценка на секвенираните фрагменти от проведеното 

секвениране на РНК по библиотеки. 

3.4.5 Изследване на нива на генна експресия  

1. Нивото на генна експресия се изчислява по RPKM (Reads Per kb per 

Million reads) (Mortazavi, 2008) метода (секвенирани фрагменти на 

килобаза на милион фрагменти) и следната формула: 

 
Където RPKM (А) е нивото на експресия на гена А, С е броя на 

секвенираните фрагменти, който еднозначно се картират върху гена А, а N 

е общият брой на секвенираните фрагменти, който еднозначно се картират 

върху всички гени, и L е броя на базите в гена А. Чрез използването на 

RPKM метода е възможно да се елиминира влиянието на различната 

дължина на гена и несъответствията, получени от секвенирането при 
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изчисляването на нивото на генната експресия. Следователно, RPKM 

стойностите могат да бъдат директно използвани за сравняване на 

разликата в генната експресия между анализираните проби. 

3.4.6. Идентифициране на диференцирано експресирани гени 

(DEGs) 

За идентифицирането на диференцирано експресирани гени е 

използвана p-стойносттa като показател за диференциална генната 

експресия и FDR стойността (False Discovery Rate) за оценка на прага на p-

стойността. В настоящата работа е използвано FDR ≤ 0.001 и абсолютната 

стойност на съотношението log2 ≥ 1 като праг за преценка на разликата 

при генната експресия.  

3.4.7. Генно-онтологичен анализ на диференциално 

експресирани гени 

Генната онтология (ГО) е международна стандартизирана 

класификация за генна функция, която предлага контролирана и 

динамично-обновяваща се база данни със стриктно дефинирани свойства 

на гените и техните продукти. ГО обхваща три аспекта: клетъчен 

компонент, молекулярна функция и биологичен процес. Основна единица 

на ГО е ГО единицата (елемент). Анализът предоставя всички ГО 

елементи, които съдържат значими диференциално експресирани гени, 

сравнени с генома, и филтрира тези, които отговарят за биологични 

функции. 

3.4.8. KEGG анализ на биологичните пътищата, обогатени с 

диференциално-експресираните гени. 

Гените обикновено взаимодействат едни с други за осъществяването 

на специфични биологични функции. KEGG е основната база данни с 

публичен достъп, свързана с данни за биологични пътища и генно 

взаимодействие. Анализът идентифицира метаболитни и сигнални пътища 

свързани с диференциално експресирани гени сравнени с целия геном. 

Изчисленията се извършват по следната формула: 
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Където N e броя на всички анотирани гени в KEGG, n е броя на 

диференциално експресираните гени в N; М е броя на всички гени 

свързани със специфичен път, m е броя на диференциално експресираните 

гени в M. Списъкът на пътищата, установени с този анализ е интерактивен. 

Изборът на даден път отвежда към детайлна информация за същият в 

KEGG базата данни. 

3.5. Анализ на индивидуалния експресионен профил на 

диференциално експресираните гени при РАС 

3.5.1. Получаване на копиДНК от тотална РНК 

От предварително изолираната тотална РНК се проведе реакция с 

обратна транскриптаза за получаване на копиДНК чрез Maxima® First 

Strand cDNA Synthesis Kit на „Thermo scientific“ според изискванията на 

производителя. След това копи ДНК-ки реакциите бяха разредени до 100 

микролитра с вода.  

3.5.2. Дизайн на праймери 

За провеждане на количествен real time PCR анализ на диференциално 

експресираните гени с най-добри показатели(FDR и p-value) се извърши 

дизайн на праймери чрез Primer3 и BLAST софтуера на NCBI. В таблица 1 

са показани секвенциите на праймерите. 

Таблица 1. Секвенции на избраните праймерите. 

Ген Forward Reverse 

TM4SF1 CGCTTCGTGTGGTTCTTTTCT GAGCATCAGCAGGCCACCT 

RAP1GAP CAAGAACAGAGCGGAGACC GCCACGTGCTATAGATGAAG 

TRIM17 CGCGTACCCCTACCTCCTCC CCCACCTCCCAGTAGTGCCT 

DPM3 GGCCACTGCCCGCCTACTTG GTCGGCTCGGGCCTCCTGTA 

FOSL1 ATCCCCGACCTCTGACCTAT CAAGGCGTTCCTTCTGCTT 

LTF AGAGAGACTCCCCCATCCAGT CCATCAAGGGTCACAGCATC 

ANKRD22 CCCCCTTTGAGTATTGAGCA CACACTCACCGCTGACACTT 

TMEM40 ACGCACAGGAGACCAAGCCA ACCCACCCTCTGCCTTCCAT 

CRB2 TCTGCAATGCCAGATTCTCCGG CGGTGGCACCTTGAGGACACTGTC 

SERPINE1 GGTCATGTTGCCTTTCCAGT GACATCCTGGAACTGCCCTA 

SCAND1 TTAACCGGAAACGTCTCCCTG TTTGTCCGGTAGCTGTGTGC 

PPIA TGGACCCAACACAAATGGT ATGCCTTCTTTCACTTTGCC 
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3.5.3. Провеждане на количествен real time PCR анализ 

Проведе се количествен Real-Time PCR анализ на всички проби като 

се използва стандартен Maxima SYBR Green протокол (Тhermo Fisher 

Scientific). Рекациите се извършиха на апарат АBI PRISM 7500 Real-time 

PCR machine (Applied Biosystems, USA). Амплификационните реакции са 

извършени в тотален обем от 12.5 µl съдържащ: 6.5 µl Maxima SYBR Green 

Master mix, 1 µl Primers mix (Forward и Reverse), 1.25 µl копи ДНК и 3.75 µl 

вода. Всички реакции са извършени в 96-well плаки. Анализът на генната 

експресия се осъществи чрез използване на метода на Livak 2
-ΔΔС

т като за 

нормализиране на генната експресията се използва експресията на 

ендогена PPIA. 

  



21 

6. Резултати 

6.1. Диференциално експресирани гени между анализираните 

групи, получени от транскриптомния анализ.  

Всички анализирани в транскриптомният анализ информационни РНК 

молекули (транскрипти) в пул пробата на децата с РАС са съпоставени със 

същите на контролната групата. Двадесет и два РНК транскрипта показаха 

диференциална експресия със статистическа значимост p < 0,001, 

FDR ≤ 0.001 и log2 ≥ 1 (фиг. 5).  

 

Фиг. 5. 

При десет гена се установи повишено ниво на експресия(таблица 2), а 

при 12 гена – понижени нива на експресия(таблица 3). 
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Таблица 2. Диференциално експресирани гени между анализираните 

групи с повишена експресия 

Symbol Description Regu-

lation 

log2 Ratio P-value FDR 

SLC8A2 solute carrier family 8 

(sodium/calcium 

exchanger), member 2 

Up 5.18511820418804 2.7869e-10 2.517354515625e-08 

ANKRD22 ankyrin repeat domain 

22 

Up 1.78375564180627 2.7132e-11 2.90463133333333e-09 

SCAND1 SCAN domain 

containing 1 

Up 1.66881206413382 9.2933e-06 0.000363823254853273 

RAP1GAP RAP1 GTPase 

activating protein 

Up 1.436656971184 6.07386e-10 5.2147997019802e-08 

DPM3 dolichyl-phosphate 

mannosyltransferase 

polypeptide 3 

Up 1.23033291847521 1.31106e-05 0.000497542966739606 

CRB2 crumbs homolog 2 

(Drosophila) 

Up 1.11133029983477 3.15268e-06 0.00013703491037594 

TPX2 TPX2, microtubule-

associated, homolog 

(Xenopus laevis) 

Up 1.10022930660152 2.43966e-07 1.35178988434505e-05 

HLA-

DQA2 

major 

histocompatibility 

complex, class II, DQ 

alpha 2 

Up 1.06854623899262 3.29222e-11 3.50288168466258e-09 

CD177 CD177 molecule Up 1.05583518724307 2.71846e-07 1.49196999303797e-05 

LTF lactotransferrin Up 1.00495401824088 1.533878e-16 2.41836783218182e-14 
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Таблица 3. Диференциално експресирани гени между анализираните 

групи с намалена експресия 

Symbol Description Regu- 

lation 

log2 Ratio P-value FDR 

TM4SF1 transmembrane 4 L 

six family member 1 

Down -7.31670581710186 5.80188e-11 5.78287384137931e-09 

MAGEA4 melanoma antigen 

family A, 4 

Down -6.26230026027945 1.077206e-05 0.0004151551924 

FLNC filamin C, gamma Down -5.2289230573423 1.34649e-13 1.74269970671642e-11 

IGF2BP1 insulin-like growth 

factor 2 mRNA 

binding protein 1 

Down -4.41565567275199 9.62384e-08 5.75538817655172e-06 

FOSL1 FOS-like antigen 1 Down -2.13680989069933 1.387236e-08 9.94166692066116e-07 

OTOF otoferlin Down -1.76728705067285 2.35062e-05 0.000816969993186373 

XIST X (inactive)-specific 

transcript (non-protein 

coding) 

Down -1.38996456580646 4.07256e-16 6.25047859115044e-14 

TRIM17 tripartite motif 

containing 17 

Down -1.31339862242265 1.145212e-06 5.33908917096774e-05 

TMEM40 transmembrane 

protein 40 

Down -1.22889428969004 2.79288e-08 1.8417079026616e-06 

SERPINE1 serpin peptidase 

inhibitor, clade E 

(nexin, plasminogen 

activator inhibitor type 

1), member 1 

Down -1.20975492349448 4.7984e-07 2.46939617804154e-05 

BIVM basic, 

immunoglobulin-like 

variable motif 

containing 

Down -1.13003135806826 1.9136e-05 0.000687113142857143 

BCYRN1 brain cytoplasmic 

RNA 1 (non-protein 

coding) 

Down -1.07909439284304 4.79516e-06 0.000199909759326923 

6.2. Генно-онтологичен анализ на диференциално 

експресирани гени 

22 РНК транскрипта, показали диференциална експресия се 

подложиха на ГО анализ чрез PANTHER(Protein ANalysis THrough 

Evolutionary Relationships) v8.0. 

