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Резюме | Имунизацията е основополагащ елемент на политиките за общественото здраве и 

без съмнение тя носи изключителни ползи, когато се използва за защита на детското здраве. 

Въпреки твърдението, че досега имунологията не е допринесла много за развитието на 

ваксините, тъй като повечето от ваксините, които използваме днес, са разработени и 

тествани емпирично, ясно е, че предстоят големи предизвикателства пред разработването 

на нови ваксини срещу трудни за повлияване патогени (болестотворни организми), за които 

спешно се нуждаем от по-добро разбиране на защитния имунитет. Освен това признаването 

на огромния потенциал и предизвикателства за ваксините в контролирането на  епидемии и 

в защитата на по-възрастното население, както и наличието на набор от нови технологии, 

представлява идеалното време за имунолозите да започнат проектирането на едно следващо 

поколение мощни имуногени. Настоящата рецензия предоставя уводен преглед на 

ваксините, имунизациите и свързаните с тях въпроси с цел да информира широката научна 

аудитория за основните имунологични концепции. 

 

Ваксините са трансформирали общественото здравеопазване, по-специално откакто 

националните програми за имунизация са били въведени и координирани за първи път през 

60-те години. В страните с широк обхват на ваксинационните програми много от болестите, 

които преди са били причина за по-голямата част от детските смъртни случаи, значително 

са изчезнали (1) (фиг. 1). Световната здравна организация (СЗО) е изчислила, че настоящите 

имунизационни програми спасяват около 2-3 милиона човешки живота всяка година, което 

допринася за значително намаляване на смъртността на децата на възраст под 5 години в 
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световен мащаб от 93 смъртни случая на 1000 живородени през 1990 г. на 39 смъртни случаи 

на 1000 живородени деца през 2018 г. (справка 2). 

Ваксините използват изключителната способност на силно еволюиралата човешка имунна 

система да реагира и да помни срещи с патогенни антигени4. Въпреки това, през по-голямата 

част от историята ваксините са разработвани чрез емпирични изследвания, без участието на 

имунолози. Днес има голяма нужда от по-добро разбиране на имунологичната основа за 

ваксинация с цел да се разработят ваксини срещу+ трудни за повлияване патогени (като 

Mycobacterium tuberculosis, бактерията, причиняваща туберкулоза (TB)) (3) и антигенно 

променливи патогени (като ХИВ) (4), за контролиране на епидемии, които застрашават 

глобалната здравна сигурност (като COVID-19 или Ебола) (5), (6) и да се работи върху това 

как да се съживят имунните реакции в застаряващата имунна система (7), за да се защити от 

инфекциозни заболявания нарастващото население на възрастни хора. 

В настоящия преглед/рецензия, който е насочен предимно към широката научна аудитория, 

ние предоставяме ръководство за историята (каре 1), развитието, имунологичната основа и 

забележителното въздействие на ваксините и имунизационните програми върху 

инфекциозните болести, за да дадем представа за ключовите проблеми, пред които са 

изправени днес имунолозите. Освен това, ние предоставяме някои перспективи за 

настоящите и бъдещите предизвикателства в процеса на предпазване на световното 

население от често срещани патогени и възникващи инфекциозни заплахи. Ефективното 

информиране на скептично настроената общественост по отношение на науката за 

ваксинирането е предизвикателство за всички, които се занимават с имунобиология на 

ваксините, но такова информиране е извънредно необходимо, за да се насочи диалогът в 

правилната посока и да се гарантира общественото здравеопазване (8). Това може да бъде 

постигнато само чрез прозрачност на информацията относно това, което вече знаем и онова, 

което все още не знаем, и чрез обмисляне на стратегии за преодоляване на съществуващите 

пропуски в досегашните знания. 

Какво има в една ваксина? 

Ваксината е биологичен продукт, който може да се използва за безопасно предизвикване на 

имунен отговор и осигурява защита от повторна инфекция при последващо излагане на 

патоген. За да се постигне това, ваксината трябва да съдържа антигени, които са или 

получени от патогена, или произведени синтетично, с цел да съдържат компоненти на 

патогена. Основният компонент на повечето ваксини е един или повече протеинови 

антигени, които предизвикват имунни реакции, като по този начин осигуряват защита5. 

