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Здравейте,

Пред вас е Тестът за имунния отговор на организма, който има силен генети-
чен компонент. Нашата ДНК управлява имунната ни система и това как реаги-
раме на заразни болести и обикновени настинки. 

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. Хората с определени HLA алели са по-склонни към авто-
имунни заболявания, инфекциозни заболявания, някои ракови заболявания и други 
състояния.

Всички ние наследяваме различни HLA гени от нашите биологични родители. Ти-
повете HLA не са разпределени равномерно сред населението, някои HLA алели 
са по-чести от други. Нашите HLA алели са отговорни за приемане или отхвър-
ляне на тъкани след трансплантация на органи или стволови клетки.

Молекулите на HLA са ключови за функционирането на имунната система на 
човека. Някои HLA алели са свързани с различни патологични състояния, зараз-
ни болести и автоимунни заболявания. Вирусите имат по-малки геноми, но като 
стават част от геномите на своите приемници, се възползват от техните 
функции за осъществяване на фундаментални процеси. Когато цитотоксични-
те Т-клетки се присъединят, те могат да разпалят началото на заболяването 
или да го влошат. Вариациите в гените от клас I на HLA могат да предизвикат 
автоимунитет, по-специално след бактериални или вирусни инфекции.

Настоящият генетичен тест за имунния отговор на организма ще изследва 
двата основни класа молекули на HLA – клас I (HLA-A*, HLA-B* и HLA-C*) и клас II 
(DP, DM, DO, DQ, DR, - DRB1*, DQA1* и - DQB1*). Учените смятат, че специфични 
HLA алели правят пациентите по-податливи на тежки инфекции или пък имат 
протективен характер, предпазват ги от инфекции. За да се постигне жела-
ният имунен отговор, трябва да съществуват както HLA микробни антигенови 
комплекси, така и съответни Т-клетки. Когато едно от тях липсва, 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 пред-
разположеност и съществуващите рискове, отнасящи се до:
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ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ

• Тежък остър респираторен синдром (SARS), новата коронавирусна пнев-

мония COVID-19;

• Синдром на придобитата имунна недостатъчност (СПИН);

• Хепатит B (HBV);

• Хепатит C (HCV);

• Туберкулоза (ТВ);

• Вирус на херпес симплекс тип 1 и/или тип 2 (HSV);

• Вирусът на Epstein Barr (EBV) участва в инициирането на множествена склероза;

• Малария.

АВТОИМУННИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

• Диабет тип 1 (T1D);

• Множествена склероза (MS);

• Ревматоиден артрит (RA);

• Базедова болест (GD);

• Тиреоидит на Хашимото (НТ);

• Системен лупус еритематозус (SLE);

• Ново - Псориазис (PS);

• Анкилозиращ спондилит (AS);

• Миастения гравис (MG);

• Болест на Адисон (АAD);

• Целиакия (Celiac disease, CD) или Глутенова ентеропатия.

ДРУГИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

• Рак на шийката на матката (СС);

• Рак на гърдата (BC);

• Колоректален рак (UC-CRC);

• Бъбречно заболяване в краен стадий (ESRD);

• Нарколепсия.

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.

Полиморфизъм (полиморфен вариант) – един от два или повече варианта 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 – е способността на многоклетъчните организми да се противопос-
тавят 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 – се реализира чрез антителата. Те са специални белтъч-
ни молекули, образувани от активирани В-лимфоцити, които могат да свързват 
антигените. Така образуваният комплекс антиген-антитяло по правило е безвре-
ден и бързо се извежда от организма. 

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

HLA – Група протеини по повърхността на клетките, кодирени 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 имунния отговор. 

Антиген – Всяко вещество (имуноген или хаптен), които 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.

Инфекциозни заболявания – са заболявания, причинени от инфекциозни агенти 
(бактерии, вируси и др.)

