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Подходи в превенция  на COVID-19



• Най -високата свръхсмъртност на 100 

000 жители се наблюдава в Перу (590), 

следвана от някои източноевропейски и 

латиноамерикански страни: България

(460), Северна Македония (420), 

Сърбия (400), Мексико (360), Еквадор

(350), Литва (350), Русия (340) и др. 

• Прави впечатление, че много страни с 

тежки огнища, получили широко 

международно медийно внимание, като

Италия, Испания и Обединеното

кралство, са имали по-ниски стойности

Karlinsky A, Kobak D. Tracking excess mortality across countries during the COVID-19 pandemic with the World Mortality Dataset. Elife. 2021;10:e69336. Published 2021 

Jun 30. doi:10.7554/eLife.69336

Вместо въведение



…вие зависите от обществото и обществото зависи от вас

25 ваксинирани  = един спасен човешки живот
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Профилактиката може да предотврати  развитието на 
инфекция с COVID-19

1. Davis JS et al. Online ahead of print. Med J Aust. 2020; 2. Marovich M et al. JAMA. 2020. https://dx.doi.org/10.1001/jama.2020.10245. Accessed July 7, 2020; 3. Abraham J. Nat 
Rev Immunol. 2020. https://dx.doi.org/10.1038/s41577-020-0365-7. Accessed July 3, 2020.

Антивирусни препарати

Имуномодулатори

Препарати, които потенцират антивирусния 

имунен отговор

Моноклонални антитела

Профилактика след експозиция

Подходи в процес на проучване

Антивирусни препарати

Серум от COVID-19 рековалесцентни
пациенти(anti-COVID-19 неутрализиращи 
антитела)

Подходи в процес на проучване

Профилактика преди експозиция

6

https://dx.doi.org/10.1001/jama.2020.10245
https://dx.doi.org/10.1038/s41577-020-0365-7


Неспецифичен и специфичен имунен отговор, генерирани в резултата на контакт 
със SARS-CoV-2

Dong, Y., Dai, T., Wei, Y. et al. A systematic review of SARS-CoV-2 vaccine candidates. Sig Transduct Target Ther 5, 237 (2020). 
https://doi.org/10.1038/s41392-020-00352-y



Схематично представяне на типовете ваксини, разработвани за превенция на COVID-19

Dong, Y., Dai, T., Wei, Y. et al. A systematic review of SARS-CoV-2 vaccine candidates. Sig Transduct Target Ther 5, 237 (2020). 
https://doi.org/10.1038/s41392-020-00352-y



Схематично 
представяне на 
механизмите на 

действие на 
ваксините

Dong, Y., Dai, T., Wei, Y. et al. A systematic review of SARS-CoV-2 vaccine candidates. Sig Transduct Target Ther 5, 237 (2020). 
https://doi.org/10.1038/s41392-020-00352-y



S-протеин

иРНК

https://blogs.sciencemag.org/pipeline/archives/2021/01/11/rna-vaccines-and-their-lipids
иРНК ваксини

https://blogs.sciencemag.org/pipeline/archives/2021/01/11/rna-vaccines-and-their-lipids


Синтез на S-протеина

Сглобяване на шипчетата

Експресия на шипчетата и фрагментите

Т хелпър

Фагоцитиране на антигените
Трансфекция на 
иРНК, кодираща S-
протеина

Тh

Вакс. клетка

https://www.nytimes.com/interactive/2020/science/coronavirus-vaccine-
tracker.html#pfizer

иРНК ваксини



Неутрализиращи антитела

Генериране на Т-клетъчен имунен отговор

АПК

Представяне на фрагмент 
от S-протеина

Т-килър

Инфектирана 
клетка

Хуморален имунен отговор

https://www.nytimes.com/interactive/2020/health/pfizer-biontech-covid-19-vaccine.html

иРНК ваксини



Тъканна локализация на продукцията на Spike 
протеиновия антиген - мускулната тъкан на мястото 
на инжектиране, лимфните възли тъкан в 
проксималната подмишница, слезката и в първите 
един два дни - черния дроб. 

По-голямата част от антигените най-вероятно ще 
бъдат продуцирани първите два или три дни.

Кинетика и характеристики на антигенната продукция при LNP/иРНК ваксините –
на основата на експерименталните модели

https://blogs.sciencemag.org/pipeline/archives/2021/01/21/mrna-vaccines-what-
happens
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4624045/

https://blogs.sciencemag.org/pipeline/archives/2021/01/21/mrna-vaccines-what-happens
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4624045/


Circulating SARS-CoV-2 Vaccine Antigen Detected in the Plasma of mRNA Vaccine Recipients 

