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Здравейте,

Пред вас е Тестът за имунния отговор на организма към рака на гърдата, който 
има силен генетичен компонент. Нашата ДНК управлява имунната ни система 
и това как противодействаме на канцерогенните и онкогенните вируси, кои-
то дестабилизират клетъчната пролиферация и поправка. В резултат на това 
някои антигени на клетъчната повърхност се губят, а други се експресират. В 
края на този процес туморът може да не бъде разпознат от имунната систе-
ма. Структурните и функционални промени в HLA локуса, загубата на експресия 
на туморни антигени, липсата на костимулиращи молекули и производството 
на имуносупресивни цитокини са някои от възможните механизми, които карат 
туморните клетки да избегнат имунния надзор.

Алелите на човешкия левкоцитен антиген (HLA) играят ключова роля в контро-
ла на тумурните заболявания, тъй като те могат да ограничат представяне-
то на пептиди, получени от вируси, тумор-специфични или асоциирани с тумо-
ра антигени до Т-лимфоцитите. По този начин те позволяват индуцирането на 
имунни отговори с потенциално клинично значение. Молекулите на човешкия лев-
коцитен антиген (HLA) играят особено важна роля в клетъчния имунитет и имат 
значение за развитието на рака на гърдата. 

Молекулите на HLA са ключови за функционирането на имунната система на 
човека. Типовете HLA не са разпределени равномерно сред населението, някои 
HLA алели са по-чести от други. Нашите HLA алели са отговорни за приемане 
или отхвърляне на тъкани след трансплантация на органи или стволови клетки. 
Всички ние наследяваме различни HLA гени от нашите биологични родители.

Научните изследвания в областта на генетиката, осведомеността за рака 
на гърдата, категоричният наследствен фактор спомагат постигането на 
напредък в ранното диагностициране и лечение на болестта. Процентът на 
преживяемост при рак на гърдата се е увеличил и броят на смъртните случаи, 
свързани с това заболяване, непрекъснато намалява, до голяма степен благо-
дарение на фактори като по-ранно откриване, нов персонализиран подход към 
лечението и по-добро разбиране на болестта. 

Ако при вас съществува фамилна обремененост, асоциирана с рак на гърда-
та, то вие правилно сте се спрели на този тест. 

Настоящият генетичен Тест за имунния отговор на организма към рака на гър-
дата ще изследва двата основни класа молекули на HLA – клас I и клас II. 

Анализът на HLA гените се осъществява чрез технологията на масивно па-
ралелно новогенерационно ДНК секвениране (Next Generation Sequencing – NGS), 
което позволява едновременно откриване на всички чести и редки варианти в 
изследваните гени.

Този тест ще ви даде отговор на въпроси, свързани с вашата генетичнa пред-
разположеност и съществуващите рискове, отнасящи се до рака на гърдата.

Резултатите, които ще получите, са част от вашия генетичен паспорт, използвайте 
ги за вашето здраве и дълъг живот.
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ГЕНЕТИЧНИ ТЕРМИНИ

Ген – участък от дезоксирибонуклеиновата киселина (ДНК) с определена нукле-
отидна последователност, която носи информация за изграждането на една или 
повече полипептидни вериги (протеин, белтък). Генът е най-малката функционал-
на единица за наследственост.

Генотип – съвкупност от наследствените заложби на даден индивид, записани 
в неговата ДНК. Според това доколко детайлно описваме ДНК на даден органи-
зъм се изменя и нашето описание на генотипа. Обикновено, когато говорим за 
генотип, имаме предвид алелите (вариантите) на определен ген или малка група 
гени на индивида. 

Алел – всяка една от формите на различните състояния на един ген, определя-
щи различни фенотипни белези. Алелите се наричат също алтернативни функ-
ционални състояния на гените.