6.2.1. Клетъчен компонент 

Функционалната класификация на диференциално експресираните 

гени в генно онтологичния аспект клетъчен компонент е представена на 

фиг. 6.  
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Фиг. 6. Гени свързани с клетъчни компоненти 

Три от анализираните протеин-кодиращи гена са асоциирани с 

функиция в определена част на клетката: FLNC с понижена експресия и 

TPX2, и DPM3 с повишена експресия. 

Един ген показа връзка с екстрацелуларния регион – SERPINE1 с 

понижена експресия  

Четири от гените имат участие в макромолекулни протеинови 

комплекси: HLA-DQA2, TPX2 и DPM3 с повишена експресия; в 

рибонуклеопротеинов комплекс -IGF2BP1 с понижена експресия 

Свързани с клетъчната мембрана са два от гените: TM4SF1 с 

понижена експресия и DPM3 с повишена експресия. 

С органелите са свързани три гена: цитоскелета – FLNC с понижена 

експресия и TPX2 с повишена експресия; ендоплазмения ретикулум – 

DPM3 с повишена експресия. 

6.2.2. Молекулна функция 

Функционалната класификация на диференциално експресираните 

гени в генно онтологичния аспект молекулна функция е представена на 

фиг. 6.  

3
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2

3

Генна онтология - Клетъчен компонент

Клетъчна част
(GO: 0044464) 

Екстрацелуларен регион 
(GO: 0005576)

Макромолекулен комплекс 
(GO: 0032991)

Мембрана 
(GO: 0016020)

Органели 
(GO: 0043226) 
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Фиг 7. Молекулна функция на диференциално експресираните гени 

Молекулната функция на шест от диференциално експресираните 

гени са свързани със – “binding” – свързване (селективното, нековалентно, 

често стехиометрично, взаимодействието на молекулата с едно или повече 

специфични места на друга молекула) – FOSL1 свързване с ДНК и 

активност на транскрипционен фактор; IGF2BP1 свързване с РНК; FLNC и 

TPX2 свързване с цитоскелетни протеини; CRB2 свързване с рецептори.  

Седем показаха каталитична молекулна функция: – регулаторна 

активност SERPINE1, IGF2BP1 и RAP1GAP; хидролазна активнот – 

SERPINE1, ANKRD22 и LTF; лигазна активност TRIM17; трансферазна 

активност – DPM3 

Два гена имат молекулярна функиция като ензимни регулатори – 

SERPINE1 (инхибитор на ензимна активност) и RAP1GAP (регулира 

активността на малка GTP-аза) 

Молекулната функция на един ген – FOSL1 показа активност на 

транскрипционен фактор 

CRB2 показа рецепторна активност, а два гена имат молекулярна 

фукнкция, свързана с активност на структурна молекула (допринася за 

структурната цялост на комплекс в или извън клетката) – FLNC и TPX2. 

SLC8A2 е свързан с трансмембрана транспортна активност. 

6.2.3. Биологични процеси  

Функционалната класификация на диференциално експресираните 

гени в генно онтологичния аспект биологичен процес е представена на 

фиг. 8.  
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Генна онтология - Молекулна функция

свързване 
(GO: 0005488)
каталитична активност 
(GO: 0003824)
регулиране на ензимна активност 
(GO: 0030234)
свързващ транскриптионни фактори
(GO: 0001071)
рецепторна активност 
(GO: 0004872)
активност на структурна молекула
(GO: 0005198)
транспортна активност 
(GO: 0005215)
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Фиг. 8. Биологични процеси в които участват диференциално 

експресираните гени. 

Два от гените се свързват с процеси, индуциращи апоптоза – IGF2BP1 

и MAGEA4. И двата са с намалена експреси. 

В процеси, свързани с биологична регулация, са SERPINE1 и, FOSL1, 

които са с намалена експресия, и RAP1GAP и CRB2 – с повишена. 

FLNC участва в организация на клетъчни компоненти и има намалена 

експресия. 

Девет гена се асоциират с участие в клетъчни процеси – SLC8A2, 

RAP1GAP, CRB2, DPM3 и TPX2 с повишена експресия и FOSL1, 

MAGEA4, FLNC и IGF2BP1 с понижена експресия  

В развитийни процеси участие имат четири гена – MAGEA4, FLNC, и 

IGF2BP1 с понижена експресия и CRB2 с повишена. 

Ген онтологичния анализ показа връзка на два гена с процеси на 

имунната система – CRB2 и HLADQA-2 с повишена експресия. 

Връзка с GO термина локализация (всеки процес, при който клетка, 

вещество, или клетъчна единица, като протеинов комплекс или органел, се 

транспортира до или поддържа на определено място) показаха гените – 

SLC8A2, CRB2 и LTF с повишена експресия и IGF2BP1 с понижена. 

В метаболитни процеси вземат участие – RAP1GAP, CRB2, 

ANKRD22, DPM3, и LTF, които са с повишена експресия и FOSL1, 

SERPINE1, IGF2BP1 и TRIM17 с понижена. 

IGF2BP1 и OTOF показаха връзка с процеси характерни за 

2

4

1

9

42

4

9

2
1 1

Генна онтология - биологични процеси

апоптоза (GO: 0006915)

регулация (GO: 0065007)

организация на клетъчни компоненти (GO:0071840)

клетъчни процеси (GO:0009987)

развитийни птоцеси (GO:0032502) 

имунни процеси (GO:0002376)

локализация (GO:0051179)

метаболитни процеисе (GO:0008152)

процеси (GO:0032501)

репродукцията (GO: 0000003)

отговор на стимули (GO:0050896) 



27 

многоклетъчните организми и са с намалена експресия. 

В процеси отговор на стимули връзка имат IGF2BP1 с намалена 

експресия. 

6.3. KEGG анализ на биологичните пътищата, обогатени с 

диференциално експресираните гени. 

Гените обикновено взаимодействат едни с други за осъществяването 

на специфични биологични функции. KEGG е основната база данни с 

публичен достъп свързана с данни за биологични пътища и генно 

взаимодействие. Анализът идентифицира метаболитни и сигнални пътища 

свързани с диференциално експресирани гени сравнени с целия геном. В 

таблица 3 са представени биологичните пътища със статистическа 

значимост, в които участват диференциално експресираните гени.  

Таблица 3. Биологични пътища с участието на диференциално 

експресираните гени. 

# Pathway DEGs with 

pathway 

annotation (17) 

P value Pathway 

ID 

1 Calcium signaling pathway 3 (17.65%) 0.002537809 ko04020 

2 Amphetamine addiction 2 (11.76%) 0.007751596 ko05031 

3 Leishmaniasis 2 (11.76%) 0.007983234 ko05140 

4 GABAergic synapse 2 (11.76%) 0.008100223 ko04727 

5 Retrograde endocannabinoid signaling 2 (11.76%) 0.008575949 ko04723 

6 MAPK signaling pathway 3 (17.65%) 0.009102987 ko04010 

7 Arrhythmogenic right ventricular 

cardiomyopathy (ARVC) 

2 (11.76%) 0.01196498 ko05412 

8 Cholinergic synapse 2 (11.76%) 0.01253102 ko04725 

9 GnRH signaling pathway 2 (11.76%) 0.01506537 ko04912 

10 Glutamatergic synapse 2 (11.76%) 0.01553389 ko04724 

11 Serotonergic synapse 2 (11.76%) 0.01813789 ko04726 

12 Dopaminergic synapse 2 (11.76%) 0.01864557 ko04728 

13 Steroid biosynthesis 1 (5.88%) 0.02947291 ko00100 

14 Wnt signaling pathway 2 (11.76%) 0.0308568 ko04310 

15 Leukocyte transendothelial migration 2 (11.76%) 0.03652306 ko04670 

16 Hypertrophic cardiomyopathy (HCM) 2 (11.76%) 0.04232472 ko05410 

17 Dilated cardiomyopathy 2 (11.76%) 0.04449439 ko05414 

18 Asthma 1 (5.88%) 0.04538188 ko05310 

19 Influenza A 2 (11.76%) 0.04547207 ko05164 

20 Carbohydrate digestion and absorption 2 (11.76%) 0.04895749 ko04973 

21 Endocrine and other factor-regulated 

calcium reabsorption 

2 (11.76%) 0.04921018 ko04961 
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6.4. Потвърждаване на диференциално експресираните гени 

от транскриптомния пул анализ чрез провеждане на real time 

PCR анализ. 