Alana F Ogata, еt al. Circulating SARS-CoV-2 Vaccine Antigen Detected in the Plasma of mRNA Vaccine Recipients, Clinical Infectious Diseases, 2021;, 
ciab465, https://doi.org/10.1093/cid/ciab465

https://doi.org/10.1093/cid/ciab465






ДНК    иРНК

Синтез на S-протеина

Сглобяване на шипчетата

Експресия на шипчетата и 
фрагментите

Th

Представяне на антигена

Механизми на действие при векторните ваксини

Трансфекция на гена за S-протеина
Под формата на двойноверижна ДНК 

https://www.nytimes.com/interactive/2020/health/oxford-astrazeneca-covid-19-vaccine.html

Векторни ваксини



https://www.nytimes.com/interactive/2020/scien
ce/coronavirus-vaccine-tracker.html#pfizer
https://www.bloomberg.com/graphics/covid-
vaccine-tracker-global-distribution/

Субединични ваксини

https://www.nytimes.com/interactive/2020/science/coronavirus-vaccine-tracker.html#pfizer
https://www.bloomberg.com/graphics/covid-vaccine-tracker-global-distribution/


Трансфекция на гена 
за S-протеина с 
бакуловирусен 
вектор

ДНК      иРНК

Синтез на S-
протеина

Сглобяване на 
шипчетата

Клетки от молец

Експресия на шипчетата на SARS-CoV-2

Сглобяване на шипчестите протеини и сглобяване в наночастици 

Антигенни комплекси и адювант 

https://www.nytimes.
Субединични ваксини



В-клетки

АПК

Фагоцитоза

Th ly

Th ly

Продукция на антитела

АГ представяне

Хуморален ИО

Клетъчен ИО

https://www.nytimes.com

Субединични ваксини



SARS-CoV-2 инактивиран с бета-
пропиолактон и неспособен на 
репликация

https://www.nytimes.com.

Инактивирани ваксини



Инактивиран вирус

Фагоцитоза

Антиген-
представяща клетка

„Смилане“ на 
вирусните 
антигени

Т-хелпър

Представяне на 
SARS-CoV-2 
протеинните 
фрагменти

Активиране на В-клетките

Разпознаване на антигена

Секреция на антитела

В-клетка

Т-хелпър

https://www.nytimes.com

Инактивирани ваксини



• При контакт с живия вирус 
се генерира имунен 
отговор с отделяне на 
инактивиращи антитела

• Имунологична памет
Антитела

Жив вирус

https://www.nytimes.com

Инактивирани ваксини



• For the Pfizer-BioNTech vaccine, the briefing document stated:
• “Twenty-three pregnancies were reported through the data cut-

off date of November 14, 2020 (12 vaccine, 11 placebo). […] 
Unsolicited [adverse events] related to pregnancy include 
spontaneous abortion and retained products of conception, both 
in the placebo group.”

• For the Moderna vaccine, the briefing document stated:
• “Thirteen pregnancies were reported through December 2, 2020 

(6 vaccine, 7 placebo). […] Unsolicited [adverse events] related to 
pregnancy include a case of spontaneous abortion and a case of 
elective abortion, both in the placebo group.”

Фертилитет

https://www.fda.gov/media/144245/download

https://www.fda.gov/media/144434/download

https://www.fda.gov/media/144245/download
https://www.fda.gov/media/144434/download
https://www.fda.gov/media/144245/download
https://www.fda.gov/media/144434/download


Сравнена е концентрацията на FF HSPG2, валидиран 
биомаркер за качеството на овоцитите. FF пробите 
показват висока концентрация на HSPG2, която не се 
различава значително между групите.

Следователно, въпреки ясните доказателства за 
интимна фоликуларна експозиция след инфекция с 
SARS-COV-2 или след  иРНК ваксина, 
стероидогенният апарат на фоликула, контролираща 
крайното съзряване на овоцита и неговата 
хормонална среда, не показва измерима разлика в 
сравнение с неекспонираните жени. Това 
доказателство обединява други данни за 
резултатите от проведено ин витро оплождане сред 
излекуваните от инфекция COVID-19, наблюдавани в 
същия център, които показват подобни резултати.

Ovarian follicular function is not altered by SARS-Cov-2 
infection or mRNA Covid-19 vaccination
Yaakov Bentov, et al. medRxiv 2021.04.09.21255195;
doi: https://doi.org/10.1101/2021.04.09.2125519



В едноцентрово проспективно проучване във Флорида, САЩ (от декември 2020 г. до януари 2021 г.), Gonzalez et al. (2021) съобщават, 
че няма значително намаление на параметрите на спермата преди и след ваксинация с ваксините Pfizer-BioNTech (n=21) и Moderna 
(n=24). Проследени са средните стойности за концентрация на сперматозоиди, обем на спермата, общ брой подвижни 
сперматозоиди (TMC ), а общата подвижност се повишава значително след две дози ваксина (p<0,02). Увеличения на параметрите на
сперматозоидите са в рамките на нормалната индивидуална вариация. Преди да получат първата доза ваксина, участниците са 
предоставили проба от сперма след среден период на сексуална абстиненция от 2,8 дни (IQR: 2–3) и втора проба е дадена при 
средна продължителност от приблизително 75 дни (IQR: 70 –86) след втората доза. Средната възраст на 45-те здрави доброволци е 
28 години (IQR: 25–31).