Автоимунните заболявания – са група заболявания, характеризиращи се с хипе-
рактивност на имунната система, която сама разрушава и унищожава здрави 
тъкани, клетки и органи в собствения си организъм.
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1.1 Тежък остър респираторен синдром 
(SARS), коронавирусна пневмония 

COVID-19 

1. ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

КЛИЕНТ ¹ 98968g

Тежкият остър респираторен синдром 
(SARS) е внезапно инфекциозно заболяване, 
причинено от новия РНК (+) вирус, наречен 

SARS - CoV. При първата му поява през ноем-
ври 2002 г. 18 000 души са заразени в множес-
тво огнища в световен мащаб. Инфекцията 
със SARS е важен проблем на общественото 
здраве поради високата си заразност и не-
предсказуемото клинично протичане, кое-
то 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 ге-
нетични фактори в чувствителността към 

инфекция със SARS - CoV.
Новата коронавирусна пневмония, която 

на 11 февруари 2020 г. беше наречена коро-
навирусна болест 2019 (COVID-19) от СЗО, 
бързо се разпространи с мащаб на епиде-
мия, тъй като за първи път се появи в Ухан, 
Китай, през декември 2019 г. На същия ден, 
международната комисия за класификация 
на вируси обяви, че новият коронавирус е 

наречен тежък остър респираторен синд-
ром-коронавирус 2 (SARS-CoV-2). COVID-19 
не е първото огнище на тежката респира-
торна болест, причинено от коронавирус.
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1.2 Синдром на придобитата имунна 
недостатъчност (СПИН)

Синдромът на придобитата имунонедос-
татъчност (СПИН) е хронично, потенциал-
но животозастрашаващо състояние, 
причинено от вируса на човешкия иму-
нодефицит (HIV). Увреждайки имунната 
система, HIV пречи на способността 
на организма да се бори с инфекцията 
и болестите. Съществува значителна 
разнородност в чувствителността 
към HIV инфекцията и степента на про-
гресиране на заболяването след за-
разяване. Някои хора са сравнително 
устойчиви на HIV инфекция и остават 
незаразени, въпреки многократния кон-
такт с HIV, докато други се заразяват 
още при първата експозиция. HIV инфек-
цията обикновено се проявява с остър 
вирусен синдром, последван от период 
на имунен контрол с относително ниско 
вирусно натоварване и стабилен брой 
на CD4 + клетки. След този асимптома-
тичен период от обикновено 8 – 10 годи-
ни, вирусното натоварване нараства, 
броят на CD4 + Т-клетките намалява и 
при нелекувани пациенти се проявяват 
СПИН-дефинирани инфекции или злока-
чествени заболявания. Има обаче и па-
циенти, които проявяват много добър 
HIV контрол. Тези “елитни пациенти” или 
“дългосрочни не-прогресори" имат нисък 
вирусен товар и остават без симпто-
ми, дори в продължение на десетилетия, 
преди началото на СПИН.

КЛИЕНТ ¹ 98968g
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1.3 Хепатит В (HBV)

Хепатитът представлява възпаление 
на черния дроб като в повечето случаи 
то се развива в резултат от вирусна 
инфекция. Типът хепатит носи името на 
вирусът, който го причинява, например – 
хепатит А (HAV), хепатит В (HBV) или хепа-
тит С (HCV).

Хепатит В е предотвратима с вакси-
на чернодробна инфекция, причинена от 
вируса на хепатит В (HBV), която атаку-
ва черния дроб. Разпространява се чрез 
телесни течности, попаднали от зара-
зен с вируса в тялото на човек, който 
не е заразен. Това може да се случи при 
сексуален контакт, споделяне на игли, 
спринцовки или друго оборудване за ин-
жектиране на лекарства, или от майка 
на бебе при раждане. Не всички хора, 
заразени с хепатит В (HBV), имат симп-
томи, но ако се проявят, обикновено те 
включват умора, лош апетит, болки в 
стомаха, гадене и жълтеница. 

За много хора хепатит В е краткосроч-
но заболяване. За други то може да се 
превърне в дългосрочна хронична инфек-
ция, която да доведе до сериозни, дори 
животозастрашаващи здравословни 
проблеми, като цироза или рак на чер-
ния дроб. Рискът от хронична инфекция е 
свързан с възрастта на инфектирания: 
около 90% от бебетата с хепатит В про-
дължават да развиват хронична инфек-
ция, докато само от 2% до 6% от зара-
зените възрастни, проявяват такава. 
Най-добрият начин за предотвратява-
не на хепатит В е ваксината.

