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ГЕНЕТИЧЕН КОД НА ИМУННИЯ ОТГОВОР НА 
ОРГАНИЗМА КЪМ РАКА НА ШИЙКАТА НА МАТКАТА

My DNA Match представя разработения от нашия научен екип ДНК тест за ро-
лята на имунния отговор на организма към рака на шийката на матката. Това е 
бърз и достъпен тест, който лесно можете да направите в домашни условия.

Генетичният тест за имунния отговор на организма към рака на шийката на 
матката включва HLA гените от клас I и клас II. Човешкият левкоцитен антиген, 
или съкратено от английски – HLA, се намира на хромозома 6 и включва над 200 гена, 
чиито протеини изграждат имунната ни система. Основната функция на HLA клас 
I молекулите е борбата с вътреклетъчните патогени – вирусите, както и някои 
бактерии и гъбички, обратно – HLA клас II молекулите имат основна роля за “стар-
тиране” на имунния отговор и борбата с извънклетъчните патогени – всички ви-
руси, бактерии и гъбички, които още не са инфектирали клетките. Те участват в 
първата линия на защита на организма, докато HLA клас I молекулите се включват 
на по-късен етап, когато патогените вече са инфектирали клетките. 

Тези HLA гени наследяваме от своите биологични родители и се характеризи-
рат с огромно разнообразие от алели – над 27 000. 

Човешкият папиломен вирус (HPV) е основният причинител на рак на маточна-
та шийка. Променливостта на имуногенетичните фактори на гостоприемника е 
важна за определяне на общия клетъчен имунен отговор към HPV инфекцията. Смя-
та се, че HLA молекулите, които свързват човешкия папиломен вирус (HPV) - спе-
цифични антигени, се асоциират със защита от рак на шийката на матката, 
докато HLA молекулите, които не успяват да разпознаят и представят човешкия 
папиломен вирус (HPV) -специфичните антигени се свързват с повишен риск от 
рак на маточната шийка.

Ефективният имунен отговор на гостоприемника срещу инфекцията на човешкия 
папиломен вирус (HPV) предотвратява устойчивостта на вируса - важен фактор, 
определящ изхода от инфекцията. Идентифицирането на генетични фактори, кои-
то влияят върху патогенезата на HPV инфекцията, като генетични характеристи-
ки на гостоприемника, по-специално HLA молекулите, играят важна роля в HPV инфек-
цията и допълнително допринасят за прогресирането до рак на маточната шийка.

Анализът се осъществява чрез технологията на масивно паралелно новогене-
рационно ДНК секвениране (NGS), което позволява едновременно откриване на 
всички чести и редки варианти в изследваните гени.

РОЛЯТА НА ЧОВЕШКИЯ ЛЕВКОЦИТЕН АНТИГЕН HLA ЗА ГЕНЕТИЧИЯ РИСК ОТ 
РАК НА ШИЙКАТА НА МАТКАТА

 Ракът на шийката на матката (СС) е втората водеща причина за рак при 
жените в световен мащаб и за развитието на тези злокачествени заболява-
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ния е необходима инфекция с онкогенния човешки папиломен вирус (HPV). Ракът 
на маточната шийка е вид рак, който се появява в клетките на шийката на 
матката – долната част на матката, която се свързва с влагалището. Различни 
щамове на HPV инфекцията, предавана по полов път, играят роля в причиняване-
то на рак на маточната шийка. Когато е изложена на HPV, имунната система на 
организма обикновено пречи на вируса да навреди. При малък процент от хората 
обаче вирусът оцелява с години, допринасяйки за процеса, който причинява някои 
цервикални клетки да станат ракови клетки. Инфекцията с човешкия папиломен ви-
рус (HPV) не е достатъчна, за да причини раково заболяване, няколко са факторите 
като един от основните е генетичният фактор, където водеща роля играе човеш-
кият левкоцитен антиген (HLA) за определяне резистентността към инфекцията.

Човешкият левкоцитен антиген (HLA) играе ключова роля в контрола на тумо-
рогенезата, тъй като те могат да ограничат представянето на пептиди, полу-
чени от вирусни, тумор-специфични или асоциирани с тумора антигени до Т- лим-
фоцитите, като по този начин позволяват индуцирането на имунни отговори с 
потенциално клинично значение. Т-клетъчните отговори зависят от унаследява-
нето на специфични алели на високо полиморфните HLA гени от клас I и клас II.

РОЛЯТА НА ЧОВЕШКИЯ ЛЕВКОЦИТЕН АНТИГЕН HLA И ОНКОЗАБОЛЯВАНИЯТА 

Теоретичният модел, който обяснява начина, по който се осъществява нео-
граничения растеж на клетки, различни от тези на тъканта, от която произ-
хождат, се основава на модификацията на повърхностните молекули, които 
определят разпознаването на самостоятелните клетки от имунната систе-
ма. Туморните клетки не реагират на регулаторните стимули, които нормално 
ограничават тъканната пролиферация. Канцерогените и онкогенните вируси 
активират гени, 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. При хора-
та често се откриват туморни изменения в повърхностната експресия и/или 
функцията на антигени от HLA клас I и “оборудват” неопластичните клетки с 
механизми за избягване на имунния контрол. Нетипичната експресия на молекули 
HLA клас I може да бъде причинена от структурни изменения или нарушения на 
гените, кодиращи класическите HLA клас I антигени и/или компоненти на маши-
ната за обработка на антиген HLA клас I.

• СПЕЦИФИЧНИТЕ HLA АЛЕЛИ ОТ КЛАС I и II, КОИТО ВИЕ НОСИТЕ СЕ АСОЦИИРАТ С 
РАК НА ШИЙКАТА НА МАТКАТА И ДАЛИ ИМАТ РИСКОВ ИЛИ ПРОТЕКТИВЕН ХАРАКТЕР;

ТОЗИ ТЕСТ ЩЕ ВИ ДАДЕ ОТГОВОР НА 
СЛЕДНИЯ ВЪПРОС?