Полиморфизъм (полиморфен вариант) – един от два или повече варианти на оп-
ределена последователност на ДНК, всеки от които се среща с честота над 
1% в популацията. Най-често срещаният тип полиморфизъм е замяната на един 
нуклеотид с друг в определена позиция на ДНК. Полиморфизмите също могат да 
бъдат много по-големи по размер и да включват дълги участъци от ДНК.

Мутация – всяка грешка в последователността на ДНК, която: води до промяна 
на нормалния алел във вариант с патогенен ефект; среща се с много ниска чес-
тота в популацията (< 1%); води до нарушена функция на кодирания протеин и 
развитие на заболяване.

Имунитет – способността на многоклетъчните организми да се противопоста-
вят на вредните микроорганизми, вируси и други патогени да навлизат в тех-
ните клетки, като същевременно имат адекватна поносимост за избягване на 
алергия и автоимунни заболявания.

Хуморален имунитет – той се реализира чрез антителата. Те са специални бел-
тъчни молекули, образувани от активирани В-лимфоцити, които могат да свърз-
ват антигените. Така образуваният комплекс антиген-антитяло по правило е 
безвреден и бързо се извежда от организма. 

Клетъчен имунитет – той се реализира от фагоцитиращите клетки на имунната 
система (макрофаги и микрофаги), Т-клетки “убийци” и естествени клетки убийци 
(NK – клетки).

HLA – група протеини по повърхността на клетките, кодирани от основния 
комплекс за тъканна съвместимост при човека (Мajor Histocompatibility Complex – 
MHC), които са отговорни за регулирането на имунната система. Те предста-
вят чуждите антигени на специализирани Т- клетки, с което се стартира имун-
ният отговор. 

Антиген – всяко вещество (имуноген или хаптен), което се възприема от орга-
низма като чуждо и предизвиква имунен отговор самостоятелно или след образу-
ване на комплекс с по-голяма молекула (като протеин) и специфично се разпозна-
ва от антитела или Т-клетки на имунния отговор.
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ПРИЧИНИ ЗА ПОЯВАТА НА РАКА НА ГЪРДАТА

Известно е, че ракът на гърдата се 
появява, когато някои клетки на гърдата 
започнат да растат необичайно. Тези 
клетки се делят по-бързо от здравите 
клетки и продължават да се натрупват, 
образувайки бучка или маса. Клетките 
могат да се разпространят (метаста-
зират) през гърдите до лимфните възли 
или до други части на тялото.

Ракът на гърдата най-често започва с 
клетки в млекопроизводствените кана-
ли (инвазивен дуктален карцином). Може 

също да започне в жлезистата тъкан, 
наречена лобули (инвазивен лобуларен 
карцином) или в други клетки или тъкани 
в гърдата.

Учените са идентифицирали като при-
чина за появата на рака на гърдата ге-
нетични и хормонални фактори, начин на 
живот и околна среда. Но, най-вероятно 
ракът на гърдата се причинява от слож-
но взаимодействие на генетичен състав 
и нарушена функция на имунната систе-
ма следствие на начина на живот.

КЛИЕНТ ¹ 989685
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РИСКОВИ ФАКТОРИ

Наличието на един или няколко рискови 
фактора за рак на гърдата не означава 
непременно, че ще развиете болестта. 
Но трябва да бъдете внимателни и ре-
довно да наблюдавате гърдите си и да 
посещавате профилактично мамолог.

Факторите, които са свързани с пови-
шен риск от рак на гърдата, включват:

• Женски пол. Жените са много 
по-склонни от мъжете да развият рак 
на гърдата.

• Напредване на възрастта. Рискът 
от рак на гърдата се увеличава с на-
предването на възрастта.

• Лична история на клиника на гърдата. 
Ако сте имали биопсия на гърдата, коя-
то е открила лобуларен карцином in situ 
или атипична хиперплазия на гърдата, 
имате повишен риск от рак на гърдата.

• Лична история на рак на гърдата. 
Ако сте имали рак на гърдата на една-
та гърда, имате повишен риск от раз-
витие на рак на другата гърда.