Генетични варианти на HLA клас II са 
отговорни за имунологичната реакция 
срещу инфекцията с хепатит B.

КЛИЕНТ ¹ 98968g
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1.4 Хепатит С (HCV)

Хепатитът представлява възпаление 
на черния дроб като в повечето случаи 
то се развива в резултат от вирусна 
инфекция. Типът хепатит носи името на 
вирусът, който го причинява, например – 
хепатит А (HAV), хепатит В (HBV) или хепа-
тит С (HCV).

Хепатит С е друг вид вирусна инфекция. 
Тя причинява чернодробно възпаление, 
което понякога води до сериозно увреж-
дане на черния дроб. Вирусът на хепатит 
С (HCV) се разпространява чрез заразе-
на кръв. Докато някои заразени индивиди 
са способни да елиминират инфекцията 
спонтанно, 50 – 75% страдат от пер-
систираща инфекция. Днес, хроничният 
хепатит С (HCV) се лекува, но около по-
ловината от хората с тази вирусна ин-
фекция не знаят, че са заразени, главно 
защото нямат симптоми, поради което 
установяването може да отнеме десе-
тилетия. 

Проучвания в областта на генетиката 
разкриват, че различни гени са отговор-
ни за имунологичната реакция срещу хе-
патит С (HCV) инфекцията, принадлежа-
щи главно към HLA клас I и II. Клетъчният 
имунен отговор е важен за възстановя-
ването от остри инфекции и проучва-
нията при пациенти с тежко протичащ 
хепатит С потвърждават, че HLA клас I 
и клас II – индуциран Т-клетъчен отговор 
e свързан със спонтанно изчистване на 
HCV инфекция.

КЛИЕНТ ¹ 98968g
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1.5 Туберкулоза (ТВ) 

Туберкулозата (ТВ) е хронично забо-
ляване, причинено от Mycobacterium 
tuberculosis, считано за основен про-
блем на общественото здраве в све-
товен мащаб. Инфекцията най-често 
засяга белите дробове (белодробна ту-
беркулоза). Развиват се и извънбелод-
робни форми със засягане на други орга-
ни и системи (лимфни възли, централна 
нервна система, сърце, очи, кожа, орга-
ни на коремната кухина, кости и стави, 
пикочо-полова система и др.) Една тре-
та от населението в света е била в 
контакт с патогена, но приблизително 
90% от заразените лица нямат клинични 
симптоми. При възрастни хора тя чес-
то наподобява пневмония или друго ин-
фекциозно заболяване. Важно средство 
за предпазване от туберкулоза е при-
лагането на БЦЖ-ваксина. 

КЛИЕНТ ¹ 98968g
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1.6 Вирус на херпес тип 1 и/или тип 2 

Вирусът на херпес симплекс тип 1 и/или 
тип 2 (HSV-1 и/или HSV-2) обхваща значи-
телна част от населението на света. 
Херпесът е епидемичен в някои регио-
ни и етноси по света, но е с най-ниско 
разпространение в други региони и 
етноси. Инфекциите с HSV-1 са много 
по-разпространени в световен мащаб 
от HSV-2. Над половин милиард души по 
света са заразени с HSV-2. Клиничният 
спектър на инфекции с вируса на херпес 
симплекс (HSV), вариращ от асимптом-
ни до често стигащи до тежко състоя-
ние, предполага, че може да има имуно-
логични детерминанти на тежестта 
на заболяването, които са свързани с 
експресията на HLA. Открити са асо-
циации с честотата на HLA-A, HLA-B и 
HLA-C алели с разпространението на 
вируса на херпес симплекс тип 1 и/или 
тип 2 (HSV-1 и/или HSV-2).

КЛИЕНТ ¹ 98968g
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Вирусът на Epstein Barr (EBV) участва 
в иницирането на множествена скле-
роза заедно с факторите на околна-
та среда. EBV (също наречен човешки 
херпес вирус 4, HHV-4) е повсеместно 
разпространен човешки вирус с двой-
но верижна ДНК, увита в капсид, при-
надлежащ към семейство Herpesviridae, 
подсемейство Gammaherpesvirinae, род 
Lymphocryptovirus. Вирусът е патоген 
погледнато в световен мащаб и може 
да зарази почти всички възрастни, неза-
висимо от здравето или географското 
местоположение. В западните страни 
с висок жизнен стандарт, първичната 
инфекция с EBV се среща често в юно-
шеска възраст и може да причини ин-
фекциозна мононуклеоза в малцина от 
случаите.