За валидиране на данните от транскриптомния анализ се осъществи 

real time PCR анализ на топ 10 (по FDR и p-стойност) от диференциално 

експресираните гени във всички индивидуални проби от децата с диагноза 

РАС и здравите контроли. Промяната в генната експресия е анализирана 

чрез използване на 2
-ΔΔС

т метода.  

Всички топ 10 гени с диференциална експресия получени при анализа 

на пул са открити при между 11 и 21 от индивидуалните пациенти 

(таблица 5). 

Таблица 5.  

Ген Променен при  

индивуални пациенти n = 28 

% Промяна в  

експресията 

ANKRD22 21 75,0 Повишена 

RAP1GAP 18 64,3 Повишена 

LTF 14 50,0 Повишена 

DPM 14 50,0 Повишена 

SCAND1 15 53,6 Повишена 

TRIM17 17 60,7 Понижена 

TM4SF1 18 64,3 Понижена 

FOSL1 11 39,3 Понижена 

SERPINE1 11 39,3 Понижена 

TMEM40 11 39,3 Понижена 

Промяната в индивидуалните профили съвпада с резултатите от пул 

анализа. При най-много от децата се срещат ANKRD22, RAP1GAP, 

TM4SF1 и TRIM17. Поради това допускаме, че тези гени са силни 

кандидати за биомаркери при РАС. Тези резултати потвърждават данните, 

получени от анализа на пулове, както и възможността пуловете да бъдат 

използвани като средство за генетични анализи. 
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Фиг. 9. Промяна в експресията при ANKRD22 при деца с РАС, сравнена с 

контролната група 

Повишена експресия на ANKRD22 отчетохме при 21 от изследваните 

деца с РАС. 

 

Фиг. 10. Променена експресия при RAP1GAP 
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control
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AUT/20
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AUT/25
AUT/26
AUT/27
AUT/28
AUT/29
AUT/30
AUT/31

Промяна в експресията на ANKRD22

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Контрола 
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AUT/4
AUT/5
AUT/6
AUT/7
AUT/8
AUT/9

AUT/10
AUT/11
AUT/12
AUT/13
AUT/14
AUT/15
AUT/16
AUT/18
AUT/19
AUT/20
AUT/21
AUT/22
AUT/23
AUT/24
AUT/25
AUT/26
AUT/27
AUT/28
AUT/29
AUT/30
AUT/31 Промяна в експресията на RAP1GAP
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Повишена експресия на RAP1GAP се установи при 18 от децата с РАС. 

 

Фиг. 11. Пормяна на експресията при LTF. 

Увеличена експресия на LTF се установи при 14 от пациентите. 

 

Фиг. 12. промяна в експресията на DPM3. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

control
AUT/1
AUT/3
AUT/4
AUT/5
AUT/7
AUT/8
AUT/9

AUT/10
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AUT/14
AUT/15
AUT/16
AUT/18
AUT/19
AUT/20
AUT/21
AUT/22
AUT/23
AUT/24
AUT/25
AUT/26
AUT/27
AUT/28
AUT/29
AUT/30
AUT/31 Промяна в експресията на LTF

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6

control
AUT/1
AUT/3
AUT/4
AUT/5
AUT/7
AUT/8
AUT/9
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AUT/11
AUT/12
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AUT/14
AUT/15
AUT/16
AUT/18
AUT/19
AUT/20
AUT/21
AUT/22
AUT/23
AUT/24
AUT/25
AUT/26
AUT/27
AUT/28
AUT/29
AUT/30
AUT/31 Промяна в експресият на DPM3
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При 14 деца DPM3 показа повишена експресия. 

 

Фиг. 13. Промяна на експресията на SCAND1 

SCAND1 показа променена експресия при 15 деца с РАС. 

 

Фиг. 14. Промяна в експресията на TRIM17 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2
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AUT/31

Промяна в екпсресията на SCAND1
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AUT/14
AUT/15
AUT/16
AUT/18
AUT/19
AUT/20
AUT/21
AUT/22
AUT/23
AUT/24
AUT/25
AUT/26
AUT/27
AUT/28
AUT/29
AUT/30
AUT/31 Промяна в експресията на TRIM17
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Намалена експресия на TRIM17 спрямо контролите се установи при 

17 от децата с РАС. 

 

Фиг. 15. Промяна в експресията на TM4SF1 

Намалена експресия на TM4SF1 се установи при 18 от пациентите с 

РАС. 

 
Фиг. 16. Промяна в експресията на FOSL1 
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AUT/30
AUT/31 Промяна в експресията на TM4SF1
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AUT/15
AUT/16
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AUT/19
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AUT/22
AUT/23
AUT/24
AUT/25
AUT/26
AUT/27
AUT/28
AUT/29
AUT/30
AUT/31 Промяна в експресията на FOSL1
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FOSL1 показа намалена експресия при 11 деца с РАС. 

 

Фиг. 17. Промяна в експресията на SERPINE1 

Промяна в експресията на SERPINE1 се установи при 11 деца. 

 

Фиг. 18. Промяна в експресията на TMEM40 

Намалена експресия на TMEM40 се установи при 11 деца с РАС.  
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Промяна в експресията на TMEM40
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7. Обсъждане 

В настоящия дисертационен труд са определени диференциално 

експресираните протеин кодиращи гени в периферна кръв на пациенти с 

РАС. Това е първото по рода си изследване, проведено върху подбрана 

група от български пациенти. В световен мащаб тези изследвания все още 

са в начален етап. До момента в литературата са докладвани малко 

цялостни транскриптомни анализи при деца с РАС (таблица 6). 

Таблица 6. Проучвания на генна експресия при РАС 

Винд тъкан Проучване Участници Дисрегулирани пътища 

Мозъчна тъкан Purcell et al. 

(2001) 

10 индивида с аутизъм  

23 контроли 

повишена експресия на AMPA – 

рецептрони гени 

Мозъчна тъкан Garbett et al. 

(2008)  

6 индивида с аутизъм  

6 контроли 

повишена експресия на гени, 

свързани с имунния отговор 

Мозъчна тъкан Voineagu et 

al. (2011)  

19 индивида с аутизъм  

17 контроли 

намалена експресия гени свързани 

 със синапсите и имунния отговор 

Периферна 

кръв 

Gregg et al. 

(2008) 

49 индивида с РАС, 

12 контроли 

повишена експресия на гени 

участващи в NK-клетъчната 

цитотоксичност; 

Периферна 

кръв 

Enstrom et 

al. (2009) 

52 индивида с аутизъм  

27 контроли 

повишена експресия на гени за 

рецептори на NK клетки и 

ефекторни молекули 

Лимфобластни 

клетъчни 

линии 

Hu et al. 

(2006) 

3 близначни двойки 

дискордантни за РАС, 

2 от двойките имат и 

незасегнати сибси 

(контроли) 

намалена експресия гени, 

свързани  

с развитието на нервната система 

Лимфобластни 

клетъчни 

линии 

Nishimura et 

al. (2007) 

8 случая на аутизъм с 

чуплива Х, 

7 случая на аутизъм с 

дупликация 15q11-13, 

15 контроли 

дисрегулация на гени, свързани  

с клетъчната комуникаци и 

имунния отговор 

Лимфобластни 

клетъчни 

линии 

Hu et al. 

(2009a) 

20 случая на аутизъм с 

тежък речиви дефицит 

и техните незасегнати 

сисбси 

дисрегулация на гени, свързани  

със стероидната биосинтеза 

Лимфобластни 

клетъчни 

линии 

Hu et al. 

(2009b) 

86 индивида с аутизъм  

30 контроли 

дисрегулация на гени, свързани  

с циркадните ритми и 

андрогенната чуствителност 

Лимфобластни 

клетъчни 

линии 

Seno et al. 

(2011)a 

20 случая на аутизъм и 

техните 22 

незасегнати сисбси 

дисрегулация на гени, свързани 

с развитието на нервната система 
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Броят на изследваните в литературата проби, както и тъканите, от 

които са изолирани, се различават значително. Само три от изследванията 

са проведени в проби от различни части на мозъка(Purcell et al. (2001), 

Garbett et al. (2008), Voineagu et al. (2011)), но броя на изследваните 

пациенти е относително малка, тъй като едно от най-големите 

предизвикателства в изследването на експресионни промени при невро-

психиатричните заболявания е събирането на проби от първичната 

прицелна тъкан, т.е. мозъка.  

От друга страна, търсенето на биомаркери с цел профилактика, 

диагностика и прогноза на РАС в клиничната практика прави мозъчната 

тъкан не особено подходящи за целта. Немислимо е мозъчна биопсия на 

здрав индивид само с цел установяване на риска от развитие на 

психиатрично заболяване. 

