
Според ново изследване: 

РИСКЪТ ЗА ТЕЖЪК COVID-19 Е С 45% ПО-ВИСОК ЗА ХОРА 

ОТ КРЪВНА ГРУПА А В СРАВНЕНИЕ С ТЕЗИ С ДРУГИ КРЪВНИ ГРУПИ 

 

Кръвната група и други генетични фактори могат да бъдат свързани с тежестта на 

коронавирусната инфекция. Това сочат резултатите от научно изследване, публикувани 

в The New England Journal of Medicine, информира Zdrave.net на 19.06.2020 г. като се 

позова на Агенция „Ройтерс“. 

 

Експертите, работили над изследването предполагат, че хората с кръвна група от тип 

А са с по-висок риск от заразяване с коронавирус и развитие на по-тежки симптоми. В 

пика на епидемията в Европа, изследователите са анализирали гените на повече от 4000 

души, за да търсят вариации, които са често срещани при заразените с коронавирус, 

развили тежък COVID-19. 

 

Струпване от варианти в гени, които участват с имунни отговори, е по-често при хора 

с тежка COVID-19, са открили те. Тези гени също така участват с протеин на клетъчната 

повърхност, наречен ACE 2, който коронавирусът използва, за да проникне и зарази 

клетките в тялото. 

 

Изследователският колектив, ръководен от д-р Андре Франке от Университета 

„Кристиан-Албрехт“ в Кил, Германия, и д-р Том Карлсен от Университетската болница 

в Осло в Норвегия, също така са доказали връзка между тежестта на протичане 

на  COVID-19 и кръвната група. 

 

Рискът за тежък COVID-19 е с 45% по-висок за хора от кръвна група А в сравнение с 

тези с други кръвни групи. В същото време този риск е с 35% по-нисък за хората от 

кръвна група О, твърдят учените. 

 

"Надеждата е, че тези и други открития ще дадат посока на пътя към по-

задълбочено разбиране на биологията на COVID-19", е отбелязал в блога си директорът 

на Националния институт по здравеопазване на САЩ Франсис Колинс, който е експерт 

по генетика. 

 

Предполага се, че генетичните тестове и изследването на кръвната група на човек 

могат да се окажат полезни инструменти за идентифициране на хората, които могат да 

бъдат изложени на по-голям риск от сериозно заболяване. 

 