Въпреки това, полизахаридните антигени могат също да индуцират защитни имунни 
отговори и са в основата на ваксините от края на 80-те години на миналия век (9), които са 

разработени за предотвратяване на няколко бактериални инфекции, като пневмония и 

                                                           
4 Антигени - Части от патогена (като протеини или полизахариди), които се разпознават от имунната система 
и могат да се използват за предизвикване на имунен отговор чрез ваксинация. 
 
5 Защита - състоянието, в което индивидът не развива болест, след като е бил изложен на патоген. 
 



Въвеждане на 

ваксинацията (1940) 

Въвеждане на ваксинацията 

(1999) 

менингит, причинени от Streptococcus pneumoniae. Защитата, предоставена от ваксина, се 

измерва в съответни клинични изпитвания, които свързват имунните отговори към антигена 

на ваксината със съответни клинични резултати (като предотвратяване на инфекция, 

намаляване на тежестта на заболяването или намален процент на хоспитализация). 

А. Дифтерия – въвеждане на ваксинацията – 1940 г. 

 

 

 

 

 

Б. Капсулен менингокок от група С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С
ъ

о
б

щ
е

н
и

я 

80000 

70000 

60000 

50000 

40000 

30000 

20000 

10000 

0 

 

 

 
                1914  1924   1934   1944    1954    1964    1974    1984   1994    2003 

Година 

Б
р

о
й

 с
л

уч
а

и
  

1800 

1600 

1400 

1200 

1000 

800 

600 

400 

200 

0 

 

 

 

                1998     1999   2000   2001    2003    2004   2006   2007  2008    2009    2010     2011    2012 

                       1999    2000   2001   2002   2004    2005   2007    2008  2009      2010      2011      2012   2013 

Година 



В. Полиомиелит - въвеждане на ваксинацията (1956 г.) 

 

 

 

 

 

Г. Хемофилус инфлуенце тип B - въвеждане на ваксинацията 1992 г. 

 

 

 

Д. Морбили - въвеждане на ваксинацията 1968 г. 

 

 

Е. Коклюш -  въвеждане на ваксинацията 50-те години на 20-ти век. 
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Фиг. 1 | Влияние на ваксинацията върху избрани болести във Великобритания. 

Въвеждането на ваксинация срещу инфекциозни заболявания като дифтерия (подточка а), 

капсулен менингокок от група C (подточка б), полиомиелит (подточка в), хемофилус 

инфлуенце тип B (подточка г), морбили (подточка д) и коклюш (подточка е) води до 

значително намаляване на тяхната честота. Трябва да се отбележи, че увеличаването на 

съобщенията за хемофилус инфлуенце тип B през 2001 г. водят до въвеждането на 

догонваща ваксинационна кампания, след което честотата на заразата намалява. За болестта 

коклюш, по-ниските нива в обхвата на ваксините водят до увеличаване на случаите в края 

на 70-те и 80-те години, но честотата на заразата отново намалява, веднага след като 

обхватът с ваксините се е увеличил.  

Информацията е адаптирана с разрешение от „Зелената книга, информацията за здравните 

специалисти относно имунизацията, Обществено здравеопазване на Англия“, и съдържа 

информация за публичния сектор, лицензирана във версия Отворен правителствен лиценз 

вар.3.0. 

 

Намирането на имунен отговор, който да съответства на придобиване на защита, може да 

ускори развитието и достъпа до нови ваксини (10) (каре 2). 

Обикновено ваксините се класифицират като живи или убити (понякога просто наричани 

„инактивирани“), за да се разграничат онези ваксини, които съдържат атенюирани6 

(отслабени) репликиращи се щамове (т. е. такива, които се възпроизвеждат отново) на 

съответния патогенен организъм от другия тип ваксини, които съдържат само компоненти 

на патоген или убити цели организми от патогена (Фиг. 2). В допълнение към 

„традиционните“ живи и убити ваксини, през последните няколко десетилетия са 

разработени няколко други платформи, които включват вирусни вектори, ваксини на базата 

на нуклеинова киселина РНК и ДНК и вирусоподобни частици7 (които са разгледани 

подробно по-долу). 