EBV се репликира в орофарингеалните 
епителни клетки по време на първично 
заболяване и впоследствие установява 
латентна инфекция в циркулиращите В 
лимфоцити. Наскоро беше установено 
взаимодействие между алелите от HLA 
клас I и реактивността към епитопи, 
свързани с EBV, което предполага, че ме-
ханизмът, чрез който HLA гените влияят 
на риска от развитие на множествена 
склероза, може да включва специфични 
за вирусът на Epstein Barr (EBV) имунни от-
говори. 

КЛИЕНТ ¹ 98968g
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Маларията е инфекциозно заболява-
не, пренасяно от комари, което засяга 
хора и животни. Причинява се от едно-
клетъчни микроорганизми от групата 
на Plasmodium и е най-разпростране-
но в тропическите и субтропически-
те страни. Симптомите на болестта 
обикновено включват висока темпера-
тура, умора, повръщане и главоболие. 
При тежки случаи може да стигне до 
пожълтяване на кожата, гърчове, кома 
или смърт. Симптомите обикновено 
започват десет до петнадесет дни 
след ухапване от заразен комар. Уста-
новено е, че някои хора проявяват рез-
истетност към малария. Генетичната 
резистентност към малария се дължи 
на унаследени генетични варианти в оп-
ределени гени. Най-добрият пример за 
резистентност е асоциацията на спе-
цифични HLA алели от клас I и клас II със 
защита срещу тежка малария в Субса-
харска Африка.

1.8 Малария 

КЛИЕНТ ¹ 98968g
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2.1 Диабет тип 1 

Диабет тип 1 (T1D), известен някога 
като юношески диабет или инсулиноза-
висим диабет, е автоимунно заболява-
не, което възниква, когато панкреасът 
на човек спре да произвежда инсулин – 
хормонът, който контролира нивата 
на кръвната захар. T1D се развива, кога-
то бета-клетките на панкреаса, кои-
то произвеждат инсулин, погрешно се 
унищожават от имунната система на 
организма. T1D е едно от най-широко из-
следваните сложни генетични наруше-
ния и се смята, че гените в HLA пред-
ставляват приблизително 40% до 50% 
от фамилната обремененост с T1D. С 
течение на времето усложненията на 
T1D могат да засегнат основни органи 
в тялото, включително сърцето, кръво-
носните съдове, нервите, очите и бъ-
бреците. Поддържането на нормално 
ниво на кръвна захар може драстично 
да намали риска от много усложнения. 
Основните генетични детерминанти 
на това заболяване са полиморфизмите 
в HLA гени клас II. 

КЛИЕНТ ¹ 98968g
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2.2 Множествена склероза 

Множествената склероза (MS), хронич-
но възпалително заболяване на централ-
ната нервна система, е най-честата 
причина за неврологично увреждане 
при възрастни и засяга над 2,5 милиона 
души по целия свят. Имунната система 
атакува миелина, който е защитният 
слой около нервните влакна. Това причи-
нява възпаление и нарушена тъкан, или 
лезии. Признаците и симптомите на MS 
варират в голяма степен и зависят от 
размера на увреждането на нервите, 
както и кои от нервите са засегнати. 
Някои хора с тежка MS могат да загубят 
способността да ходят самостоя-
телно, докато други могат да изпи-
тат дълги периоди на ремисия без нови 
симптоми. Над 100 локуса са свързани с 
чувствителността към множествената 
склероза (MS), като основният е лока-
лизиран в областта на клас II на генния 
клъстър HLA и обяснява до голяма сте-
пен генетичния риск. 