При обсъждането на най-обективен материал за изследване на 

експресионен профил трябва да се споменат и лимфобластни клетъчни 

линии. Към момента са налични пет изследвания на експресионният 

профил при аутистично болни (Hu et al. (2006), Nishimura et al., Hu et al. 

(2009a)., Hu et al. (2009b), Seno et al. (2011)a). Използването на 

лимфобластни клетъчни линии за целите на експресионни анализи обаче 

имат някои ограничения като – експериментите с клетъчни линии не 

отразяват точните условия на заболяването, което е един от най-важните 

въпроси, които се разглеждат в случай на изследване на нарушения на 

генната експресия при болестни състояния. 

В последните години няколко автора съобщават за изследвания на 

експресионния профил на протеин кодиращите гени в периферна кръв от 

пациенти с РАС с обещаващи резултати. Като биологичен материал кръвта 

е най-лесно достъпна и най-често използвана в био-медицинските 

проучвания. Материалът може да се взима многократно, в различни стадии 

на дадено заболяване, с минимален дискомфорт и риск от странични 

ефекти при пациента. 

7.1. Обсъждане на резултатите от цялостния 

транскриптомен анализ 

РНК секвенирането, наричано ощe „Whole Transcriptome Shotgun 

Sequencing“ („WTSS“), се отнася до използването на високо 

производителна технология за секвениране. Методът позволява 

секвениране на копи ДНК последователност, с цел получаването на 
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информация за количественото съдържание на РНК в анализираните 

проби. Техниката е приета и приложна за изследвания на редица болести с 

нарушения в генната функция като онкологични, психиатрични и др. 

Притежаващи голямата чувствителност на ниво резолюция (единични 

нуклеотиди), следващото поколение технологии за секвениране 

предоставят значима и ценна информация за диференциалната експресия 

на гени, в това число експресията на специфични алели и алтернативен 

сплайсинг (диференциално сплайсвани транскрипционни варианти), 

некодиращи РНК транскрипти, детекция на сляти генни (fusion genes) и др.  

Именно поради всички гореспоменати предимства техниката е 

определена като „революционен инструмент“ за целите на 

транскриптомния анализ и е включeна като базисен подход при 

изпълнението на настоящата експериментална работа. 

Първият етап на представената научна разработка представя цялостен 

транскриптомен анализ на протеин кодиращи гени, разкриващ разлики в 

експресията на тези гени при деца с РАС и здрави контроли, което 

предполага, че някои генетични аспекти на аутизма са споделени от 

повечето от децата, включени в извадката. Диференциално експресираните 

гени участват в процеси свързани със сигнализацията, имунната система и 

метаболитни процеси. Нашите резултати показват, че синаптичната 

пластичност, смущения в ориентирането на аксоните, невронното 

преживяване, диференциацията и възпалението имат роля в 

патофизиологията на РАС. 

Някои от диференциално експресираните гени са асоциирани с 

аутизма при други проучвания търсещи етиопатогенезата на РАС (таблица 

7). 

На Таблица 7. Са представени проучванията споменаващи откритите 

от нас диференциално експресирани гени. 
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Таблица 7. 

Ген Линкидж 

анализ 

CNV анализи Екзомно 

секвиниране 

Експресионни 

анализи 

ANKRD22 + 

(Buxbaum 

2004) 

   

BCYRN1 + 

(Lauritsen, 

2006) 

   

BIVM  един случай с 

делеция 

(Pinto, 2010) 

  

FLNC  Два случая с 

делеции 

(Marshall, 2008; 

Sanders, 2011) 

 Повишена 

експрессия 

(Garbett et al. (2008) 

FOSL1  Три случая с 

делеции 

(Bucan, 2009) 

  

HLA-

DQA2 

 Един случай – 

делеция 

(Pinto, 2010) 

  

RAP1GAP  Три случая с 

делеции 

(Bucan, 2009) 

  

SCAND1  Един случай с 

дупликация 

(Sanders, 2011) 

  

SERPINE1  Един случай с 

дупликация 

(Sanders, 2011) 

  

SLC8A2  Един случай с 

делеция 

(Pinto, 2010 

  

TM4SF1    две експресионни 

проучвания Garbett 

et al. (2008) 

Voineagu et al. 

(2011) 

TMEM40  Един случай с 

дупликация 

(Sanders, 2011) 

  

TPX2 + 

(Allen-Brady, 

2008) 

фрамешифт 

мутация 

(Iossifov, 2012) 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16205737?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16205737?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20531469?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18252227?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21658581?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19557195?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20531469?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19557195?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21658581?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21658581?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20531469?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21658581?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18283277?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18283277?dopt=Abstract
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Докато CD177; CRB2; DPM3; IGF2BP1; LTF; MAGEA4; OTOF; са 

нови кандидат гени.  

CD177 (CD177 молекула) е ген, кодиращ протеин – гликозил-

фосфатидилинозитол (GPI) – свързан повърхностен гликопротеин, който 

играе роля при активиране на неутрофилите. Протеинът свързва 

тромбоцит адхезиона ендотелна клетъчна молекула-1 (PECAM-1) и има 

функция при неутрофилната трансмиграцията. РЕСАМ-1, се свързва по 

начин, улесняващ хомофилната, адхезионна, трансендотелиална миграция 

на левкоцити (Muller, 1993). Преглед на литературата показва, че имунните 

клетки мигрират в ЦНС и при нормални невъзпалителни условия, и че този 

процес е необходим за нормалното развитие на нервната система и 

когнитивната функция (Schwartz, 2010). Променената екпресия на гена 

може би води до променена миграция на левкоцити в ЦНС. Има 

достатъчно данни за ключова роля на имунитета при развитието на РАС. 

CD177 би могъл да се разглежда като потенциален кандидат ген имащ 

отношение към развитието на заболяването. 

CRB2 е протеин кодиращ ген. GO анотации го свързват със свързване 

на калциеви йони.Смята се, че може да играе роля в морфогенезата на 

клетките (www.genecards.org) 

DPM3 е протеин кодиращ ген,който кодира субединица на долихол-

фосфат манозилтрансфераза и действа като стабилизатор при формиране 

на комплекса. Участва в биосинтез на N-гликани предшественици. N-

гликопротеините имат ключова роля по време на ембрионалното развитие, 

диференциация и поддръжката на клетъчни функции (www.genecards.org). 

IGF2BP1 (инсулин-подобен растежен фактор 2, иРНК свързващ 

протеин 1) е ген, кодиращ протеин. Този ген кодира иРНК-свързващ 

протеин, член на семейството на инсулин-подобен растежен фактор 2. 

Действието му се осъществява чрез свързване на иРНК на някои гени, като 

инсулин-подобен растежен фактор 2, бета-актин и регулиране на тяхната 

транслация. Участва и в Wnt-медиираната бета-катенин сигнализация и 

генна транскрипция и се предполага че има участие в синаптичната 

пластичност и хипокампалното развитие (Córdova-Palomera, 2014). Едно 

съвременно проучване свързва намалената му експресия следствие на 

хипер метилация с ниско родилно тегло и промени в паметта (Córdova-

Palomera, 2014). В нашето проучване генът също показва намалена 

експресия, което предполага участието му в патогенезата на РАС. 
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LTF (Lactotransferrin) е ген, кодиращ протеин, член на семейството на 

трансферини. Протеинът, който кодира, участва в регулиране хомеостазата 

на желязото, защита от микробни инфекции, противовъзпалителна 

активност, регулиране на клетъчния растеж и диференциация и защита 

срещу развитието на рак и метастази (www.genecards.org).  

Няколко автора съобщават, че LTF с значително повишена регулация 

в мозъка на пациенти с болестта на Алцхаймер (An L, 2009). 

Възпалителните процеси и оксидативния стрес могат да допринесат за 

увеличаване на експресията на LTF от микроглията. Увеличаване броя на 

активирани клетки, водещи до повишена продукция LTF също може да 

обясни неговото натрупване. LTF може би възпрепятства увреждането на 

тъканите, чрез своите противовъзпалителни и антиоксидантни функции. 

Тук би трябвало да си зададем въпроса дали повишената експресия на LTF 

е следствие на РАС или е опит организма да отговори на патологични 

имунни процеси в мозъка и има протективна функция? 

MAGEA4 (Melanoma Antigen Family A4) е протеин кодиращ ген. 

Смята се че може би има отношение при ембрионалното развитие 

(www.genecards.org). 

OTOF (Otoferlin) е ген, кодиращ мулти C2 – домейн протеин, 

участващ в Са
2+

 – свързаното сливане на везикули с плазмената мембранаи 

в контрола на освобождаване на невротрансмитери при синапсите. Може 

също да играе роля в рециклирането на ендозоми (по сходство) 

(www.genecards.org). C2 домейна на гена е подобен на този на протеин 

киназа C и се смята че може да изпълнява същата функция по сходство. 

Автозомно рецисивни мутации в гена водят до несиндромна глухота и 

аудиторна невропатия. 