Ефекти върху репродуктивната функция при мъже

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2781360



❑ В обсервационно проучване на 36 двойки, подложени на IVF лечение в Израел (дата не се 
съобщава), Orvieto et al. (2021) съобщават, че няма разлики в средните параметри на спермата 
(т.е. обем на спермата, концентрация на сперматозоиди, процентна подвижност на 
сперматозоидите p>0,05) преди и след получаване на две дози от ваксината Pfizer-BioNTech при 
участници от мъжки пол .20 Средният (SD) период от втората доза ваксина до вземането на 
пробата е 33,3 дни (±14,9) (диапазон: 7–85). Средната (SD) възраст на пациентите е 40,1 години 
(±4,8).

❑ В едноцентрово проспективно проучване на 43 мъже, подложени на IVF лечение в Израел (от 
февруари до май 2021 г.), Safrai et al. (2021b)  съобщава, че параметрите на спермата (т.е. обем на 
спермата, концентрация на сперматозоиди, p>0,3) не се различават преди и след две дози от 
ваксината PfizerBioNTech.33 Средната (SD) възраст на участниците е 37,1 години (±6,6) и средното 
(SD) време от първата доза ваксина до вземането на пробата е 33,6 дни (±20,2); броят на дните от 
втората доза до вземането на пробата не е докладван. Авторите съобщават за подобни резултати 
при анализи на подгрупи на пациенти с нормоспермия и такива с мъжко безплодие. 

Ефекти върху репродуктивната функция при мъже

https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/vaccines/2021/09/covid-19-vaccines-fertility.pdf?sc_lang=en
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Кой може да има нужда от допълнителна протекция срещу 

COVID-19?

• Определени групи хора  не са в състояние да изградят адекватен имунен отговор 

към ваксината, поради заболяване или поради това, че приемат лекарства, които 

потискат имунната им система.

• Тези хора са във висок риск от тежко протичане на COVID-19, ако се заразят 

Първичен 
имунен 
дефицит

Лечение с 
имуносупресори

Напр. 

лекарства за 

ревматоиден 

артрит, лупус, МС

ДиализаTрансплантирани Активна 
химио- или 

лъчетерапия

Рак на 

кръвта
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Защо това е важно?

•Около 2% от населението в света може да остане уязвимо към 

COVID-19 поради неадекватен отговор към ваксината срещу COVID-19.

• Над 40% от хоспитализираните болни, които са развили инфекция 

след ваксинация са имунокомпрометирани.

• Редица проучвания демонстрират, че значително по-малък дял от 

имунокомпрометираните хора генерират антитяло отговор срещу 

COVID-19 ваксини в сравнение със здрави хора. 
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Защо това е важно?

•В много от тези проучвания делът на имунокомпрометираните хора, 

които генерират протективен имунен отговор е между 0 – 60%.

• Голямо проучване от реалната практика  демонстрира, че при 

ваксинираните трансплантирани пациенти вероятността да бъдат 

хоспитализирани или да починат от COVID-19 е 485 пъти по-голяма 

отколкото при здрави ваксинирани.



© AstraZeneca 202031

Роля на моноклоналните антитела за защита на 
имунокомпрометирани пациенти (1)

• Антителата са важна част от защитните механизми на организма 

срещу инфекции

• Обичайно се създавават от патоген-специфични имунни клетки от 

хора, които са се възстановили от инфекцията.

• Моноклоналните антитела се създават лабораторно като имитират 

или подобряват естествения имунен отговор на организма.

• Те могат да бъдат създадени така, че да идентифицират и атакуват 

специфични болестотворни организми.
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Роля на моноклоналните антитела за защита на 
имунокомпрометирани пациенти (2)

• Моноклоналните антитела имат важна роля в превенцията на 

COVID-19 при хора с непълноценна имунна система и защитният им 

ефект може да бъде значително удължен.

• Над 30 години моноклоналните антитела се използват в лечението

на редица заболявания като тежка астма, ревматоиден артрит,

болест на Крон, мултиплена склероза, инфекциозни болести и някои

видове рак.
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Основни разлики между моноклонални антитела и 

ваксини

Антителата допълват ваксините в профилактиката срещу COVID19

Ваксина

Moноклонално 

антитяло

Имитира естествените  

антитела и  

неутрализира вируса

Потенциал да  

предпазва от  

инфекция или  

да лекува  

заболяване

Незабавен  

ефект

Потенциално много  

месеци или по-дълго

Очаква се да  

осигури  

продължителна  

протекция

Имунният отговор  

се развива няколко  

седмици след  

ваксинация

Отслабен патоген или  

частици от патогена,  

които предизвикват  

имунен отговор

Подпомага  

организма да  

предотврати  

инфекцията

Как  
работи?

Вид  профилактика
Какво  
прави?

Кога  
настъпва  
ефектът?

Колко дълго  
трае ефектът?



Благодаря Ви за вниманието!