                                                           
6 Атенюиран/Отслабен - намаляване на силата (вирулентността) на патоген (чрез умишлени или естествени 
промени в гените на вирулентност). 
 
7 Вирусоподобни частици - частици, изградени от вирусни протеини, които структурно имитират естествения 
вирус, но нямат вирусен геном. 
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Разграничението между живи и убити ваксини е важно. При първите патогените в тях могат 

да имат силата да се репликират (т. е. да се възпроизвеждат отново) по неконтролиран начин 

при имунокомпрометирани лица (т. е. такива, които са неспособни да произведат нормален 

имунен отговор) (например деца с някои първични имунодефицити,и лица с ХИВ инфекция 

или такива, получаващи имуносупресивни (т. е. имуноподтискащи)  лекарства), което води 

до някои ограничения за тяхната употреба (11). За разлика от живите, убитите ваксини не 

представляват риск за имунокомпрометираните лица (въпреки че може да не предоставят 

защита на такива с дефицит на В-лимфоцитни клетки или с комбиниран имунодефицит, 

както е обяснено подробно по-долу). 

Живите ваксини са разработени така, че при имунокомпетентен гостоприемник (т. е. такъв, 

който е способен да произведе имунен отговор) те да се размножават достатъчно, за да 

произведат силен имунен отговор, но не толкова, че това да причини значими прояви на 

болестта (например ваксините срещу морбили, паротит, рубеола и ротавирус, орална 

полиомиелитна ваксина, БЦЖ ваксина и жива атенюирана (отслабена) противогрипна 

ваксина). Съществува баланс между достатъчната репликация на ваксинния патоген, с цел 

да се предизвика силен имунен отговор, и достатъчното отслабване на патогена, за да се 

избегне симптоматично заболяване. По тази причина някои безопасни, живи атенюирани 

(отслабени) ваксини изискват многократни дози и предизвикват относително краткотраен 

имунитет (например живата атенюирана ваксина срещу коремен тиф, Ty21a) (12), а други 

живи атенюирани ваксини могат да предизвикат леко заболяване (например около 5% от 

децата ще развият обрив и до 15% треска след ваксинация срещу морбили) (13). 

Антигенният компонент на убитите ваксини може да представлява убити цели организми 

(например цялоклетъчната ваксина срещу коклюш и дезактивираната ваксина за 

полиомиелит), пречистени протеини от организма (например цялоклетъчната ваксина 

срещу коклюш), рекомбинантни протеини (т. е. такива, които са създадени чрез съединяване 

на фрагменти на протеини от различни източници) (например ваксината срещу вируса на 

хепатит В (HBV)) или полизахариди (например пневмококовата ваксина срещу пневмокока 

- S. pneumoniae) (фиг. 2). Токсоидните ваксини (такива, изработени от токсини) (например 

за тетанус и дифтерия) са инактивирани с формалдехид протеинови токсини, които са 

пречистени от патогена. 

Убитите ваксини често се комбинират с адювант (помощно средство за засилване на 

имунния отговор)8 за подобряване на способността им да предизвикват имунен отговор 

(имуногенност). Има само няколко адюванти, които се използват рутинно в лицензирани 

ваксини. Въпреки това, портфолиото на адювантите (помощните средства за засилване на 

имунния отговор) непрекъснато се разширява, с такива, които са базирани на липозоми и на 

емулсии от масло във вода. Тези адюванти биват лицензирани през последните няколко 

десетилетия (14). Механизмът на действие на алуминиевите соли (стипца), макар и широко 

използвани като адювант в продължение на повече от 80 години, остава не напълно разбран 

(15), но има все повече доказателства, че имунните реакции и защитата могат да бъдат 

                                                           
8 Адювант - агент, използван във ваксина за засилване на имунния отговор срещу антигена. 
 