Има доказателства предполагащи, че отоферилина може да замества 

синапрогнамина като калций чувствителен сензор. Има и достатъчно 

експериментални доказателства, показващи неговото пряко 

взаимодействие с синтаксин 1А, SNAP-25, както и с волтаж-зависимите 

калциеви канали, Cav1.3 (Ramakrishnan, 2009;. Roux, 2006). Освен това, 

отоферилина е необходим при калций-зависимата екзоцитоза/

невросекреция при някои синапси (Roux 2006.). полученият резултат на 

намалена експресия в нашето проучване може да се приеме за потенциален 

механизъм, на нарушаване на баланса при синапсите, участващ в 

патогенезата на РАС.  
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7.2. Обсъждане на ген онтологичния анализ на 

диференциално експресираните гени и KEGG анализ на 

биологичните пътищата 

Резултатите от ген онтологичния анализ показват биологични връзки 

и общи пътища между диференциално експресираните гени – участващи в 

в структорни компоненти на клетката, апоптозата, развитийни, 

метаболитни и регулаторни процеси, процеси участващи в имунитета и 

между клетъчната сигнализацията. 

Данните показват: 1) изключителната хетерогенност в 

етиопатогенезата на това заболяване; 2) доказателства за мултигенния 

модел при РАС; 3) потвърждава връзката на имунната система с РАС; 4) 

потвърждава че отношение към това разстройство имат гени участващи в 

междуклетъчната сигнализация; 5) показва, че дисрегулация на основни 

клетъчни процеси може да допринесе за развитие на разстройството. 

Гените обикновено взаимодействат едни с други за осъществяването 

на специфични биологични функции. KEGG е основната база данни с 

публичен достъп свързана с данни за биологични пътища и генно 

взаимодействие. Проведеният анализ идентифицира метаболитни и 

сигнални пътища, в които участват с диференциално експресираните гени 

получени при нашето изследване сравнени с целия геном.  

7.2.1. Калциев сигнален път 

Три скорошни проучвания [Hemara-Wahanui, 2005; Splawski I, 2004, 

Splawski I, 2006, ] показват, че функционални мутации в гените, кодиращи 

волтаж зависимите Ca
2+ 

канали могат да доведат до РАС.  

При нас повишената експресия на RAP1GAP, води до повишаване на 

продукта на CACNA1C и предполагаемо увеличаване на CaV1.2 каналите, 

което може да доведе до повишени нивото на калций в клетките. CaV1.2 

каналите се експресират предимно в дендрити и клетъчните тела на 

зрелите неврони, където те регулират невроналната възбудимост и 

активирането на различни Са
2+

 регулирани сигнални каскади. CaV1.2 е 

особено важен за активиране на транскрипционни фактори, имащи 

ключова роля в стимулиране на невронното оцеляване и дендритните 

разклонения (West 2001). 

Променената Ca
2+

 сигнализация в патогенезата на аутизма се 

потвърждава от няколко различни проучвания. Мутация с придобиване на 



41 

функция в гена CACNA1C кодиращ L-тип волтаж зависимите Ca
2+ 

канали – Cav1.2 причинява Синдром на Timothy, протичащ с аритмии, 

ципести пръсти, вродени сърдечни аномалии и симптоми от аутистичния 

спектър (Splawski I). По подобен начин мутации в L-тип волтаж 

зависимите Ca
2+ 

канали – Cav1.4 (CACNA1F), предизвикат непълна форма 

на X-свързана вродена стационарна нощна слепота. При мутациите с 

придобиване на функция се наблюдават умствено изоставане и аутизъм с 

или без епилепсия, докато мутации водещи до загуба на функция не се 

придружават от подобни симптоми (Hope CI, 2005). Всички тези мутации 

свързани с придобиване на функция водят до невъзможност за 

инактивиране на волтаж зависимите Ca
2+ 

канали и до прекомерен инфлукс 

на Ca
2+

 в клетката.  

Мутации косвено, осигуряващи завишени нива на калций в клетката 

или чрез повишен Ca
2+ 

инфлукс или чрез потискане механизмите на 

обратна връзка са открити при пациенти с РАС (Laumonnier F, 2006). 

Palmieri и сътр. докладват повишени нива на концентрация на калций 

в неокорикална мозъчна тъкан (пост мортем) при шест пациента с аутизъм 

сравнени с контроли (Palmieri, 2010). 

Тези доказателства говорят за ролята на калциевата сигнализация в 

етиопатогенезата на РАС, като и за обща връзка между „синдромните“ и 

„несиндромните“ форми на аутизма 

7.2.2. GABAергичен синапс 

G-аминомаслената киселина е основният инхибиторен 

невротрансмитер в мозъка на възрастните, но в ранния постнатален период 

има възбудно действие. Тя потиска невроналната възбуда чрез активиране 

на два различни класа рецептори, GABAа и GABAb. Деполяризиращото 

действие на GABA води до повишаване вътреклетъчния калций чрез 

волтаж-зависимите калциеви канали и/или N-метил-D-аспартат рецептори. 

GABA-медиираната калциева сигнализация регулира различни процеси на 

развитието от клетъчна миграция, пролиферация и диференциация до 

формиране и матурация на синапсите (Wang 2008). 

Доказателства в подкрепа на участието на дисрегулацията на 

GABAергичния синапс в патогенезата на РАС има в голям брой 

проучвания извършени в няколко насоки: 

1) генетични проучвания – открити са промени в експресията на GABA 

A рецепторна субединица в мозъчни проби от пациенти с РАС (Ann 2006) 
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2) in vivo проучвания при пациенти с РАС 

Използвайки протонната магнитна резонансна спектроскопия Rojas et 

al. (Rojas 2014) докладват, намалени нива на GABA в перисилвиевия 

регион на лявото полукълбо при пациенти, страдащи от РАС. 

Използвайки SPECT Mori и сътр. (Mori T, 2012) установяват намалена 

експресия на GABA рецептори в супериорната и медиалната фронтална 

кора при пациенти с РАС. 

Използвайки същата техника Yamashita и сътр. (Yamashita Y 1998) 

установяват намалена GABA рецепторна плътност при три жени с Rett 

синдром. 

3) in vitro анализи на постмортна мозъчна тъкан 

Няколко проучвания показват значително намаление на GABA 

рецепторите в мозъчна тъкан от аутистични болни сравнени с контроли 

(Oblak 2010) 

В нашето изследване KEGG базираният анализ също показа 

дисрегулация на GABAергичния синапс дължаща се на променена 

експреси на RAP1GAP. 

Не е изненадващо, че някои форми на невро-развитиини разстройства 

като РАС се свързват с изменения на GABAергичната сигнализация и 

увреждане на баланса на възбуда/инхибиране в селективни невронни 

вериги. 

7.2.3. Ендоканабиноидна сигнализация 

Ендоканабиноидите са от ключово значение за модулиране на 

синаптичната функция. Чрез активиране на канабиноидните рецептори, 

експресирани в централната нервна система, тези липидни посредници 

могат да регулират невронните функции и поведението. Ретроградната 

сигнализация е основния начин, чрез който ендоканабиноидите медиирят 

краткосрочни и дългосрочни форми на пластичност при възбуждащите и 

инхибиторните синапси (Pablo E. 2012). 

Делеции и точкови мутации в гена за невролигин 3 (NLG 3) са 

свързани с аутизма. Földy и сътр.изследват синаптичната сигнализация в 

NLG3 „knockout“ мишки и NLG 3 (R451C) мишки, за да определят дали 

тези не-синдромни модели на аутизъм имат общи синаптичните 

фенотипове (Foldy 2013). Анализ на GABA-ергични синапси образувани от 

инхибиторни хипокампални неврони (парвалбумин и холецистокинин-

позитивни клетки избрани) върху пирамидни неврони показва, че тези две 
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мутации значително влошават тоничната ендоканабиноидна сигнализация 

на тези GABA-ергични синапси (Foldy C, 2013). Ретроградната 

ендоканабиноидната сигнализация (от постсинапс до пресинапс) е ключов 

модулатор на синаптичната пластичност и когнитивните функции. 

(Chevaleyre 2006) тоничният компонент на ендоканабиноидната 

сигнализация оказва влияние на синаптичното предаване в продължение 

на дълги периоди от време и контролира пресинаптичното освобождаване 

на тези GАВАергични синапси (Krueger 2013). 

Интересното е и друго изследване при мишки с модел на Fra X 

синдромен аутизъм (FMR1-/Y) което показва че делецията на FMR1 гена 

води до по-голям ендоканабиноидно-медииран отговор на GABA-ергични 

синапси в дорзалния стриатум и СА1 регион на хипокампуса (Maccarrone 

M 2010). Освен това, загуба на FMR1 протеина води до дефицит в mGluR5-

зависимото освобождаване на ендоканабиноиди във възбуждащите 

синапси (Jung 2012).  

Взети заедно тези резултати показват още, че има общи молекулярни 

механизми, в основата на патофизиологията на „синдромните“ и „не-

синдромите“ форми на аутизъм и ендоканабиноидна сигнализация участва 

в патогенезата на това нарушение. 

