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ГЕНЕТИЧЕН КОД НА ЧОВЕШКИЯ ИМУНИТЕТ

My DNA Match представя разработения от нашия научен екип ДНК тест за 
ролята на имунитетa в борбата с вътреклетъчните и извънклетъчните пато-
гени. Това е един бърз и достъпен тест, който лесно може да направите в до-
машни условия.

Генетичният тест за имунния отговор на организма 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, об-
ратно HLA клас II молекулите имат основна роля за “стартиране” на имунния 
отговор и борбата с извънклетъчните патогени – всички вируси, 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. Това разнообразие е възникнало в етапа 
на човешката еволюция и е продиктувано от нуждата да се отговори на сил-
ната изменчивост на различните патогенни организми, които ни разболяват. 
Можем да твърдим, че имунната ни система се променя спрямо заплахите, за 
да оцелее организмът.

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.

Най-важната функция на молекулата на човешкия левкоцитен антиген (Human 
Leukocyte Antigen, HLA) е в индуцирането, регулирането на имунните отговори и 
селекцията на Т-клетъчния репертоар.

Инфекцията е една от водещите причини за смъртността и заболеваемост-
та при човека, като голяма част от тази тежест пада върху децата. Инфек-
циозните заболявания са основен селективен натиск, а гените, участващи в 
имунния отговор, са най-многобройни и разнообразни от човешкия геном, което 
показва еволюционните предимства на имунологичния отговор към широк спек-
тър от инфекциозни патогени. Популационните проучвания, проведени през пос-
ледните няколко десетилетия, установяват дълъг списък от заболявания при чо-
века, които са значително по-чести сред индивидите, които носят конкретни 
HLA алели, включително възпалителни, автоимунни и злокачествени заболявания. 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТЕСТЪТ?
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Системата на човешкия левкоцитен антиген (HLA) е генен комплекс, коди-
ращ главния комплекс за тъканна съвместимост (MHC) при хората. HLA гените 
са силно полиморфни, което означава, че имат много различни алели, което им 
позволява да “моделират” адаптивната имунна система. Различните класове 
имат различни функции. HLA клас I (HLA-A*, -B*, -C*), свързват пептиди от вътреш-
ността 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 вируса на повърх-
ността 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-лимфоци-
тите. Тези специфични антигени стимулират размножаването на Т-хелперните 
клетки (наричани също CD4 положителни Т-клетки), които от своя страна сти-
мулират продуциращите антитела В-клетки да произвеждат антитела към 
този специфичен антиген.

Както вече споменахме най-важната функция на HLA молекулата е в индуци-
рането 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 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 I и II, КОИТО ВИЕ НОСИТЕ СЕ АСОЦИИРАТ 
С ДАДЕНИ ИНФЕКЦИОЗНИ, АВТОИМУННИ, ОНКОЛОГИЧНИ И ДРУГИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И 
ДАЛИ ИМАТ РИСКОВ ИЛИ ПРОТЕКТИВЕН ХАРАКТЕР;

ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ АСОЦИИРАНИ С HLA АЛЕЛИ

• Тежкият остър респираторен синдром (SARS) е внезапно инфекциозно заболя-
ване, причинено от новия РНК (+) вирус, наречен SARS- CoV. Първата му поява е 
през ноември 2002 г., когато 18 000 души са заразени в множество огнища в свето-
вен мащаб. Новата коронавирусна пневмония (COVID-19) беше наречена корона-
вирусна болест 2019 на 11 фервуари 2020г. от Световната здравна организация; 

• Синдромът на придобитата имунонедостатъчност (СПИН) е хронично, по-
тенциално животозастрашаващо състояние, причинено от вируса на човеш-

ТОЗИ ТЕСТ ЩЕ ВИ ДАДЕ ОТГОВОР НА 
СЛЕДНИЯ ВЪПРОС?
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кия имунодефицит (HIV). Увреждайки имунната система, HIV пречи на способ-
ността на организма да се бори с инфекцията и болестите;

• Хепатит В е предотвратима с ваксина чернодробна инфекция, причинена 
от вируса на хепатит В (HBV), която атакува черния дроб. Типът хепатит носи 
името на вируса, който го причинява; например хепатит А (HAV), хепатит В 
(HBV) или хепатит С (HCV);

• Хепатит С е друг вид вирусна инфекция. Тя причинява чернодробно възпале-
ние, което понякога води до сериозно увреждане на черния дроб. Типът хепатит 
носи името на вируса, който го причинява; например хепатит А (HAV), хепатит 
В (HBV) или хепатит С (HCV);

• Туберкулозата (ТВ) е хронично заболяване, причинено от Mycobacterium tuberculosis, 
считано за основен проблем на общественото здраве в световен мащаб;

