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ГЕНЕТИЧЕН КОД НА ИМУННИЯ ОТГОВОР НА 
ОРГАНИЗМА КЪМ КОВИД-19

My DNA Match представя разработения от нашия научен екип ДНК тест за ро-
лята на имунния отговор на организма към вируса на SARS-CoV-2 (КОВИД-19). Това е 
един бърз и достъпен тест, който лесно може да направите в домашни условия.

Генетичният тест за имунния отговор на организма към КОВИД-19 включва HLA 
гените от клас I и клас II. Човешкият левкоцитен антиген, или съкратено от ан-
глийски – 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 “стартиране”на 
имунния отговор и борбата с извънклетъчните патогени – всички вируси, бакте-
рии 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. 

Генетичните варианти на HLA, наречени алели, моделират адаптивния имун-
нен отговор на организма към КОВИД-19.

Учените предполагат, че разликата в тежестта на заболяването при паци-
ентите с КОВИД-19 се дължи не само на вирусната инфекция, но и на отговора 
на гостоприемника, тоест човешкия организъм. Доказано е, че HLA алелите влия-
ят върху податливостта или резистентността към някои инфекциозни заболя-
вания. Проучванията показват, че някои HLA алели са свързани не само с чувст-
вителност или резистентност към новия КОВИД-19, но и с повишена тежест на 
заболяването.

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.

ГЕНЕТИЧНИ ВАРИАНТИ НА HLA МОДЕЛИРАТ АДАПТИВНИЯ 
ИМУНЕН ОТГОВОР КЪМ SARS – CoV-2 (КОВИД-19)

Изучавайки имунологичния отговор към инфекцията със SARS – CoV-2 (КОВИД-19), 
е установено, че 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 на-
товарване чрез Т-клетъчния отговор и образуването на антитела.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТЕСТЪТ?
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В този контекст важна роля играе системата на човешкия левкоцитен анти-
ген (HLA), която управлява адаптивния ни имунитет чрез представяне на пато-
гените на Т-клетките. Доказано е, че HLA алелите влияят върху податливостта 
или резистентността към някои инфекциозни заболявания. Проучвания показват, 
че някои HLA алели са свързани не само с чувствителност или резистентност 
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 тяхната 
функция. Най-важната функция на молекулата на човешкия левкоцитен антиген 
(Human Leukocyte Antigen, HLA) е в индуцирането, регулирането на имунните от-
говори и селекцията на Т-клетъчния репертоар. 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 който попадат антигените. Т-клетките взаимодействат с чуждия антиген/
HLA комплекс и се активират. 

ТЕЖКИЯТ ОСТЪР РЕСПИРАТОРЕН СИНДРОМ (SARS)

Тежкият остър респираторен синдром (SARS) е внезапно инфекциозно заболя-
ване, причинено от новия РНК (+) вирус, наречен SARS – CoV. При първата му поява 
през ноември 2002 г. 18 000 души са заразени в множество огнища в световен 
мащаб. Инфекцията със SARS е огромен проблем за общественото здраве пора-
ди високата си заразност и непредсказуемото клинично протичане, което се 
характеризира с висока смъртност. 

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

Коронавирусите са разнообразна група вируси, заразяващи много различни жи-
вотни и могат да причинят леки до тежки респираторни инфекции при хората.

Многобройни коронавируси са открити за първи път в домашните птици през 
30-те години, които причиняват респираторни, стомашно-чревни, чернодробни 
и неврологични заболявания при животните. Известно е, че само 7 коронавируса 
причиняват заболяване при хората.

Четири от 7-те коронавируса най-често причиняват симптоми на обикно-
вена настинка. Така например коронавирусите 229E и OC43 причиняват само 
обикновена настинка; серотиповете NL63 и HUK1 също са свързани с обикнове-
на настинка. Рядко могат да се появят тежки инфекции на долните дихателни 
пътища, включително пневмония.

През 2003 и 2012 г. два високопатогенни коронавируса с животински произход – 
тежък остър респираторен синдром (SARS – CoV) и респираторен синдром на 
Близкия изток (MERS – CoV), се пренасят върху хора и причиняват фатални рес-
пираторни заболявания.

Три от 7-те коронавируса причиняват много по-тежки, а понякога и фатални рес-
пираторни инфекции при хората, в сравнение с другите познати коронавируси:
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• СПЕЦИФИЧНИТЕ HLA АЛЕЛИ ОТ КЛАС I и II, КОИТО ВИЕ НОСИТЕ СЕ АСОЦИИРАТ СЪС 
SARS – CoV – 2 (КОВИД-19) И ДАЛИ ИМАТ РИСКОВ ИЛИ ПРОТЕКТИВЕН ХАРАКТЕР;

ТОЗИ ТЕСТ ЩЕ ВИ ДАДЕ ОТГОВОР НА 
СЛЕДНИЯ ВЪПРОС?

• SARS – CoV-2 е новият коронавирус, идентифициран като причина за корона-
вирусна болест 2019 (COVID-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.

Новият коронавирус, наречен тежък остър респираторен синдром-коронави-
рус 2 (SARS – CoV-2), значително превъзхожда SARS и MERS по отношение на броя 
на заразените хора и в пространствен обхват на епидемичните райони. Про-
дължаващото огнище на КОВИД-19 представлява извънредна заплаха за общест-
веното 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 разли-
чават с възрастта. Като цяло хората над 60-годишна възраст със съпътства-
щи заболявания са по-склонни да развият тежко респираторно заболяване, кое-
то изисква хоспитализация или води до смърт. Докато повечето млади хора и 
деца имат само леки симптоми (без пневмония или лека пневмония) или са асимп-
томни. Интересно е, че рискът от развитие на заболяването не е по-висок за 
бременни. Пътят на КОВИД-19 до белите дробове започва през назо-устната 
кухина. При инфекция най-честите симптоми са треска, умора, суха кашлица, 
главоболие, болки в гърлото и в гърдите, липса на обоняние. По-голяма част от 
заразените проявяват 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.