В нашето проучване, анализът на биологичните пътища показа 

дисрегулацията в ендоканабиноидна сигнализация поради диференциална 

експресия на RAP1GAP и OTOF при децата с РАС 

7.2.4. RAS/MAPK път 

Сигналния път RAS/MAPK (mitogen-activated protein kinase) медиира 

предаването на сигнали от рецептори на клетъчната повърхност до 

цитоплазмените и ядрените им таргети. Различни групи от молекулни 

адаптери се свързват с RAS и Rap1 (RAS-свързан протеин 1) и инициират 

сигнализирането по веригата през ERK (extracellular signal-regulated kinase) 

(Samuels 2009.). Този път медиира различни клетъчни функции като 

пролиферация, миграция, диференциация и клетъчно оцеляване (Ebisuya 

2005). В нервната система, този път участва допълнително в разнообразен 

спектър от активност-зависими невронни прояви като синаптичната 

пластичност, дълготрайно потенциране и потискане (LTP и LTD), и 

формирането на паметта (Satoh 1999). 
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При три CNVs, които се асоциират с аутизъм – делеции в 16p11.2 и 

дупликации в 7q11.23 и 22q11.2 се откриват гени асоциирани с Ras/MAPK 

зависимото сигнализиране (Samuels, 2009.). 

При три от синдромите, най-често придружени с аутистични прояви – 

синдром на чупливата X, туберозна склероза и синдром на Smith-Lemli-

Opitz се откриват мутации в гени които имат биохимични връзки с 

Ras/MAPK сигнализацията (Adviento, 2014). 

Тези данни показват че дисрегулация в Ras/MAPK сигнализацията 

лежи в основата на патофизиологията както на „синдромните“ така и на 

„не-синдромите“ форми на аутизъм.  

В нашето роучване дисрегулацията на пътя се дължи на промяна на 

експресията на RAP1GAP, OTOF и FLNC гените. 

7.2.5. Серотонинергичен синапс 

Серетонинергичните синапси са едни от най-широко разпространени 

синапси при човека и се появяват в ранните периоди на ембрионалното 

развитие. По-голямата част от серотонин ергичните неврони са 

разположени в медиалната и дорзалната част на нуклеус рафи (Sodhi, 

2004). Серотонинергични неврони могат да бъдат открити в човешкия 

мозък, от 5-та гестационна седмица (Sundstrom 1993) като през следващите 

месеци растат и се размножават бързо. 

Ранната поява на серотонинергичная път, както и интензивната му 

дейност през първите етапи на развитие, показва ролята му в процеса на 

развитието. Смята се, че серотонинът влияе на неврогенезата и/или 

отстраняване на невроните, невронална диференциация и синаптогенеза 

(Whitaker-Azmitia 2001). Серотонинергичнаят път модулира и активността 

на GABA-ергични интерневроните.  

Освен роля в развитието, серотонинът е сигнална молекула с широко 

разпространена в централната нервна система, като влияе върху: сърдечно-

съдовата регулация, дишането, стомашно-чревната система, 

чувствителността на болка, термо-регулацияте, циркадния ритъм, апетита, 

агресия, сензомоторната активност, сексуалното поведение, настроениете, 

познавателната способност, ученето и паметта [Sodhi, 2004].  

Доказателствата за участие на серотонин в патогенезата на РАС са 

събрани от генетични, образни и невропатологични изследвания (Bethea 

2007; Chandana 2005; Goldberg 2009; Murphy 2006; Murphy DL, 2004). 
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Нашите данни показват, че в дисрегулацията на серетонинергичната 

сигнализация получена от биоинформатичния анализ участват RAP1GAP и 

OTOF. 

7.2.6. Глутамтергичен синапс 

Глутаматът е основният възбуждащ невротрансмитер при 

гръбначните. Неговите ефекти, се осъществяват чрез метаботропичният 

(mGlu) и йонотропен (iGLu) глутамат рецептори, локализирани в 

клетъчните мембрани на невроните и глията (Dingledine 1999). 

Метаботропните рецептори принадлежат към суперфамилия – G-

протеин-свързани рецептори, и са разделени в три групи: група I (mGluR1 

и mGluR5), група II (mGluR2 и mGluR3) и група III (mGluR4 и mGluR6-8) 

според техните фармакологични агонисти, първична секвенция и G-

протеинен ефектор (Fagni, 2004). 

Промените във функцията на метаботропни глутаматни рецептори, 

особено mGluR зависимата дългосрочна депресия (LTD), се съобщават при 

няколко модела на РАС при мишки (Auerbach et al., 2011; Baudouin et al., 

2012). 

Повишената честото на епилепсия при пациентита с аутизъм 

(Tuchman, 2002) показва, че абнормно повишената глутаматергична 

сигнализация може да допринесе за някои от аутистични характеристики. 

Има положителна корелация между плазмените нива на глутамат и 

тежестта на аутизъм (Shinohe A, 2006). В малкият мозък на пациенти с 

аутизъм са открити повишени нива на експресия на EAAT1 и АМРА 1 

които повишават екстрацелуларната концентрация на глутамата и 

подобряват постсинаптичната активност на глутаматергичния синапс 

(Purcell et al., 2001). 

Ние смятаме че промяната отчетена от анализа на пътя при нашия 

анализ се дължи на mGluR зависимата дългосрочна депресия дължаща се 

MAPK пътя активиран от Rap1 (продукт на RAP1GAP гена).  

7.2.8.Wnt сигналния път 

Смята се, че Wnt/β-катенин играе критична роля в процесите на 

клетъчна пролиферация, диференциация и апоптоза на клетки в 

централната нервна система по време на ембрионалното развитие [Ciani, 

2005]. Wnt сигналните протеини присъстват в хипокампалните синапси и 

променят синаптична пластичност и дългосрочното потенциране 
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(активност зависима синаптична пластичност за която се смята че участва 

във формирането на паметта) (Chen, 2006). β-катенин функционира като 

основна ефекторна молекула в Wnt сигналната каскада и играе роля в 

образуването и стабилизацията на синапсите (Maguschak, 2012). В ядрото, 

β-катенин взаимодейства с транскрипционни фактори и активира веригата 

целеви гени, включително FOSL1 (FRA-1), които са свързани основно в 

регулацията на клетъчната пролиферация.  

В нашето проучване, понижената експресия на Fosl1 подкрепя „down“ 

регулацията на Wnt/β-катенин сигнализацията. 

Предвид широкия спектър от процеси в които участва Wnt/β-катенин 

нарушената му регулация може да има произволен брой негативни ефекти 

върху невронното развитие и по този начин да допринесе за патогенезата 

на нервно развитийни разстройства като РАС.  

7.2.9. Холинергичен синапс 

В централната нервна система (ЦНС), ацетилхолин (ACh) е от 

съществено значение при оценяването на стимули от средата с характера 

на възнаграждение или заплаха (Pepeu, 2004). Според няколко автора 

холинергичната сигнализация участва в регулирането на поведениете, 

вниманието (Arnold 2002), когнитивната пластичност (Ragozzino, 1998), 

социалните взаимодействия (Avale, 2011), и стереотипни поведения 

(McConville, 1992). На ниво на неврони, таламо-кортикалните 

холинергични проекции модулират освобождаването на възбуждащия 

невротрансмитер глутамат (Mesulam, 1983). От друга страна, стриатумните 

холинергични интерневрони променят своята активност в отговор на 

промени в околната среда, и модулират активността на GABA ергичните 

неврони в стриатума (Goldberg 2011). В кората, ацетилхолина има 

ивъзбуждащ и инхибиращ ефект върху различни слоеве, в зависимост от 

рецепторния тип върху който действа. (Eggermann, 2009). Ацетилхолина 

регулира и развитието на ЦНС-растеж, диференциация и пластичност и 

има влияние върху диференцирането на възбуждащите и инхибиторните 

синапси (Lauder, 1999). Следователно, ацетилхолина има важна роля в 

модулирането на баланса между възбуждане и инхибиране (E/I) в мозъка. 

Една от хипотезите за патогенезата на това заболяване лежи в дисбаланса в 

E/I в мозъка (Rubenstein, 2003 г.). 

Няколко проучвания асоциират холинергичната система с РАС. 

Kemper and Bauman (Kemper, 1998) откриват променени по размер, брой и 
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структура холинергични неврони в базалните ядра на предния мозък при 

пациенти с РАС. Friedman (Friedman, 2006) установяват намалени нива на 

прекурсора на ацетилхолин и никотин-холинергичния рецепторен агонист 

при пациенти с РАС. Според Sokol и сътр. (Sokol et al, 2002) ниските нива 

на холин в цитозола колерират с тежестта на аутизма. Няколко 

имунохистохимични проучвания докладват намалени никотин-

холинергични рецепторни субединици в постмортем проби от неокортекса, 

малкия мозък, таламуса и стриатума при пациенти с аутизъм (Deutsch et al, 

2010; Mukaetova-Ladinska et al, 2010). 

При нас дисрегулацията на холинергичната сигнализация се дължи на 

промени в експресията на RAP1GAP и OTOF. 

Нарушената холинергичната сигнализация може да има произволен 

брой негативни ефекти върху тези процеси и да допренесе за развитието на 

РАС. 

