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ГЕНЕТИЧЕН КОД НА ИМУННИЯ ОТГОВОР НА 
ОРГАНИЗМА КЪМ ЦЕЛИАКИЯТА 

ИЛИ ГЛУТЕНОВАТА НЕТОЛЕРАНТНОСТ

My DNA Match представя разработения от нашия научен екип ДНК тест за 
ролята на имунния отговор на организма към целиакията или глутенова нетоле-
рантност. Това е бърз и достъпен тест, който лесно можете да направите в 
домашни условия.

Генетичният тест за имунния отговор на организма към целиакията или глуте-
нова нетолерантност включва HLA гените от клас II. Човешкият левкоцитен ан-
тиген, 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 II молекулите e “стартиране” на имунния отговор и борбата с извън-
клетъчните патогени – всички вируси, бактерии и гъбички, които още не са инфек-
тирали клетките. Те участват в първата линия на защита на организма.

Тези HLA гени наследяваме от своите биологични родители и се характеризи-
рат с огромно разнообразие от алели – над 27 000. HLA алелите от клас I са над 20 
000, а HLA алелите от клас II над 7 000.

Целиакията има силен наследствен компонент. Най-значимите и най-добре ха-
рактеризирани генетични фактори на целиакията са гените от човешкия левко-
цитен антиген (HLA) от клас II, известни като HLA-DQ2 и DQ8.

Най-важният детерминант на генетичната предразположеност към целиакия 
(CD) е наличието на HLA-DQ. Специфични алели на HLA-DQ присъстват при повече 
от 95% от пациентите със целиакия или глутенова нетолерантност. Индивиди, 
отрицателни за двата типа DQ2 и DQ8, е малко вероятно да страдат от цели-
акия (CD).

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 ЦЕЛИАКИЯ

 HLA-DQ2 и DQ8 играят решаваща роля в патогенезата на целиакията. HLA-
DQ молекулите са отговорни за представянето на пептидни антигени на CD4 
+ Т-клетките. Пептидите, представени от молекули HLA от клас II, са получени 
от разградени протеини, открити в микросредата и са съставени от 12 до 
25 аминокиселини. Всеки HLA тип представя различен набор от пептидни ан-
тигени, базиран на аминокиселинната последователност, присъстваща в пеп-
тид-свързващия регион на хетеродимера. HLA-DQ2 и DQ8 имат способността 
да представят специфични пептиди, получени от глутен, докато други видове 
HLA не могат. Преди да се свържат с DQ2 или DQ8, нативните глутенови пеп-
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тиди се превръщат в отрицателно заредени частици в червата. След това 
антиген-представящите клетки представят дезаминиран глутен, свързан с 
HLA-DQ2 или DQ8, за да предизвикат специфичен за глутен CD4 + Т-клетъчен от-
говор, иницииращ възпаление.

РОЛЯТА НА ЧОВЕШКИЯ ЛЕВКОЦИТЕН АНТИГЕН HLA И АВТОИМУННИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ 

Автоимунните заболявания са хронични комплексни възпалителни заболявания. 
Те се смятат за специфични или системни и се характеризират с индуциране 
на имунни хуморални отговори на В-клетките или Т-клетките. Независимо, че тях-
ната етиология е неизвестна, смята се, че полигенни и компоненти на околната 
среда влияят върху податливостта към или естествената защита от авто-
имунни заболявания. 

HLA гените са силно полиморфни, което означава, че имат много различни алели, 
което им позволява да “моделират” адаптивната имунна система. Различните 
класове HLA имат различни функции. HLA клас I (HLA-A*, -B*, -C*), свързват пептиди 
от вътрешността на клетката, които да бъдат представени на клетъчната 
повърхност и да бъдат разпознати от Т-клетъчните рецептори. Например, ако 
клетката е заразена от вирус, HLA системата извежда фрагменти от виру-
са на повърхността на клетката, така че тази клетка да бъде унищожена от 
имунната система. HLA, съответстващи на МНС клас II (DP, DM, DO, DQ, DR, - 
DRB1*, DQA1* и -DQB1*), представят антигените, намиращи се извън клетката, 
на Т-лимфоцитите. Тези специфични антигени стимулират размножаването на 
Т-хелперните клетки (наричани също CD4 положителни Т-клетки), които от своя 
страна стимулират продуциращите антитела В-клетки да произвеждат ан-
титела към този специфичен антиген.

Корелацията между HLA и човешките заболявания се изучава от близо 40 годи-
ни. HLA алелите от клас I и II са най-полиформните в човешкия геном, над 27 000. 
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 зна-
чително по-чести сред индивидите, които носят конкретни HLA алели.

• СПЕЦИФИЧНИТЕ HLA АЛЕЛИ ОТ КЛАС II, КОИТО ВИЕ НОСИТЕ СЕ АСОЦИИРАТ СЪС 
ЦЕЛИАКИЯ ИЛИ ГЛУТЕНОВА НЕТОЛЕРАНТНОСТ И ДАЛИ ИМАТ РИСКОВ ИЛИ ПРОТЕКТИВЕН 
ХАРАКТЕР; 

ТОЗИ ТЕСТ ЩЕ ВИ ДАДЕ ОТГОВОР НА 
СЛЕДНИЯ ВЪПРОС?