• Фамилна история за рак на гърдата. 
Ако вашата майка, сестра или дъщеря 
са били диагностицирани с рак на гър-
дата, особено в млада възраст, рискът 
от рак на гърдата се увеличава. 

• Унаследени генни мутации, които 
увеличават риска от рак. Някои генни 
мутации, които повишават риска от 
рак на гърдата, могат да бъдат преда-
дени от родителите на децата. 

• Излагане на радиация. Ако сте били 
подложени на лъчелечение на гърдите 
като дете или в млада възраст, рискът 
от рак на гърдата се увеличава.

• Затлъстяване. Затлъстяването уве-
личава риска от рак на гърдата.

• Започване на менструация в по-мла-
да възраст. Започване на цикъла преди 
12-годишна възраст увеличава риска от 
рак на гърдата.

• Започване на менопаузата в по-на-
преднала възраст. Ако сте започнали 
менопауза в по-напреднала възраст, 
имате по-висок риск от рак на гърдата.

• Раждането на първото дете в по-на-
преднала възраст. Жените, които раж-
дат първото си дете след 30-годишна 
възраст, могат да имат повишен риск 
от рак на гърдата.

• Никога не сте били бременни. Жени-
те, които никога не са били бременни, 
имат по-висок риск от рак на гърда-
та, отколкото жените, които са имали 
една или повече бременности.

• Постменопаузална хормонална те-
рапия. Жените, които приемат лекар-
ства за хормонална терапия, която 
комбинира естроген и прогестерон за 
лечение на признаците и симптомите 
на менопаузата, имат повишен риск от 
рак на гърдата. Рискът от рак на гърда-
та намалява, когато жените спрат да 
приемат тези лекарства.

КЛИЕНТ ¹ 989685
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НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ РАК НА ГЪРДАТА
 ПРИ ЖЕНИ СЪС СРЕДЕН РИСК

Промяната в ежедневието може да 
помогне за намаляване на риска от рак 
на гърдата:

• Попитайте вашия лекар за скрининг 
на рак на гърдата. Обсъдете с вашия 
лекар кога да започнете скрининг и те-
стове за рак на гърдата, като клинични 
прегледи на гърдата и мамографии. Го-
ворете с вашия лекар за ползите и ри-
сковете от скрининга. Заедно можете 
да решите кой вид скрининг на рак на 
гърдата е подходящ за вас.

• Запознайте се с гърдите си чрез са-
мопреглед. Редовно опипвайте гърдите 
си до областта под мишниците, ако 
идентифицирате бучка или други необи-
чайни признаци, незабавно говорете с 
вашия лекар. Информираността за гър-
дите не може да предотврати рака на 
гърдата, но може да ви помогне да раз-
берете по-добре нормалните промени, 
които претърпяват гърдите ви, и да 
идентифицирате необичайни признаци 
и симптоми.

• Пийте алкохол умерено. Ограничете 
количеството алкохол, което пиете, до 
не повече от едно питие на ден.

• Упражнявайте се. Стремете се към 
поне 30 минути упражнения през повече-
то дни от седмицата.

• Ограничете хормоналната терапия 
в постменопауза. Комбинираната хор-

монална терапия може да увеличи риска 
от рак на гърдата. Говорете с вашия 
лекар за ползите и рисковете от хор-
монална терапия. Някои жени изпитват 
притеснителни признаци и симптоми по 
време на менопаузата и за тези жени по-
вишеният риск от рак на гърдата може 
да бъде приемлив, за да облекчи призна-
ците и симптомите на менопаузата. За 
да намалите риска от рак на гърдата, 
използвайте възможно най-ниската доза 
хормонална терапия за най-кратък пе-
риод от време.

• Поддържайте здравословно тегло. 
Ако теглото ви е здравословно, полагай-
те усилия да поддържате това тегло. 
Ако трябва да отслабнете, намалете 
броя на калориите, които приемате 
всеки ден и бавно увеличавайте количе-
ството упражнения.