КЛИЕНТ ¹ 98968g
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2.3 Ревматоиден артрит 

Ревматоидният артрит (RA) е дългосроч-
но автоимунно заболяване, което зася-
га предимно ставите. Обикновено води 
до възпалени, топли, подути и болезнени 
стави. Болката и сковаността често 
се влошават след почивка. Най-често 
са засегнати китката и ръцете, като 
в двете страни на тялото обикновено 
участват едни и същи стави. Гените в 
HLA региона са най-важните гени, обу-
славящи риска от RA. Няколко алелни ва-
рианта на HLA гени клас II са свързани 
с ревматоидния артрит (RA), потвържда-
ващи ролята за взаимодействието на 
Т-клетъчния рецептор и HLA-антигена в 
патологичния процес. 

КЛИЕНТ ¹ 98968g
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2.4 Базедова болест 

Базедовата болест (GD) или болестта на 
Грейвс е нарушение на имунната систе-
ма, което води до свръхпроизводство на 
тиреоидни хормони (хипертиреоидизъм). 
Въпреки че редица нарушения могат да 
доведат до хипертиреоидизъм, Базедо-
вата болест (GD) е най-често срещаната 
причина. Тиреоидните хормони засягат 
много системи на тялото, така че при-
знаците и симптомите на заболяването 
могат да бъдат широкообхватни. Въпре-
ки, че болестта може да засегне всеки, 
тя е по-често срещана сред жените и 
при хората на възраст под 40 години.

Обикновено имунната система произ-
вежда антитела, предназначени за оп-
ределен вирус, бактерия или друго чуждо 
вещество. При Базедовата болест – по при-
чини, които не са добре известни – имун-
ната система произвежда антитела 
към една част от клетките на щито-
видната жлеза. Обикновено функцията 
на щитовидната жлеза се регулира от 
хормон, освободен от малка жлеза в ос-
новата на мозъка (хипофизната жлеза). 
Антитялото, свързано с Базедовата 
болест (GD) – тиреотропинови рецеп-
торно антитяло (TRAb), действа като 
регулаторен хипофизен хормон. Това оз-
начава, че (TRAb) заменя нормалната ре-
гулация на щитовидната жлеза, причиня-
вайки свръхпроизводство на тиреоидни 
хормони (хипертиреоидизъм).

Генетични проучвания показват, че 
HLA клас I и II са важен фактор, свързан 
с Базедовата болест (GD). Доказано е, че 
алелите на HLA предразполагат опреде-
лени групи хора към болестта и имат 
протективен характер при други.

КЛИЕНТ ¹ 98968g
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2.5 Тиреоидит на Хашимото

Болестта на Хашимото или Tиреоидит 
на Хашимото (НТ) е състояние, при кое-
то имунната ни система атакува щи-
товидната жлеза. Болестта на Хашимото 
(НТ) е автоимунно заболяване, при което 
щитовидната жлеза постепенно се уни-
щожава. Възпалението от заболяването, 
известно още като хроничен лимфоци-
тен тиреоидит, често води до слабо 
функционираща щитовидна жлеза (хи-
потиреоидизъм). Болестта на Хашимото е 
най-честата причина за хипотиреоиди-
зъм. Засяга предимно жени на средна въз-
раст, но може да се появи и при мъже и 
жени на всяка възраст, дори и при деца.

Характерното за болестта на Хаши-
мото (НТ) е, че в началото може да не се 
забележат признаци или симптоми на 
заболяването, или да се забележи само 
подуване в предната част на гърлото 
(гуша). Обикновено заболяването про-
гресира бавно с годините и причинява 
хронично увреждане на щитовидната 
жлеза, което води до спад в нивата на 
хормоните на щитовидната жлеза в 
кръвта. Признаците и симптомите са 
предимно тези на слабо работеща щи-
товидна жлеза (хипотиреоидизъм). 

Болестта на Хашимото (НТ) е автоимунно 
разстройство, при което имунната ви 
система създава антитела, които ув-
реждат щитовидната жлеза. Лекарите 
не знаят какво кара имунната система 
да атакува щитовидната жлеза. Някои 
учени смятат, че вирус или бактерия 
могат да предизвикат такава реакция, 
докато други смятат, че има генетичен 
фактор. Със сигурност комбинация от 

КЛИЕНТ ¹ 98968g

фактори – включително генетика, пол и 
възраст – определя риска от развитие 
на това разстройството. 

