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Бета-таласемия е наследствено заболяване, което се характеризира с намалена или 

липсваща продукция на бета веригата на хемоглобина. Редовните хемотрансфузии 

временно подобряват състоянието, но с течение на времето се проявяват усложненията 

от хроничната хемолиза и железния свръхтовар – развитието на вторична 

хемохроматоза с предимно засягане на сърцето. След въвеждането на новите железни 

хелатори преживяемостта съществено се подобри, но сърдечните усложнения при тези 

пациенти си остават водеща причина за смъртност в до 70% от случаите. 

Целта на настоящото проучване е да се открие има ли белези на ранна, субклинична 

миокардна увреда, както и времето на тяхната поява, при деца и млади възрастни с бета 

таласемия майор, посредством използването на нови ехокардиографски техники и 

изследване експресията на специално подбрани микроРНКи (microRNA). 

Микро-РНКи са малки, недодиращи молекули РНК необходими, както за нормалното 

развитие на сърдечно-съдовата система, така и за появата на редица патологични 

процеси. Тяхното широко разпространение в телесните течности, стабилност и 

устойчивост, ги прави особено подходящи за изолиране, идентифициране и изследване. 

Натрупани са достатъчно доказателства за намесата на определени микро-РНКи 

(микроРНК-1, микроРНК-21, микроРНК-29, микроРНК-150) в патогенезата и 

прогресията на сърдечна недостатъчност, миоцитната хипертрофия и апоптоза, 

интерстициалната фиброза, сърдечно ремоделиране. 

В изследването се планира да участват 40 млади пациенти с доказана диагноза бета 

таласемия майор. Основните задачи включват: ехокардиографска оценка на сърдечна 

функция, използвайки нови техники; изследване на лабораторни маркери за железен 

свръхтовар (феритин, нетрансферин-свързано желязо); анализ на експресия на 

специфични микро-РНКи, както и корелация между получените резултати, 

трансфузионните режими на лечение и провежданата хелатираща терапия. 

Въз основа на резултатите от проведеното изследване, ще се получи актуална 

информация за сърдечно-съдовият статус на най-младите пациенти с бета таласемия 

майор. Ще могат да се идентифицират рисковите пациенти за бъдещи сърдечно-съдови 

усложнения, с възможност за оптимизиране на лечението. Ще се установи наличие или 

липса на експресия на определени микроРНКи, асоциирани със сърдечна 

недостатъчност, ремоделиране и фиброза. Предвид потенциала на микро-РНКите за 

бъдещи биомаркери считаме, че изследването на експресията им при деца и млади хора 

с таласемия майор ще допринесе за по-доброто разбиране на участието им в 

патологичните процеси, както и за по-добрата грижа за пациентите, започваща от най-

ранна детска възраст. 