• Изберете здравословна диета. Же-
ните, които ядат средиземноморска 
храна, допълнена с екстра върджин зех-
тин и смесени ядки, могат да имат нама-
лен риск от рак на гърдата. Средизем-
номорската храна се фокусира най-вече 
върху растителни съставки, като пло-
дове и зеленчуци, пълнозърнести храни, 
бобови растения и ядки. Хората, които 
спазват средиземноморската диета, 
избират здравословни мазнини, като 
зехтин, вместо масло и риба вместо 
червено месо.

КЛИЕНТ ¹ 989685
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НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ РАК НА ГЪРДАТА
 ПРИ ЖЕНИ С ВИСОК РИСК

ВАРИАНТИ НА HLA СА СВЪРЗАНИ С ВАШАТА ГЕНЕТИЧНА 
ПРЕДРАЗПОЛОЖЕНОСТ И СЪЩЕСТВУВАЩИ РИСКОВЕ 

ОТНАСЯЩИ СЕ ДО РАКА НА ГЪРДАТА 

Ако вашият лекар е преценил семейна-
та ви история и е установил, че имате 
други фактори, като предраково със-
тояние на гърдата, които увеличават 
риска от рак на гърдата, можете да 
обсъдите варианти за намаляване на 
риска, като например:

• Превантивни лекарства (химиопро-
филактика). Лекарствата, блокиращи 
естрогена, като селективни модулато-
ри на естрогенните рецептори и ин-
хибитори на ароматазата, намаляват 
риска от рак на гърдата при жени с ви-
сок риск от заболяването. Тези лекар-

Молекулите на човешкия левкоцитен 
антиген (HLA) играят ключова роля в кон-
трола на туморогенезата, тъй като 
те могат да ограничат представяне-
то на пептиди, получени от вирусни, 
тумор-специфични или асоциирани с ту-
мора антигени до Т-лимфоцитите, като 
по този начин позволяват индуциране-
то на имунни отговори с потенциално 
клинично значение. Т-клетъчните отгово-
ри зависят от унаследяването на спе-
цифични алели на високо полиморфните 
HLA гени от клас I и клас II. 

Прогресията на рака обикновено изис-

ства крият риск от странични ефекти, 
така че лекарите запазват тези лекар-
ства за жени, които имат много висок 
риск от рак на гърдата. Обсъдете пол-
зите и рисковете с вашия лекар.

• Превантивна хирургия. Жените с 
много висок риск от рак на гърдата 
могат да изберат хирургично отстра-
няване на гърдите им (профилактична 
мастектомия). Те могат също да избе-
рат да им бъдат премахнати яйчници-
те (профилактична оофоректомия), за 
да се намали рискът от рак на гърдата 
и рак на яйчниците.

ква туморните клетки да придобият 
способността да избягват откриване 
и унищожаване от имунната система. 
Изследването на различни тумор-специ-
фични маркери има решаваща роля в ран-
ната диагностика и лечение на рак на 
гърдата. Променената експресия на HLA 
върху повърхността на туморните клет-
ки е ранно и често събитие, което насър-
чава канцерогенезата, тъй като HLA е 
критично важен за имунното разпознава-
не на туморните клетки и сигнализация-
та между туморни и имунни клетки. 

КЛИЕНТ ¹ 989685
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ВАШАТА ГЕНЕТИЧНА ПРЕДРАЗПОЛОЖЕНОСТ И 
СЪЩЕСТВУВАЩИ РИСКОВЕ ОТНАСЯЩИ СЕ 

ДО РАКА НА ГЪРДАТА 

Генетичният тест за носителство 
на специфични HLA-алели има важно зна-
чение за определяне на риска от раз-
витие и превенция на рак на гърдата, 
особено ако сте подложени и на други 
рискови фактори.

Вашият резултат

Вие сте носител на алел, който се асоциира 
с повишен риск от поява на рак на гърдата. 
Вие имате повишен риск. 

КЛИЕНТ ¹ 989685
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