7.2.10. Допаминергичен синапс 

Допаминът (DA) е важен невротрансмитер в мозъка, където 

контролира различни функции като двигателна активност, мотивация и 

възнаграждение, учене, памет и ендокринна регулация. След 

освобождаване от пресинаптичните аксонни терминали, DA взаимодейства 

с най-малко пет подтипа рецептори в централната нервна система (ЦНС) 

които са разделени в две групи: D1-подобни рецептори (D1Rs), включващи 

D1 и D5 рецептори, които имат положителна връзка с аденозин циклаза и 

производството на сАМР, и D2-рецептори (като D2Rs), включваща D2, D3, 

D4, чието активиране води до инхибиране на аденозин циклаза и 

потискане на производството на сАМР. В допълнение, D1Rs и D2Rs 

модулират вътреклетъчните Са
2+

 нива и редица Са
2+

 зависими 

вътреклетъчни сигнални процеси, чрез разнообразни сАМР и Ca
2+

 

зависими и независими механизми. DA влияе на невроналната активност, 

синаптичната пластичност и поведение.  

Има достатъчно доказателства, че допаминергичната сигнализация е 

свързана с РАС (Hamilton, 2013; Hosenbocus, 2012; Robinson, 2001; Staal, 

2012). Няколко проучвания показват връзката на допамина в 

етиопатогенезата на РАС-мутации в:  

• допаминергични гени кодиращи допамин транспортер (DAT) 

(Hamilton, 2013 г.); 

• допаминови рецептори (Hettinger, 2012; Qian, 2013;Reiersen, 2011) 
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• ензими участващи в синтеза на допамин (DOPA декарбоксилаза, 

DDC) и катаболизма (катехол-O'Methyltransferase, COMT и моноамин 

оксидаза MAO-A и - В). 

Въпреки доказателствата обобщени тук подкрепящи участието на 

допаминергичните система в патогенезата на РАС точната му роля остава 

слабо разбрана, ние смятаме че допамина е ключов невротрансмитер в 

моторната активност, и може би допринася за „моторните“ симптоми на 

РАС, като речта, социалното поведение и поведенческите персеверации. 

Този невротрансмитер е критичен за системата на възнаграждение на 

мозъка и може би посредничи за аспекта на социална награда/дефицит при 

РАС. 

В нашия анализ приемаме, че дисрегулацията е свързана с промяната 

в експресията на RAP1GAP и OTOF 

7.2.11. Трансендотелиална левкоцитна миграция 

Миграцията на левкоцитите от кръвта в тъканите е от жизненоважно 

значение за имунната система и възпалението. При диапедеза левкоцитите 

се свързват към ендотелни клетъчни адхезионни молекули (САМ) и след 

това мигрират през съдовия ендотел. Преминаването на левкоцитите води 

до активиране на редица ендотелни клетъчни сигнали, които стимулират 

ендотелната клетъчна дисоциация, калциев инфлукс в ендотелната клетка 

и активиране на РКС, които са необходими за ICAM-1 зависимата 

миграция на левкоцити (www.genome.jp/kegg). 

При нас нарушението на този път може би се дължи на променена 

калциева сигнализация поради промяна в експресията на RAP1GAP и 

променена PKC активност дължаща се на OTOF. 

Въпреки че аутизмът засяга основно мозъчните функции (особено, 

социалното функциониране и познавателните способности), не е известно 

до каква степен се засягат другите органи и системи. Публикувани са 

много проучвания идентифицирали широко разпространени промени в 

имунната система при деца с аутизъм, както на системно така и клетъчно 

ниво. Мозъчни проби от пациенти с аутизъм показват признаци на 

активно, продължаващото възпаление, както и промени в генни пътища, 

свързани с имунната сигнализация и имунната функция. Освен това, много 

генетични изследвания показват връзка между аутизъм и гени, които се 

асоциират с нервната и имунната системи. Промените в тези пътища могат 

да повлияват функцията и в двете системи. Взети заедно, тези доклади 
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както и резултатите от нашето изследване показват, че РАС може в 

действителност да бъде системно разстройство свързано с необичайни 

имунни отговори.  

7.2.12. Гонадотропин освобождаващ хормон сигнализация 

Гонадотропин-освобождаващ фактор (GnRH) се секретира от 

хипоталамуса и действа върху неговия рецептор в предната част на 

хипофизата за регулиране на производството и освобождаването на 

гонадотропините LH и FSH. GnRH се свързва с GQ/11 протеини и активира 

фосфолипаза C, която предава сигнал до диацилглицерол (DAG) и 

инозитол 1,4,5-трифосфат (IP3). DAG активира вътреклетъчната протеин 

киназа С (РКС) и IP3 стимулира освобождаването на вътреклетъчния 

калций. Сигнализация надолу по веригата на протеин киназа С (РКС) води 

до трансактивиране на епидермалния растежен фактор (EGF) рецептор и 

активиране на митоген-активирани протеин кинази (MAPKs), включително 

извънклетъчната сигнал-регулирана киназа (ERK) и р38 МАРК. Активните 

МАРК се преместват към ядрото, което води до активиране на 

транскрипционни фактори и експресия на определени гени 

(www.genome.jp/kegg). В нашия случай този път е нарушен отново поради 

влиянието на RAP1GAP водещ до промяна в волтаж зависимите калциеви 

канали тип L.  

На фиг. 9 са представени връзките между различните дисрегулирани 

пътища от биоинформатичния анализ. Ние смятаме че дори малки 

регулаторни промени в тези пътища могат да доведат до каскадни 

промени, да нарушат баланса и да допренесат за патогенезата на РАС. 
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Фиг. 9. Връзки между дисрегулираните пътища. 

7.3. Обсъждане на индивидуалната експресия на 

диференциално експресираните гени. 

Последващият етап от анализа се състоя в проверка на експресионния 

профил на 10 от диференциално експресираните гени получени от пълния 

транскриптомен анализ на децата с РАС и здравите контроли.  

ANKRD22 – е ген, с неизяснени функции, кодиращ 22 килодалтонов 

протеин с три тандемни анкерин повторени мотиви. Функциите на 

протеини съдържащи анкерин повтори е свързана с клетъчния цикъл и 

синганлни пътища свързани с междуклетъчната сигнализация 

(www.genecards.org).  

LTF – (Lactotransferrin) е ген, кодиращ протеин, участващ в 

регулиране хомеостазата на желязото, защита от микробни инфекции, в 

противовъзпалителна активност, регулиране на клетъчния растеж и 

диференциация.   
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Скорошно проучване на Wetie и сътр. (Wetie, 2015) върху протеомния 

анализ на слюнка при пациенти с РАС открива повишени нива на протеини 

свързани с имунната система от които и лактотрансферина. LTF е протеин, 

свързан с антимикробната активност в гастроинтестиналния тракт. 

Повишени фекални нива на LTF също са наблюдавани при индивиди с 

РАС (Martirosian, 2011). Съпоставяне на техните данни с нашите по казват 

че промяната е генната експресия води и до промяна на протеина. Тези 

данни заедно с нашите показват връзка на имунитета в патогенезата на 

това разстройство. 

RAP1GAP кодира GTPase-активиращ протеин (GAP), които подтиска 

активността на RAS свързани Rap1 протеини. Rap1 действа като 

молекулярен превключвател който се движи между неактивна GDP – 

свързана форма и активна GTP-свързана форма. Като цяло, 

суперфамилията протеини RAS като Rap1, играят ключова роля в 

рецептор-свързани сигнални пътища, които контролират клетъчния растеж 

и диференциация. Rap1 играе роля в различни процеси, като клетъчна 

пролиферация, диференциация, адхезия и ембриогенеза чрез регулиране на 

ERK/MAPK сигналния път. В рамките на нервната система, регулацията на 

Rap1, чрез Rap1GAP допринася за растежа на аксони, развитие на 

дендритите и дендритнната пластичност (Chen et al. 2005; Jordan et al. 

2005; Xie et al. 2005; McAvoy et al. 2009.). 

Huang и сътр. (Huang, 2006) докладват rap1 като основен участник в 

идукцията на p38 MAPK сигналния път при мишки. Установяват че р38 

МАРК пътя има функционален ефект при предизвикване на mGluR 

зависимата дългосрочна депресия (LTD) и е важен медиатор на трафика на 

AMPA рецепторите по време синаптична пластичност.  

Purcell и сътр. (Purcell, 2001) при изледване на мозъчния 

транскриптом при пациенти с РАС установяват повишена експресия на 

гените за възбуден аминокиселинен транспортер 1, глутаматен рецептор 

AMPA 1. 

Няколко скорошни проучвания са установили, че TSC2, който е 

отговорен за около 60% от случаите на туберозна склероза, има GAP 

активност подобна на RAP1GAP дължаща се на хомоложен домен в С-

терминалния регион на TSC2. Около 60% от пациентите с туберозна 

склероза отговарят на диагностичните критерии за аутизм. 
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От данните получени от тези проучвания може може да обобщим, че 

RAP1GAP би могъл да се разглежда като потенциален кандидат ген имащ 

отношение към развитието на разстройството. 

TRIM17 се експресира в мозъка по време на ембрионалното развитие 

(Reymond, 2001) и има E3 убиквитин лигазна активност (Urano, 2009), с все 

още донеизяснена клетъчна функция. Скорошно проучване установи, че 

TRIM17 регулира невронална апоптоза (Lassot, 2010) и предполага 

участието му в развитието на централната нервна система. 

