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Здравейте,

Пред вас е Тестът за имунния отговор на организма към инфекцията със SARS – 
CoV-2 (КОВИД-19), който има силен генетичен компонент. Нашата ДНК управлява 
имунната ни система и това как реагираме на заразни болести и обикновени 
настинки. 

Вроденият имунитет представлява първата защита и опит на организма за 
задържане на вируса чрез молекулни рецептори и е последван от адаптивен 
имунен отговор, който спомага за намаляване на вирусното натоварване чрез 
Т-клетъчния отговор и образуването на антитела.

Силата на имунната реакция на организма зависи от това колко е чужд про-
теинът. Ако е сравнително близък до някой от белтъците в тялото на чове-
ка, имунната реакция е сравнително слаба, но колкото е по-различен, толкова 
по-силна е и имунната реакция.

Системата на човешкия левкоцитен антиген (Human Leukocyte Antigen, HLA), 
съставена от протеини на клетъчната повърхност, спомага за регулирането 
на имунната система. Хора с определени HLA алели са по-склонни към заразно 
инфекциозни заболявания от други. 

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.

Настоящият генетичен Тест за имунния отговор на организма към инфекцията 
с КОВИД-19 ще изследва двата основни класа молекули на HLA – клас I и клас II. Уче-
ните смятат, че специфични HLA алели правят хората по-податливи на тежки 
инфекции, или пък обратното, имат протективен характер, предпазват ги от 
инфекции. За да се постигне желаният имунен отговор, трябва да съществуват 
както HLA микробни антигенови комплекси, така и съответни Т-клетки. Когато 
едни от тях липсват, хората са склонни да развият тежки инфекции.

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 вирусната 
инфекцията с КОВИД-19.

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 нуклеоти-
дна последователност, която носи информация за изграждането на една или повече 
полипептидни вериги (протеин, белтък). Генът е най-малката функционална единица 
за наследственост.

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

Алел – всяка една от формите на различните състояния на един ген, определящи 
различни фенотипни белези. Алелите се наричат също алтернативни функционални 
състояния на гените.

Полиморфизъм (полиморфен вариант) – един от два или повече варианти на опре-
делена последователност на ДНК, всеки от които се среща с честота над 1% в по-
пулацията. Най-често срещаният тип полиморфизъм е замяната на един нуклеотид с 
друг в определена позиция на ДНК. Полиморфизмите също могат да бъдат много по-го-
леми 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 честота в 
популацията (< 1%); води до нарушена функция на кодирания протеин и развитие на 
заболяване.

Имунитет – способността на многоклетъчните организми да се противопоставят 
на вредните микроорганизми, вируси и други патогени да навлизат в техните клет-
ки, като същевременно имат адекватна поносимост за избягване на алергия и авто-
имунни заболявания.

Хуморален имунитет – той се реализира чрез антителата. Те са специални бел-
тъчни молекули, образувани от активирани В-лимфоцити, които могат да свързват 
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 ком-
плекс за тъканна съвместимост при човека (Мajor Histocompatibility Complex – MHC), 
които са отговорни за регулирането на имунната система. Те представят чужди-
те антигени на специализирани Т- клетки, с което се стартира имунният отговор. 

Антиген – всяко вещество (имуноген или хаптен), което се възприема от организма 
като чуждо и предизвиква имунен отговор самостоятелно или след образуване на 
комплекс с по-голяма молекула (като протеин) и специфично се разпознава от анти-
тела или Т-клетки на имунния отговор.

Инфекциозни заболявания – заболявания, причинени от инфекциозни агенти (бакте-
рии, вируси и др.).

Автоимунни заболявания – група заболявания, характеризиращи се с хиперактив-
ност на имунната система, която сама разрушава и унищожава здрави тъкани, 
клетки и органи в собствения си организъм.
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КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ВИРУСИТЕ

Вирусите, към които спада и вирусът 
SARS – CoV-2 (КОВИД-19), са микроорганиз-
ми. Те са толкова малки, че не могат да 
се видят с обикновен микроскоп. Виру-
сът не може да направи нищо сам. По съ-
щество вирусната частица не е нищо 
повече от “парче” генетичен материал 
– дезоксирибонуклеинова киселина (ДНК) 
или рибонуклеинова киселина (РНК) – зат-
ворена в слой протеини. Известни са 
много различни видове вируси.

