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Здравейте,

Пред вас е Тестът за нивото на сексуална съвместимост между вас и вашия 
партньор и желанието за дете от този партньор. 

Отговорът на сексуалната съвместимост се крие в нашите гени, то в никакъв 
случай не е случайно. Ние невинаги сме привлечени от най-красивите около нас, 
понякога силно ни привлича някой, без дори да можем да си обясним как и защo.

Но обяснение има и то е кодирано в нашата ДНК, по-точно в Системата на 
човешкия левкоцитен антиген, или съкратено от английски – HLA. 

Изследвания в последните години установяват връзка между наличието на оп-
ределени HLA гени и избора на партньор. Освен на повърхността на клетките, 
HLA молекулите се установяват и в потта, урината и слюнката и се свързват 
с нашата “обонятелна” идентичност. 

Често се приема неправилно, че хората имат слабо развито усещане за обо-
няние. Всъщност има някои молекули, към които сме изключително чувствителни 
и можем да открием генетично кодирани миризми, разграничавайки почти иден-
тични видове, различаващи се само по един или няколко HLA алела. В допълнение, 
ние приемаме за приятни миризми тези на тялото на хора, носещи HLA алели, 
различаващи се от нашите собствени.

Учени стигат до заключението, че носителството на различни HLA алели ръко-
води поведението ни при избора на партньор, както и желанието ни да имаме 
дете от този партньор. Колкото са по-различни НLA молекулите на двамата 
родители, толкова повече се увеличава шансът за генетично здраво поколение, 
което да може да се справи по-добре със заобикалящите го патогени, и обрат-
но – при поколението на HLA идентични родители този шанс намалява. Ние из-
бираме за партньори хора, които имат различни от нашите HLA гени, алели и 
еплети, представляващи съществена част от HLA епитопите.

Нашият тест ще ви даде отговор за нивото на сексуална съвместимост 
между вас и вашия партньор и желанието за дете от този партньор, което е 
гаранция за една дълга и пълноценна връзка и здраво бъдещо поколение.

Настоящият генетичен тест се осъществява чрез технологията на масивно 
паралелно новогенерационно ДНК секвениране (NGS), което позволява едновре-
менно откриване на всички чести и редки варианти в изследваните гени.

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.

HLA – Група протеини по повърхността на клетките, кодирени 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 имунния 
отговор. В допълнение HLA молекулите имат роля и в определяне на сексуалното 
привличане и сходство.

Антиген – Всяко вещество (имуноген или хаптен), които се възприема от органи-
зма като чуждо и предизвиква имунен отговор самостоятелно или след образува-
не на комплекс с по-голяма молекула (като протеин) и специфично се разпознава 
от антитела или Т-клетки на имунния отговор.

Епитоп, известен още като антигенна детерминанта – частта от антигена, 
който се разпознава от имунната система, по-специално от антитела, В клет-
ки или Т клетки.

Еплети – еплетите са малки конфигурация на полиморфни аминокиселинни оста-
тъци по повърхността на молекулите на човешки левкоцитен антиген (HLA) и се 
считат за основни компоненти на HLA епитопите, разпознавани от антителата.

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 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.

Хаплотип (хаплоиден генотип) – група алели в организма, които се унаследяват 
заедно от един родител.

Хомозигот – индивид, носител на два идентични алела на определен ген.

Хетерозигот – носител на два различни алела на определен ген.
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1. СЕКСУАЛНАТА СЪВМЕСТИМОСТ И ЖЕЛАНИЕ ЗА ДЕТЕ

КЛИЕНТ ¹ 989682

Отговорът на сексуалното привлича-
не и съвместимост се крие в нашето 
ДНК, по-точно в Системата на човеш-
кия левкоцитен антиген или съкратено 
от английски – HLA. HLA са група проте-
ини по повърхността на клетките, от-
говорни за регулирането на имунната 
система. Те са кодирени от основния 
комплекс за тъканна съвместимост при 
човека (Мajor Histocompatibility Complex - 
MHC), който се намира се в хромозома 6 
и включва над 200 гени, характеризиращи 
се с огромно разнообразие от алели. Из-
следвания в последните години устано-
вяват връзка между наличието на опре-
делени HLA алели и избора на партньор.

Освен на повърхността на клетките, 
HLA молекулите се установяват и в пот-
та, урината и слюнката и се свързват с 
нашата “обонятелната” идентичност. 

В допълнение, ние приемаме за приятни 
миризми тези на тялото на хора, носещи 
HLA-алели, различаващи се от нашите 
собствени и избираме за партньори та-
кива, които имат различни от нашите 
HLA алели и еплети, представляващи съ-
ществена част от HLA епитопите.

Учени стигат до заключението, че но-
сителството на различни HLA алели ръ-
ководи поведението ни при избора на 
партньор, както и желанието ни да има-
ме деца от този партньор. 

Колкото са по-различни НLA молекули-
те на двамата родители, толкова по-
вече се увеличава шансът за генетично 
здраво поколение, което да може да се 
справи по-добре със заобикалящите го 
патогени, и обратно – при поколението 
на HLA идентични родители този шанс 
намалява.
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10 – 30% 

30 – 40% – изключително ниско ниво на 
сексуална съвместимост

40 – 50% – ниско ниво на сексуална съв-
местимост 

50 – 70% – удовлетворително ниво на 
сексуална съвместимост 

70 – 85% – високо ниво на сексуална съв-
местимост

85 – 100% – изключително високо ниво на 
сексуална съвместимост

КЛИЕНТ ¹ 989682

Легенда

Вашият резултат

Вашият резултат е 76%, което се смята за 
високо ниво на сексуална съвместимост.

Вие и Вашият партньор имате високо ниво 
на сексуална съвместимост, което е една 
гаранция за дълга и удовлетворяваща връзка.

P.S. Моля, обърнете внимание, че този 
резултат показва генетичната съвмес-

тимост между двама партньори, но вза-
имното привличане се обуславя и от други 
фактори като интереси, разбирания, соци-
ална и работна среда и др.

Резултатът е само насока, ориентир и 
допълнителна информация за двойки, които 
търсят отговор за своята биологична съв-
местимост.

Ниво на сексуална съвместимост

76%
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Ниво на биологична съвместимост и
 желание за дете с този партньор

82%

10 – 30% 

30 – 40% – изключително ниско ниво на би-
ологична съвместимост и желание за дете

40 – 50% – ниско ниво на биологична съв-
местимост и желание за дете 

50 – 70% – средно ниво на биологична 
съвместимост и желание за дете

70 – 85% – високо ниво на биологична 
съвместимост и желание за дете

85 – 100% – изключително високо ниво 
на биологична съвместимост и желание 
за дете

Легенда

Вашият резултат

Вашият резултат е 82%, което се смята 
за високо ниво на биологична съвмести-
мос и желание за дете с вашия партньор.

Вие и Вашия партньор имате много раз-
лични HLA молекули, което е гаранция за 
здраво поколение, способно да се справи 
по-добре със заобикалящите го патогени.

P.S. Моля, обърнете внимание, че този ре-
зултат показва наличието на разнообразие 

на HLA молекулите между двама партньори, 
но желанието за дете се обуславя и от мно-
го други фактори като интереси, разбира-
ния, социална и работна среда и др.

Резултатът е само насока, ориентир и 
допълнителна информация за двойки, които 
търсят отговор за своята биологична съв-
местимост.
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