• Вирусът на херпес симплекс тип 1 и/или тип 2 (HSV-1 и/или HSV-2) е епидемичен 
в някои региони и етноси по света, но е с най-ниско разпространение в други 
региони и етноси. Инфекциите с HSV-1 са много по-разпространени в световен 
мащаб от HSV-2;

• Вирус на Epstein Barr (EBV) участва в иницирането на множествена склероза. 
Вирусът е патоген погледнато в световен мащаб и може да зарази почти всич-
ки възрастни, независимо от здравето или географското местоположение;

• Маларията е инфекциозно заболяване, пренасяно от комари, което засяга 
хора и животни. Причинява се от едноклетъчни микроорганизми от групата на 
Plasmodium;

АВТОИМУННИ ЗАБОЛЯВАНИЯ АСОЦИИРАНИ С HLA АЛЕЛИ

• Диабет тип 1 (T1D), известен някога като юношески диабет или инсулино-
зависим диабет, е автоимунно заболяване, което възниква, когато панкреасът 
на човек спре да произвежда инсулин - хормонът, който контролира нивата на 
кръвната захар;

• Множествената склероза (MS), хронично възпалително заболяване на цен-
тралната нервна система, е най-честата причина за неврологично увреждане 
при възрастни и засяга над 2,5 милиона души по целия свят;

• Ревматоидният артрит (RA) е дългосрочно автоимунно заболяване, което за-
сяга предимно ставите. Обикновено води до топли, подути и болезнени стави;

• Базедовата болест (GD) или болестта на Грейвс е нарушение на имунната 
система, което води до свръхпроизводство на тиреоидни хормони (хипертире-
оидизъм);

• Болестта на Хашимото или Tиреоидит на Хашимото (НТ) е състояние, при 
което имунната ни система атакува щитовидната жлеза, при което щито-
видната жлеза постепенно се унищожава;

• Системният лупус еритематозус (SLE), известен също като лупус, е клинично 
хетерогенно възпалително заболяване, характеризиращо се с мултисистемно 
засягане на органи и производство на антитела срещу редица вътреклетъчни, 
клетъчноповърхностни и серумни компоненти;

• Псориазисът (PS) е хронично автоимунно кожно заболяване, характеризира-
що се с червени, люспести кожни петна, които обикновено се намират по скал-
па, лактите и коленете и могат да доведат до тежък артрит.
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• Анкилозиращият спондилит (AS) е форма на артрит, който засяга предимно 
гръбначния стълб, въпреки че могат да се включат и други стави. Той причинява 
възпаление на гръбначните стави (прешлени), което може да доведе до силна, 
хронична болка и дискомфорт;

• Миастеният гравис (MG) е рядко автоимунно заболяване, причинено от нару-
шено нервно-мускулно предаване, което води до необичайна умора на мускули-
те. Най-често засегнатите мускули са тези на очите, лицето и преглъщането;

• Болест на Адисон (АAD) е автоимунно заболяване, известно още като пър-
вична надбъбречна недостатъчност и хипокортизолизъм. То е дългосрочно ендо-
кринно заболяване, при което надбъбречните жлези не произвеждат достатъч-
но стероидни хормони;

• Целиакията (Celiac disease, CD) или глутенова ентеропатия е имунна болест, 
при която хората не могат да консумират глутен, защото това уврежда тън-
кото им черво;

ОНКОЗАБОЛЯВАНИЯ АСОЦИИРАНИ С HLA АЛЕЛИ

• Инвазивният рак на шийката на матката е четвъртият най-разпространен 
рак при жените. За развитието му е необходима цервикална инфекция с онкоге-
нен човешки папиломен вирус (HPV);

• Ракът на гърдата (BC) е едно от най-често срещаните злокачествени забо-
лявания сред жените, с почти един милион случая, диагностицирани всяка година;

• Колоректалният рак (CRC), познат още като рак на дебелото черво често 
е следствие на улцерозен колит (UC) – възпаление на дебелото черво. Улцероз-
ният колит (UC) е хронично възпалително заболяване на червата, проявяващо се 
с възпаление на лигавицата от ректума до оралната страна. Пациентите с 
улцерозен колит имат по-висок риск да развият рак на дебелото черво; 

ДРУГИ ЗАБОЛЯВАНИЯ АСОЦИИРАНИ С HLA АЛЕЛИ

• Бъбречно заболяване в краен стадий (ESRD) се счита за най-сериозния изход 
от хроничното бъбречно заболяване и симптомите обикновено се причиняват 
от усложнения, породени от намалената функция на бъбреците;

• Нарколепсията е неврологично разстройство, характеризиращо се с пре-
комерна сънливост през деня, катаплексия, хипнагогични халюцинации, парализа 
по време на сън и нарушен режим на нощния сън;


