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Здравейте,

Пред вас е Тестът за имунния отговор на организма към целиакията или глу-
теновата нетолерантност, който има силен генетичен компонент. Локуси-
те на HLA са изключително полиморфни, което означава, че всеки локус има 
много алели, HLA алелите, участващи в патогенезата на целиакия, се намират 
в регион, известен като клас II, в DQ локуса. Най-важният детерминант на ге-
нетичната предразположеност към целиакия е наличието на HLA-DQ хетеро-
димери DQ2 и DQ8.

Най-важната функция на HLA молекулата е в индуцирането и регулирането на 
имунните отговори. Т-клетките разпознават чужд антиген в комбинация с HLA 
молекули. При имунен отговор чуждият антиген се “обработва”и представя на 
повърхността на клетката (напр. макрофаг). HLA молекулата притежава район, 
наречен антиген (или пептид)-свързваща цепка, в която попадат антигените. 
Т-клетките взаимодействат с чуждия антиген / HLA комплекс и се активират.

Корелацията между HLA и човешките заболявания се изучава от близо 40 го-
дини. Редица алели са установени като асоциирани с определени аспекти на 
дадени заболявания. Популационните проучвания, проведени през последните 
няколко десетилетия, установяват дълъг списък от човешки заболявания, които 
са значително по-чести сред индивидите, които носят конкретни HLA алели, 
каквато е и целиакията.

Целиакията има силен наследствен компонент. Най-значимите и най-добре 
характеризирани генетични фактори на целиакията са гените от човешки лев-
коцитен антиген (HLA) от клас II, известни като HLA-DQ2 и DQ8. Ако при вас съ-
ществува фамилна обремененост, асоциирана с целиакията, то вие правилно 
сте се спрели на този тест. 

Настоящият генетичен Тест за имунния отговор на организма към целиакията  
ще изследва HLA – клас II молекулите. 

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 целиакия.

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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АВТОИМУННОТО ЗАБОЛЯВАНЕ – ЦЕЛИАКИЯ

Целиакия (Celiac disease, CD), поняко-
га наричана глутенова ентеропатия 
или глутенова нетолерантност, е се-
риозно автоимунно заболяване, което 
се среща при генетично предразполо-
жени хора, при които поглъщането на 
глутен води до увреждане на тънките 
черва. Глутенът е протеин, съдържащ 
се в пшеница, ръж и ечемик. Смята се, 
че засяга 1 на 100 души в световен ма-
щаб. Честотата º е по-висока при лица 
с инсулинозависим захарен диабет, ав-
тоимунно заболяване на щитовидната 
жлеза и фамилна анамнеза за целиакия. 

Когато хората с целиакия приемат 
глутен, тялото им предизвиква имунен 
отговор, който атакува тънките чер-
ва. С течение на времето тази реак-
ция уврежда лигавицата на тънките 
черва и им пречи да абсорбират някои 
хранителни вещества (малабсорбция). 
Увреждането на червата често при-

чинява диария, умора, загуба на тегло, 
подуване на корема и анемия и може да 
доведе до сериозни усложнения.

При деца малабсорбцията може да 
повлияе на растежа и развитието, ос-
вен че причинява симптомите, наблюда-
вани при възрастни.

Няма лечение за целиакия, но при по-
вечето хора спазването на стриктна 
безглутенова диета може да помогне за 
подтискане на симптомите и да улесни 
заздравяването на червата.

Целиакията е наследствено авто-
имунно заболяване. Тези, които имат 
роднина по права линия с целиакия (ро-
дител, дете, братя и сестри) имат ви-
сок риск от развитие на целиакия.

Целиакия може да се развие на всяка 
възраст, след прием на храни или лекар-
ства, съдържащи глутен. Ако не се леку-
ва, целиакията може да доведе до сери-
озни здравословни проблеми.

КЛИЕНТ ¹ 989687
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ПРИЧИНИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЦЕЛИАКИЯ

Нашите гени, комбинирани с приема-
нето на храни, съдържащи глутен и 
други фактори, могат да доведат до 
развитието на целиакия, но точната 
причина за това заболяване не е напълно 
известна. За целиакия може да доприне-
сат и различни практики за хранене на 
кърмачета, стомашно-чревни инфекции 
и чревни бактерии. Понякога целиакия се 
активира след операция, бременност, 
раждане, вирусна инфекция или тежък 
емоционален стрес.

Когато имунната система на тялото 
реагира прекомерно на глутен в храна-

та, реакцията уврежда малките, подоб-
ни на косми издатини (вили), които по-
криват тънките черва. Вилите са тези, 
които абсорбират витамини, минерали 
и други хранителни вещества от храна-
та, която приемаме. Ако вилите са ув-
редени, не можем да получим достатъч-
но хранителни вещества, независимо 
колко храна приемаме.

Целиакията има силен наследствен 
компонент. 

