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Здравейте,

Пред вас е Тестът за имунния отговор на организма към рака на шийката на 
матката, който има силен генетичен компонент. Нашата ДНК управлява имун-
ната ни система и това как противодействаме на канцерогенните и онкоген-
ните вируси, които 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 система. Структурните и функционални промени в HLA локуса, загу-
бата на експресия на туморни антигени, липсата на костимулиращи молекули 
и производството на имуносупресивни цитокини са някои от възможните меха-
низми, които карат туморните клетки да избегнат имунния надзор.

HLA алелите играят ключова роля в контрола на тумурните заболявания, тъй 
като те могат да ограничат представянето на пептиди, получени от виру-
си, тумор-специфични или асоциирани с тумора антигени до Т-лимфоцитите. 
По този начин те позволяват индуцирането на имунни отговори с потенциал-
но клинично значение. Молекулите на човешкия левкоцитен антиген (HLA) играят 
особено важна роля в клетъчния имунитет и имат значение за развитието на 
рака на шийката на матката. 

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.

През последните години световната заболеваемост и смъртността от ин-
вазивен рак на шийката на матката намаляват, благодарение на програмата 
за скрининг и постиженията в ранната диагностикa. От повечето изследвания 
става ясно, че младите жени развиват по-агресивна форма на заболяването 
и имат по-лоша прогноза от по-възрастните жени. За развитието на рак на 
шийката на матката е необходима цервикална инфекция с човешкия папиломен 
вирус (HPV). Добре е известно, че високорискови към HPV инфекция са жените 
в репродуктивна възраст. Генетичните характеристики на гостоприемника, 
по-специално HLA, играят важна роля в HPV инфекцията и допълнително доприна-
сят за прогресирането до рак на маточната шийка.

Настоящият генетичен Тест за имунния отговор на организма към рака на шийка-
та на матката 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 
предразположеност и съществуващите рискове, отнасящи се до рака на ма-
точната шийка.

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
 ШИЙКАТА НА МАТКАТА

ВИДОВЕ РАК НА МАТОЧНАТА ШИЙКА

Ракът на шийката на матката се по-
явява, когато здравите клетки развият 
промени (мутации) в тяхната ДНК. ДНК 
на клетката съдържа инструкциите, 
които определят поведението º. Здра-
вите клетки растат и се размножа-
ват с определена скорост, и в крайна 
сметка умират, мутиралите клетки 
растат и се размножават извън кон-
трол, като образуват маса (тумор). 
Раковите клетки нахлуват в близките 
тъкани и могат да се откъснат от ту-

Видът на рака на шийката на матка-
та, помага да се определи прогнозата 
и лечението. 

Основните видове рак на маточната 
шийка са:

• Плоскоклетъчен карцином. Този тип 
рак на маточната шийка започва в тън-
ките плоски клетки (сквамозни клетки), 

мора, за да се разпространят (метас-
тазират) в тялото.

Kато причина за появата на рака на 
шийката на матката се посочва роля-
та на човешкия папиломен вирус (HPV). 
Но, много от хората с вируса никога 
не развиват рак. Учените смятат, че 
ракът на шийката на матката се при-
чинява от сложно взаимодействие на 
генетични фактори и нарушена функция 
на имунната система следствие на на-
чина на живот.

облицоващи външната част на шийка-
та на матката, която преминава във 
влагалището. Повечето видове рак на 
маточната шийка са плоскоклетъчни 
карциноми.

• Аденокарцином. Този вид рак на ма-
точната шийка започва в жлезистите 
клетки с форма на колона, които облицо-
ват цервикалния канал.

КЛИЕНТ ¹ 989686
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РИСКОВИ ФАКТОРИ

Наличието на човешкия папиломен ви-
рус (HPV) не означава непременно, че ще 
развиете рак на шийката на матката, 
но трябва да бъдете внимателни и ре-
довно да посещавате профилактично 
гинеколог.

Факторите, които са свързани с по-
вишен риск от рак на шийката на мат-
ката, включват:

• Ранна сексуална активност. Сексът 
в ранна възраст увеличава риска от HPV.

• Други инфекции, предавани по полов 
път. Наличието на такива като хлами-
дия, гонорея, сифилис и ХИВ / СПИН – уве-

личава риска от HPV.
• Отслабена имунна система. Може 

да е по-вероятно да развиете рак на 
маточната шийка, ако имунната ви 
система е отслабена от друго здраво-
словно състояние и имате HPV.

• Пушене. Пушенето е свързано с пло-
скоклетъчен рак на маточната шийка.

• Лекарства за предотвратяване на 
спонтанен аборт. Ако майка ви е прие-
мала лекарство, наречено диетилстил-
бестрол (DES), докато е била бременна, 
може да имате повишен риск от опреде-
лен тип рак на маточната шийка, наре-
чен прозрачен клетъчен аденокарцином.

КЛИЕНТ ¹ 989686
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ПРЕВЕНЦИЯ

• Попитайте Вашия лекар за HPV вак-
сината. Ваксинацията за предотвра-
тяване на HPV инфекция може да нама-
ли риска от рак на маточната шийка и 
други видове рак, свързани с HPV. Попи-
тайте Вашия лекар дали HPV ваксината 
е подходяща за Вас.

• Направете рутинни тестове. Тес-
товете могат да открият предрако-
ви състояния на шийката на матката, 
така че те могат да бъдат наблюдава-
ни или лекувани, за да се предотврати 
болестта. Повечето медицински орга-
низации предлагат да се започнат ру-

тинни тестове на 21 г. и да се повта-
рят на всеки няколко години.

• Практикувайте безопасен секс. На-
малете риска от рак на маточната 
шийка, като вземете мерки за предо-
твратяване на полово предавани ин-
фекции, като например използване на 
презерватив всеки път, когато прави-
те секс и ограничавате броя на сексу-
алните партньори.

• Не пушете. Ако не пушите, не започ-
вайте. Ако пушите, говорете с Вашия 
лекар за стратегии, които да Ви помог-
нат да се откажете.
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ВАРИАНТИ НА HLA СА СВЪРЗАНИ С ВАШАТА ГЕНЕТИЧНА 
ПРЕДРАЗПОЛОЖЕНОСТ И СЪЩЕСТВУВАЩИ РИСКОВЕ 
ОТНАСЯЩИ СЕ ДО РАКА НА ШИЙКАТА НА МАТКАТА 

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-

ква туморните клетки да придобият 
способността да избягват откриване 
и унищожаване от имунната система. 
Изследването на различни тумор-спе-
цифични маркери има решаваща роля в 
ранната диагностика и лечение на рак 
на шийката на матката. Променената 
експресия на HLA върху повърхността 
на туморните клетки е ранно и често 
събитие, което насърчава канцерогене-
зата, тъй като HLA е критично важен за 
имунното разпознаване на туморните 
клетки и сигнализацията между тумор-
ни и имунни клетки.

КЛИЕНТ ¹ 989686
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ВАШАТА ГЕНЕТИЧНА ПРЕДРАЗПОЛОЖЕНОСТ И 
СЪЩЕСТВУВАЩИ РИСКОВЕ ОТНАСЯЩИ СЕ 

ДО РАКА НА ШИЙКАТА НА МАТКАТА

Генетичният тест за носителство 
на специфични HLA-алели има важно зна-
чение за определяне на риска от разви-
тие и превенцията на рак на шийката 
на матката, особено ако сте подложе-
ни и на други рискови фактори.

Вашият резултат

Вие сте носител на алел, който има естестве-
на защита срещу рака на шийката на матката. 
Вашият риск е незначителен. 

КЛИЕНТ ¹ 989686
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