Болестта на Хашимото (НТ) най-често се 
свързва с HLA гени, които играят основ-
на роля в предразположението към това 
автоимунно заболяване на щитовидна-
та жлеза. Много проучвания са потвър-
дили връзката между HLA клас II и болест-
та на Хашимото (НТ).
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2.6 Системен лупус еритематозус 

Системният лупус еритематозус (SLE), 
известен също като лупус, е клинично 
хетерогенно възпалително заболяване, 
характеризиращо се с мултисистем-
но засягане на органи и производство 
на антитела срещу редица вътрекле-
тъчни, клетъчноповърхностни и серум-
ни компоненти. По-често срещаните 
клинични характеристики, наблюдавани 
при пациенти със SLE, включват кожни 
и ставни заболявания, хематологични 
отклонения, бъбречно заболяване и не-
вропсихични усложнения. Различни гене-
тични и фактори на околната среда са 
замесени в етиологията му. Научно до-
казано е обаче, че определени HLA алели 
от клас I и II са свързани със системния 
лупус еритематозус (SLE). 

КЛИЕНТ ¹ 98968g
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Псориазисът (PS) е хронично автоимун-
но кожно заболяване, характеризиращо 
се с червени, люспести кожни петна, 
които обикновено се намират по скал-
па, лактите и коленете и могат да до-
ведат до тежък артрит. Лезиите са 
причинени от анормална пролиферация 
на кератиноцити и инфилтрация на въз-
палителни клетки в дермата и епидер-
миса. Псориазисните петна могат да 
варират от няколко малки петна, по-
добни на пърхот, до големи такива. Чес-
то засегнатите области са кръста, 
лактите, коленете, краката, стъпала-
та, скалпа, лицето и дланите. Разграни-
чат се две форми. Тип I псориазис започ-
ва на или преди 40-годишна възраст. Тип 
II псориазис се проявява след 40-годиш-
на възраст. Болестта псориазис тип I 
представлява повече от 75% от случаи-
те. Пациентите с ранно начало или тип 
I псориазис са склонни да имат повече 
засегнати роднини и по-тежко заболя-
ване от пациентите, които имат по-
късно заболяване или тип II псориазис. 
Псориазисът е често срещано кожно 
заболяване с генетичен произход силно 
асоциирано с HLA клас I и II.

2.7 Псориазис

КЛИЕНТ ¹ 98968g
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2.8 Анкилозиращ спондилит 

Анкилозиращият спондилит (AS) е фор-
ма на артрит, който засяга предимно 
гръбначния стълб, въпреки че могат да 
се включат и други стави. Той причиня-
ва възпаление на гръбначните стави 
(прешлени), което може да доведе до 
силна, хронична болка и дискомфорт. 
Установено е при изследвания, че пери-
ферният артрит и ентезопатията при-
състват при голяма група от пациенти 
с AS. В допълнение, специфично засягане 
на органи, включително преден увеит, 
псориазис и хронично възпалително за-
боляване на червата, може да се поя-
вят едновременно при AS, придружено 
от повишен риск от сърдечно-съдови 
или белодробни усложнения. Хроничното 
възпаление на сухожилията, връзките и 
ставните капсули към костта води до 
промени в ставната архитектура, с 
нови костни образувания и ставни сли-
вания. Силна генетична връзка е потвър-
дена между анкилозиращия спондилит 
(AS) и HLA гените от клас I.

КЛИЕНТ ¹ 98968g
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2.9 Миастения гравис 

Миастеният гравис (MG) е рядко авто-
имунно заболяване, причинено от нару-
шено нервно-мускулно предаване, което 
води до необичайна умора на мускулите. 
Най-често засегнатите мускули са тези 
на очите, лицето и преглъщането. Това 
може да доведе до двойно виждане, уви-
снали клепачи, проблеми при говоренето 
и трудности при ходенето. Причината 
за това нарушение се дължи на нама-
лен брой ацетилхолинови рецептори в 
областта на нервно-мускулния синапс, 
поради образуваните антитела срещу 
тях. Състоянието води до затруднено 
предаване на нервния импулс до муску-
лите, причиняващо намалена мускулна 
сила, слабост и неспособност на мус-
кулите да се съкращават (наблюдавано 
при 80 – 85% от пациентите). Етиологи-
ята е сложна, като включва неизвестни 
фактори на околната среда и генетич-
ните рискови фактори на HLA комплекса.