КЛИЕНТ ¹ 989687
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СИМПТОМИ

Признаците и симптомите на целиа-
кия могат да варират значително и да 
се различават при деца и възрастни. 

При възрастни включват:

• Диария;
• Умора;
• Отслабване;
• Подуване на корема и газове;
• Болка в корема;
• Гадене и повръщане;
• Запек;

Други признаци и симптоми, несвързани 
с храносмилателната система, като:

• Анемия, обикновено резултат от де-
фицит на желязо;

• Загуба на костна плътност (осте-
опороза) или омекотяване на костите 
(остеомалация);

• Сърбящ, мехурен кожен обрив (дер-
матит херпетиформис);

• Язви в устата;
• Главоболие и умора;
• Неврологични симптоми, включител-

но изтръпване и изтръпване на ходила-
та и ръцете, възможни проблеми с ба-
ланса и когнитивни нарушения;

• Болки в ставите;
• Намалено функциониране на далака 

(хипоспленизъм);

При деца включват:

Децата с целиакия са по-предразполо-
жени да развият храносмилателни пробле-
ми, отколкото възрастните, включително:

• Гадене и повръщане;
• Хронична диария;
• Подут корем;
• Запек;
• Газове;

Невъзможността за усвояване на хра-
нителни вещества може да доведе до:

• Изоставане в растежа при кърмаче-
тата;

• Увреждане на зъбния емайл;
• Отслабване;
• Анемия;
• Раздразнителност;
• Нисък ръст;
• Забавен пубертет;
• Неврологични симптоми, включител-

но разстройство с дефицит на внима-
ние/ хиперактивност, обучителни зат-
руднения, главоболие, липса на мускулна 
координация и гърчове;

При деца и възрастни се наблюдава:

• Дерматит херпетиформис
Непоносимостта към глутен може да 

причини това сърбящо кожно заболява-
не. Обривът обикновено се появява по 
лактите, коленете, торса, скалпа и 
седалището. Това състояние често се 
свързва с промени в лигавицата на тън-
ките черва, идентични с тези при целиа-
кия, но състоянието на кожата може да 
не причини храносмилателни симптоми.

Лекарите лекуват дерматит херпе-
тиформис с безглутенова диета или 
лекарства, или и двете, за да контроли-
рат обрива.

КЛИЕНТ ¹ 989687
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РИСКОВИ ФАКТОРИ

УСЛОЖНЕНИЯ

Целиакията е по-често срещана при 
хора, които имат:

• Родственик с целиакия или херпети-
формен дерматит;

• Диабет тип 1;

Нелекувана, целиакията може да причини:

• Недохранване. Това се случва, ако 
тънките черва не могат да усвоят 
достатъчно хранителни вещества. 
Недохранването може да доведе до 
анемия и загуба на тегло. При децата 
недохранването може да причини бавен 
растеж и нисък ръст;

• Отслабване на костите. Малабсор-
бцията на калций и витамин Д може да 
доведе до омекотяване на костите (ос-
теомалация или рахит) при деца и загу-
ба на костна плътност (остеопения или 
остеопороза) при възрастни;

• Безплодие и спонтанен аборт. Малаб-
сорбцията на калций и витамин Д може да 
допринесе за репродуктивни проблеми;

• Автоимунно заболяване на щито-
видната жлеза;

• Микроскопичен колит (лимфоцитен 
или колагенен колит);

• Болест на Адисон;
• Синдром на Даун или синдром на Търнър;

• Непоносимост към лактоза. Увреж-
дането на тънките черва може да при-
чини болки в корема и диария след ядене 
или пиене на млечни продукти, които съ-
държат лактоза. След като червата за-
здравеят, може отново да се приемат 
млечни продукти;

• Рак. Хората с целиакия, които не 
поддържат безглутенова диета, са из-
ложрни на по-висок риск от развитие на 
няколко форми на рак, включително чре-
вен лимфом и рак на тънките черва;

• Проблеми с нервната система. Ня-
кои хора с целиакия могат да развият 
проблеми като припадъци или заболява-
не на нервите на ръцете и краката (пе-
риферна невропатия);

КЛИЕНТ ¹ 989687
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Вашият резултат

При вас не е открита асоциация с целиакия. 
Вашият риск е нормален.

ВАШАТА ГЕНЕТИЧНА ПРЕДРАЗПОЛОЖЕНОСТ И 
СЪЩЕСТВУВАЩИ РИСКОВЕ ОТНАСЯЩИ СЕ ДО 

ЦЕЛИАКИЯТА ИЛИ ГЛУТЕНОВАТА НЕТОЛЕРАНТНОСТ

Генетичният тест за носителство на 
специфични HLA-алели има важно значе-
ние за определяне риска от развитие и 
превенция на целиакия, особено ако сте 
подложени и на други рискови фактори.

КЛИЕНТ ¹ 989687
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