TRIM17 се асоциира с РАС (van der Zwaag, 2009) повишена експресия 

на гена се открива при апоптоза на церебралните гранулирани неврони. 

Свръхекспресията на TRIM17 причинява освобождаване на цитохром С и 

активиране на каспаза-3 и предзвиква апоптоза. Ето защо, дисрегулацията 

на TRIM17 може да е свързана с промяна в баланса пролиферация/

апоптоза чрез активирането на каспаза-3 по време на нормалното развитие 

на мозъка и може да допринесе за патогенезата на аутизъм. 

TM4SF1 е протеин кодиращ ген. Протеинът, кодиран от този ген е 

член на супер семейството трансмембранни протеини 4. Повечето от тези 

членове са клетъчно-повърхностни протеини, които се характеризират с 

присъствието на четири хидрофобни домени. Протеините посредничат в 

сигнализацията на събития, които играят роля в регулирането на 

развитието на клетките, активиране и растеж. TM4SF1 инициира 

формирането на наноподиа и улеснява клетъчната поляризация и миграция 

(Zukauskas 2011.) 

FOSL1 кодира, левцин цип протеин, който димеризира с протеини от 

семейството JUN, при което се образува транскрипционен фактор 

комплекс АР-1 (Abe 2007). FOSL1 регулира клетъчната пролиферация, 

диференциация и трансформация. FOSL1 участва в Wnt/β-катенин 

сигналния път, свързан с регулацията на развитието на мозъка и 

образуването на синапсите в основата на ученето и паметта. Скорошно 

проучване изучаващо неврологични и поведенчески промени при мишки 

показва значително намалена експресия на FOSL1 в хипокампуса на 

подрастващи мишки с поведенчески промени изложени пренатално на 

хипоксия и потискане на Wnt/β-катенин сигнализацията (Bin, 2016).През 

последните години се натрупаха доказателства, показващи, че 

компонентите на Wnt/β-катенин пътищата са включени в патогенезата на 

невропсихиатричните разстройства. Едно скорошно ревю, подкрепя 
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твърдението, че дисрегулация на гени, влияещи върху Wnt/β-катенин може 

да допринесе за развитието на РАС. (Zhang, 2014) 

SCAND1 кодира протеин съдържащ SCAN box домейн. Протеинът 

може би регулира функцията на транскрипционния фактор – миелоиден 

цинков пръст 1B (www.genecards.org). 

ТМЕМ40 е протеин кодиращ ген с неизяснена за сега функция 

(www.genecards.org). 

7.4. От множество гени към общи биологични процеси 

Резултатите от много широко мащабни геномни проучвания, 

включително и нашето потвърждават хипотеза, че въпреки голямото 

разнообразие от генетични промени откривани при РАС всички те в 

крайна сметка конвергират в основни сигнални пътища (Murdoch, 2013). 

Заслужава си да се отбележи, че биоинформатичния анализ на пътищата 

все още е ограничен от сегашните познания на сигналните пътища и 

молекулните взаимодействия и по този начин идентифицирането на 

различни пътища от различните изследвания може частично да отразява 

все още неохарактеризираната сложност на молекулярните сигнални 

пътища (Voineagu, 2013).  

O'Roark и сътр. (O’Roak, 2012) установяват, че де ново мутации 

водещи до нарушаване на функцията на гена конвергират силно в 

свързаната бета-катенин/ремоделиране на хроматина мрежа, която се 

асоциира с невроналната диференциация и образуване на синапсите.  

Iossifov и сътр. (Iossifov, 2012) откриват де ново мутации в гени, 

кодиращи протеини свързани с FMRP протеина(свързан с синдром на 

чуплива Х), което предполага участието им в синаптичната пластичност. 

Проучването на Neale и сътр. (Neale, 2012) показа, че гени, носещи 

функционални де ново варианти са функционално свързани с други 

синаптични гени асоциирани с РАС. 

Talkowski и сътр. (Talkowski, 2012) установяват, че рядко де ново 

CNVs откривани при РАС засягат предимно гени, свързани с развитието на 

синапсите, насочване на аксоните и невронната подвижност.  

Тези данни подчертават факта, че при пациенти с РАС се установяват 

предимно патогенни мутации варианти при гени участващи в различни 

аспекти на синаптичната функция. 

От друга страна транскриптомните проучвания откриват промяна в 

гени свързани с две системи имунната и нервната.  
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Установяват се гени свързани с имунитета с повишена експресия и 

гени свързани с неврноалната функция с намалена (Voineagu, 2011). 

Нашите данни също съвпадат с тази тенденция, ние установихме 

диференциална експресия на гени свързани със синаптичната пластичност, 

ориентацията на аксоните и невронното преживяване имунитета и 

възпалението. Обединение на всички фактори свързани с етиопатогенезата 

на РАС сме представили на фиг. 10. 

 

Фиг. 10. Генетични и негенетични фактори в етиопатогенезата на РАС 
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8. Заключение 

В заключение, в настоящото проучване за първи път в България 

проведохме цялостен транскрипционен анализ при български пациенти с 

разстройство от аутистичния спектър и здрави контроли и извършихме 

индивидуален експресионен профил на диференциално експресираните 

протеин-кодиращи гени. Откритите диференциално експресираните гени 

са свързани с развитието и функциите както на нервната, така и на 

имунната система. Повечето от тях участват в основни киназни и/или 

сигнални пътища. Нашите резултати подкрепят участието на различни 

генетични фактори (хетерогенност) в развитието на РАС, които участват в 

едни и същи основни пътища свързани с диференциация, клетъчно 

оцеляване, междуклетъчна сигнализация, развитийни процеси, реагиране 

на оксидативен стрес, имунни процеси и синаптична структура и 

пластичност.  

Резултатите от нашето изследване показват, че съществуват ясни и 

съществени нарушения в генната експресия от периферни кръвни проби, 

получени от деца с РАС в сравнение със здрави контроли. Проучването ни 

също така потвърждава принципа, че периферната кръв е потенциално 

полезен източник на диагностични биомаркери за нарушения на мозъка и 

други недостъпни тъкани Като резултат ние предложихме и няколко нови 

кандидат гени. В бъдеще (ако нашите резултати се потвърдят и от други 

проучвания) може да предположим че диференциално експресираните 

гени могат да бъдат използвани като потенциални биомаркери, а 

дисрегулираните пътища, в които те участват да се превърнат в 

потенциални таргети за прицелни терапии при това разстройство. 

Транскриптомният анализ предлага огромни възможности при 

изследване на етиопатогенезата на мултифакторните заболявания. 

Настоящото изследване е все още в начален етап. Изследването ще бъде 

продължено с по-задълбочени проучвания в по-големи групи от пациенти. 
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9. Изводи  

1. иРНК изолирана от периферна венозна кръв може да потвърди 

експресионните промени в мозъчна тъкан и диференциално 

експресираните гени могат да се приемат за биомаркерни молекули 

при РАС. 

2.  Определени са 22 гена с диференциална експресия в пуловете на 

пациенти с РАС /контроли като CD177; CRB2; DPM3; MAGEA4 и 

OTOF са нови кандидат гени. 

3. Въз основа на биоинформатичните анализи на диференциално 

експресираните гени може да се приеме, че дисрегулацията им води 

до промяна в ключови сигнални и киназни пътища, свързани със 

синаптичната пластичност, смущения в ориентирането на аксоните, 

невронното преживяване, диференциацията и възпалението, имащи 

роля в патофизиологията на РАС. 

4. Установена е разлика в експресията на 10 гена при индивидуалния 

експресионен профил при деца с РАС сравнени с контролната група и 

са номинирани като кандидат-гени ANKRD22, RAP1GAP и TRIM17. 

5. Изследването ни е в потвърждение на хипотеза, че въпреки голямото 

разнообразие от генетични промени, откривани при РАС, всички те 

конвергират в ключови сигнални пътища свързани с развитието и 

функциите както на нервната така и на имунната система. 

6. Дисрегулация в ендоканабиноидната и калциевата сигнализация са 

общи молекулярни механизми в основата на патофизиологията на 

„синдромните“ и „не-синдромите“ форми на РАС. 
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10. Приноси  

 

10.1. Приноси с научен характер 

 Установени са кандидат-гени имащи отношение към развитието на 

РАС 

 Установени са биологични пътища, имащи отношение към 

патогенезата на РАС 

 Настоящото проучване демонстрира иРНК от периферна кръв като 

биомаркер при РАС 

 Установени са доказателства в подкрепа на хипотеза, че въпреки 

голямото разнообразие от генетични промени, откривани при РАС, 

повечето в крайна сметка конвергират в ключови сигнални пътища 

 

 

10.2. Приноси с приложен характер 

 За пръв път в България е извършен пълен транскрипционен анализ 

при деца РАС. 

 Набелязани са кандидат-гени като потенциални биомаркери  

 Разширена е ДНК банката от пациенти с РАС, предоставящи 

възможност за по-мащабни бъдещи проучвания. 
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