КЛИЕНТ ¹ 98968g
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2.10 Автоимунна болест на Адисон

Автоимунната болест на Адисон (АAD), 
известна още като първична надбъбреч-
на недостатъчност и хипокортизоли-
зъм, е дългосрочно ендокринно заболява-
не, при което надбъбречните жлези не 
произвеждат достатъчно стероидни 
хормони. Симптомите обикновено се 
проявяват бавно и могат да включват 
болка в корема, слабост и загуба на те-
гло. При повече от половината от паци-
ентите с AAD се установяват циркули-
ращи антитела, като автоимунната 
деструкция най-вероятно се дължи на 
активирани цитотоксични Т-лимфоцити. 
При някои от пациентите се наблюдава 
и едновременно наличие на антитела 
срещу други органи и тъкани – щито-
видна, паращитовидни и/или полови 
жлези. Наблюдава се също и повишена 
честота на хроничен лимфоцитарен ти-
роидит, преждевременна овариална не-
достатъчност, тип 1 захарен диабет и 
хипо- или хипертироидизъм. Научно уста-
новено е, че варианти на HLA клас II са 
свързани с автоимунната болест на Ади-
сон (AAD). 

КЛИЕНТ ¹ 98968g



25

2.11 Целиакия или глутенова ентеропатия 

Целиакия (Celiac disease, CD) или глуте-
нова ентеропатия е имунна болест, при 
която хората не могат да ядат глутен 
поради увреждане на тънкото им черво. 
Ако имате целиакия и консумирате храни 
с глутен, имунната ви система реагира, 
като уврежда тънките черва. Глутенът 
е протеин, съдържащ се в пшеницата, 
ръжта и ечемика. Целиакията засяга 
приблизително 1% от населението в За-
падния свят, като се среща и в Северна 
Африка, Индия и Южна Америка. Често-
тата й е по-висока при лица със инсули-
нозависим захарен диабет, автоимунно 
заболяване на щитовидната жлеза и фа-
милна анамнеза за CD. Почти всички па-
циенти с CD експресират поне една от 
две молекули на HLA клас II, критични за 
патогенезата на целиакията (CD). 
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3.1 Инвазивен рак на шийката на матката 

Инвазивният рак на шийката на мат-
ката (СС) се определя от Световна-
та здравна организация (СЗО) като 
четвъртият най-разпространен рак 
при жените. Младите жени развиват 
по-агресивна форма на заболяването и 
имат, за съжаление, по-лоша прогноза 
от по-възрастните жени. За развити-
ето на рак на шийката на матката е 
необходима цервикална инфекция с он-
когенен човешки папиломен вирус (HPV). 
Добре е известно, че високорискови към 
HPV инфекция са жените в репродуктив-
на възраст. Човешкият папиломен вирус 
сам по себе си не е достатъчен за при-
чиняване на заболяването, необходимо 
е наличието на имунни и генетични фак-
тори, с които заедно участват в кар-
циногенезата на рака на шийката на 
матката. Един такъв фактор е човеш-
кият левкоцитен антиген HLA, който иг-
рае критична роля за определяне на рез-
истентността към инфекции. 

Смята се, че туморите се появяват 
само когато се наруши функцията на 
имунната система.

КЛИЕНТ ¹ 98968g

3. ДРУГИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Въпреки че ракът на шийката на матката 
засяга жените, мъжете също могат да бъ-
дат носители на рискови HLA алели и да ги 
предават наследствено.
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3.2 Рак на гърдата 

Ракът на гърдата (BC) е най-често 
срещаният инвазивен рак при жените 
и втората водеща причина за смърт-
ност сред тях, след ракa на белия дроб. 
Болестта се развива в клетките на 
гърдатa и обикновено се образува или 
в лобулите, или в каналите º. Лобулите 
са жлезите, които произвеждат мляко, 
а каналите са пътищата, които довеж-
дат млякото от жлезите до зърното. 
Ракът може да се появи и в мастната 
или съединителната тъкан на гърдата. 