Вирусите не могат да съществуват 
и да се размножават без гостоприем-
ник. Вирусът се нуждае от клетки на 
жив организъм, например човек. Вътре 
в гостоприемника вирусът прониква в 
здравите клетки и след това започва 
да се размножава. Клетката много бър-
зо започва да произвежда огромен брой 
вирусни частици, известни като вирио-
ни. Новите вириони, които се освобож-

дават, продължават да заразяват нови 
клетки. Ето как носителят на вируса се 
разболява.

След като имунната ни система от-
крие присъствието на вирусни клетки, 
тя реагира по различни начини – напри-
мер чрез създаване на антитела, които 
се опитват да унищожат вируса. Тези 
антитела остават в тялото известно 
време, дори след като сме напълно оз-
дравели. Въз основа на тези антитела 
е възможно да се установи дали преди 
това сме били заразени.

Знаем, че много вируси се разпрос-
траняват по-лесно в по-топъл и слънчев 
климат. Времето и климатът обаче не 
оказват особено влияние върху разпрос-
транението на новия коронавирус SARS 
– CoV-2. Вирусът се разпространява и в 
страни с топъл и слънчев климат. 

КЛИЕНТ ¹ 989683
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ТЕЖКИЯТ ОСТЪР РЕСПИРАТОРЕН СИНДРОМ (SARS)

Тежкият остър респираторен синд-
ром (SARS) е внезапно инфекциозно забо-
ляване, причинено от новия РНК (+) вирус, 
наречен SARS – CoV. При първата му поя-
ва през ноември 2002 г. 18 000 души са за-
разени в множество огнища в световен 
мащаб. Инфекцията със SARS е важен 
проблем на общественото здраве по-
ради високата си заразност и непред-
сказуемото клинично протичане, което 
се характеризира с висока смъртност. 
Установено е, че въпреки сходните нива 
на експозиция на SARS – CoV, някои хора 
са били заразени, докато други все още 
не са, което предполага евентуална 
роля на приемни генетични фактори в 
чувствителността към инфекция със 
SARS – CoV.

Коронавирусите са разнообразна гру-
па вируси, заразяващи много различни жи-
вотни и могат да причинят леки до теж-
ки респираторни инфекции при хората.

Многобройни коронавируси са откри-
ти за първи път в домашните птици 
през 30-те години, които причиняват 

респираторни, стомашно-чревни, чер-
нодробни и неврологични заболявания 
при животните. Известно е, че само 7 
коронавируса причиняват заболяване 
при хората.

Четири от 7-те коронавируса най-чес-
то причиняват симптоми на обикновена 
настинка. 

Три от 7-те коронавируса причиняват 
много по-тежки, а понякога и фатални рес-
пираторни инфекции при хората, в срав-
нение с другите познати коронавируси:

• SARS – CoV-2 е новият коронавирус, 
идентифициран като причина за коро-
навирусна болест 2019 (КОВИД-19), която 
започна в Ухан, Китай, в края на 2019 г. и 
се разпространи по целия свят.

• MERS – CoV е идентифициран през 
2012 г. като причина за респираторния 
синдром в Близкия изток (MERS).

• SARS – CoV е идентифициран през 
2003 г. като причина за избухване на 
тежък остър респираторен синдром 
(SARS), започнал в Китай в края на 2002 г.

КЛИЕНТ ¹ 989683



8

НОВИЯТ КОРОНАВИРУС – SARS-     COV-2 (КОВИД-19)

Новата коронавирусна пневмония, коя-
то на 11 февруари 2020 г. беше наречена 
коронавирусна болест 2019 (КОВИД-19) 
от СЗО, бързо се разпространи с ма-
щаб на епидемия, тъй като за първи път 
се появи в Ухан, Китай, през декември 
2019 г. На същия ден международната 
комисия за класификация на вируси обя-
ви, че новият коронавирус е наречен те-
жък остър респираторен синдром-ко-

ронавирус 2 (SARS – CoV-2). Както вече 
знаем, КОВИД-19 не е първото огнище на 
тежката респираторна болест, при-
чинено от коронавирус, но значително 
превъзхожда SARS и MERS по отношение 
на броя на заразените хора и простран-
ствен обхват на епидемичните райони. 
Продължаващото огнище на COVID-19 
представлява извънредна заплаха за об-
щественото здраве в световен мащаб.

КЛИНИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Всички възрасти от населението са 
застрашени от инфекция с КОВИД-19, 
а средната възраст на заразените е 
около 50 г. Клиничните прояви обаче се 
различават с възрастта. Като цяло 
хората над 60-годишна възраст със съ-
пътстващи заболявания са по-склонни 
да развият тежко респираторно забо-
ляване, което изисква хоспитализация 
или води до смърт. Докато повечето 
млади хора и деца имат само леки симп-
томи (без пневмония или лека пневмо-
ния) или са асимптомни. Интересно е, 
че рискът от развитие на заболяване-

то не е по-висок за бременни. Пътят на 
КОВИД-19 до белите дробове започва 
през назо-устната кухина. При инфек-
ция най-честите симптоми са треска, 
умора, суха кашлица, главоболие, болки 
в гърлото и в гърдите, липса на обоня-
ние. По-голяма част от заразените про-
явяват леки симптоми или имат лек ход 
на заболяването. Рискът от тежък ход 
на заболяването и смърт при случаите 
на КОВИД-19 се увеличава с възрастта 
и при хора с други сериозни медицински 
заболявания.

КЛИЕНТ ¹ 989683
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ГЕНЕТИЧНИ ВАРИАНТИ НА HLA МОДЕЛИРАТ АДАПТИВНИЯ 
ИМУНЕН ОТГОВОР КЪМ SARS – COV-2 (КОВИД-19)

Изучавайки имунологичния отговор към 
инфекцията със SARS – CoV-2, е уста-
новено, че вроденият имунитет пред-
ставлява първата защита и опит на 
организма за задържане на вируса чрез 
молекулни рецептори и е последван от 
адаптивен имунен отговор, който спо-
мага за намаляване на вирусното нато-
варване чрез Т-клетъчния отговор и об-
разуването на антитела.

В този контекст важна роля играе сис-
темата на човешкия левкоцитен анти-
ген (HLA), която управлява адаптивния ни 
имунитет чрез представяне на патоге-
ните на Т-клетките. Доказано е, че HLA 
алелите влияят върху податливостта 
или резистентността към някои инфек-
циозни заболявания. Проучвания показ-
ват, че някои HLA алели са свързани не 
само с чувствителност или резистент-
ност към предишни коронавируси, но и с 
повишена тежест на заболяването.

Повечето от гените, принадлежащи 
към главния комплекс за тъканна съвмес-
тимост (MHC), са високополиморфни, 
което е от основна важност за тяхна-
та функция. 

Най-важната функция на молекулата 
на човешкия левкоцитен антиген (Human 
Leukocyte Antigen, HLA) е в индуцирането, 
регулирането на имунните отговори и 
селекцията на Т-клетъчния репертоар. 
Т-клетките разпознават чужд антиген 
в комбинация с HLA молекули. При имунен 
отговор чуждият антиген се “обработ-
ва” и представя на повърхността на 
клетката (напр. макрофаг). HLA молеку-
лата притежава район, наречен анти-
ген (или пептид-свързваща цепка), в кой-
то попадат антигените. Т-клетките 
взаимодействат с чуждия антиген/HLA 
комплекс и се активират.

КЛИЕНТ ¹ 989683
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ВАШИЯТ РИСК ОТ ВИРУСНАТА ИНФЕКЦИЯ SARS – 
COV-2 (КОВИД-19)

Вроденият имунитет играе важна 
роля и е в основата на риска от вирус-
ната инфекция SARS – CoV-2 (КОВИД-19) и 
нейното протичане.

Вашият резултат

Вие сте носител на алел, който се асоциира 
с повишен риск към инфекцията SARS – CoV-2 
(КОВИД-19). Вие имате повишен риск. 

КЛИЕНТ ¹ 989683
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