Ракът на гърдата (BC) е едно от най-чес-
то срещаните злокачествени заболява-
ния сред жените, с почти един милион 
случая, диагностицирани всяка година. 
Предполага се, че както генетични и 
хормонални, така и факторите на окол-
ната среда участват в патогенезата 
на този вид раково заболяване. 

HLA алелите от клас II играят ключова 
роля в контрола на туморни заболява-
ния, тъй като те могат да ограничат 
представянето на пептиди, получени 
от вирусни, тумор-специфични или асо-
циирани с тумора антигени до Т-лимфо-
цитите. По този начин те позволяват 
индуцирането на имунни отговори с по-
тенциално клинично значение.

Смята се, че туморите се появяват 
само когато се наруши функцията на 
имунната система.

КЛИЕНТ ¹ 98968g

Въпреки че ракът на гърдата засяга мъже-
те значително по-рядко от жените (0,9% от 
всички случаи), те също могат да бъдат но-
сители на рискови HLA алели и да ги преда-
ват наследстено.
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3.3 Колоректален рак

Установена е връзка между колоре-
кталния рак (CRC), познат още като рак 
на дебелото черво и улцерозния колит 
(UC) – възпаление на дебелото черво. 
Най-сериозната и животозастраша-
ваща последица от улцерозния колит е 
развитието на колоректалния рак CRC 
(UC-CRC). Улцерозният колит (UC) е хро-
нично възпалително заболяване на чер-
вата, проявяващо се с възпаление на 
лигавицата от ректума до оралната 
страна. Пациентите с улцерозен колит 
имат по-висок риск да развият рак на 
дебелото черво. 

Известно е, че определени генетични 
варианти на HLA клас II имат роля в раз-
витието на колоректалния рак (CRC), 
следствие на улцерозен колит (UC-CRC). 
Алелите на HLA клас II намаляват или уве-
личават риска от развитие на тумори, 
свързани с колоректалния рак, следствие 
на улцерозен колит (UC-CRC).

Смята се, че туморите се появяват 
само когато се наруши функцията на 
имунната система.

КЛИЕНТ ¹ 98968g
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3.4 Краен стадий на бъбречно заболяване

Краен стадий на бъбречно заболява-
не. Бъбречната недостатъчност тра-
диционно се счита за най-сериозният 
изход от хроничното бъбречно заболя-
ване и симптомите обикновено се при-
чиняват от усложнения, породени от 
намалената функция на бъбреците. Ко-
гато симптомите са тежки, те могат 
да бъдат лекувани само чрез диализа 
и трансплантация; бъбречна недос-
татъчност, лекувана по този начин, е 
известна като бъбречно заболяване в 
краен стадий (ESRD). Множество асо-
циации на HLA системата в патофизио-
логията на крайния стадий на бъбречно 
заболяване (ESRD) са докладвани в меди-
цинската литература.

КЛИЕНТ ¹ 98968g
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3.5 Нарколепсия

Нарколепсията е неврологично раз-
стройство, характеризиращо се с 
прекомерна сънливост през деня, ка-
таплексия, хипнагогични халюцинации, 
парализа по време на сън и нарушен 
режим на нощния сън. В много случаи на 
нарколепсия се наблюдават ниски нива 
на хормона хипокретин или орексин в 
цереброспиналната течност. Дефици-
тът на орексин обикновено се дължи на 
разрушаването на хипоталамусните 
неврони, които го произвеждат, което 
е следствие от генетични, биологични и 
фактори на околната среда. Нощният 
сън редовно се нарушава, а дрямките 
през деня са често срещани. Разстрой-
ството се проявява в юношеска или 
ранна зряла възраст, засягайки всички 
аспекти на живота, от семейните и 
междуличностните връзки до дейност-
та в училище и на работното място. 
Етиологията на нарколепсията е неиз-
вестна, но наблюденията на хипокрети-
на, генериращ загуба на клетки в дорсо-
латералния хипоталамус, намалените 
нива на хипокретин на цереброспинал-
на течност се асоциират чрез геномно 
проучване с HLA клас I и клас II. 

КЛИЕНТ ¹ 98968g
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