подобрени чрез добавяне на по-нови адюванти, които подават сигнали за опасност9 към 

вродената10 (т.е. непридобитата) имунна система. Примери за такива нови адюванти са 

емулсията масло във вода MF59, която се използва в някои грипни ваксини (16); AS0111, 

който се използва в една от ваксините срещу херпес зостер и лицензираната ваксина срещу 

малария (17); и AS0412, който се използва във ваксината срещу човешки папиломен вирус 

(HPV) (18). 

Ваксините съдържат други компоненти, които функционират като консерванти, емулгатори 

(като полисорбат 80) или стабилизатори (например желатин или сорбитол). Различни 

продукти, използвани при производството на ваксини, могат теоретично също да бъдат 

пренесени към крайния продукт и са включени като потенциални микрокомпоненти на 

ваксината, включително антибиотици, яйчни или дрождни протеини, латекс, формалдехид 

и / или глутералдехид и регулатори на киселинността (като калиеви или натриеви соли). 

Освен в случаите на алергия към някой от тези компоненти, няма доказателства за риск за 

човешкото здраве от тези следи от микроелементи в някои ваксини (19), (20). 

Ваксините водят до изграждането на антитела 

Адаптивният имунен отговор се подпомага от В-лимфоцитни клетки, които произвеждат 

антитела (хуморален имунитет, т.е този, който се реализира чрез антителата) и от Т-

лимфоцитни клетки (т.е. тези, които принадлежат към групата на белите кръвни клеки) 

(клетъчен имунитет). Смята се, че всички използвани рутинно ваксини, с изключение на 

БЦЖ (за която се смята, че води до отговори на Т-клетките, които предотвратяват тежко 

заболяване и до отговори на вродената имунна система, които могат да подтиснат 

инфекцията; вижте по-долу), осигуряват основно защита чрез изграждане на антитела (Фиг. 

3). Съществуват значителни подкрепящи доказателства, че различните видове 

функционални антитела са важни при изграждането на защита в резултат от ваксина и тези 

доказателства идват от три основни източника: състоянията на имунна недостатъчност, 

проучванията за пасивна защита и имунологичните данни. 

                                                           
9 Сигнали за опасност - молекули, които стимулират по-силен имунен отговор заедно с антигена. Това са 
ендогенните медиатори (помощни средства), които се освобождават в отговор на инфекция или нараняване 
и които взаимодействат с рецептори за разпознаване на образци като толоподобните рецептори (клас 
протеини), за да активират вродени имунни клетки като дендритните клетки (основните антиген -представящи 
клетки). 
 
10 Вродена имунна система - еволюционно примитивната част на имунната система, която открива чужди 
антигени по неспецифичен начин. 
 
11 AS01 - адювант на основата на липозома, съдържащ 3-О-дезацил-4′-монофосфорил липид А и сапонин QS-
21. AS01 задейства вродената имунна система веднага след ваксинацията, което води до засилен адаптивен 
имунен отговор. 
 
12 AS04 - адювант, състоящ се от алуминиева сол и толоподобен рецепторен агонист - монофосфорил липид 
А. 
 



Състояния на имунна недостатъчност. Хората с някои известни имунологични дефекти 

в антителата или свързаните с тях имунни компоненти в определени случаи са податливи на 

инфекция с някои патогени, което може да даде представа за характеристиките на 

антителата, които са необходими за защитата от тези конкретни патогени. Например, хората 

с недостатъци в допълващата (комплементарната) система13 са особено податливи на 

менингококова болест, причинена от инфекция с Neisseria meningitidis (21), тъй като 

контролът на тази инфекция зависи от убиване на бактерията посредством протеин-

комплемент, при което протеин-комплементът е насочен към бактериалната повърхност от 

имуноглобулиновите (IgG) антитела. Пневмококовото заболяване е особено често при лица 

с намалена функция на далака (22) (което може да е вродено, в резултат на травма или да е 

свързано със състояния като сърповидно-клетъчна болест); Бактериите S. pneumonia, които 

са били опсонизирани14 с антитяло и комплемент, обикновено се отстраняват от кръвта 

посредством фагоцитите в далака, които вече не присъстват при лица с хипоспленизъм. 

Лица с дефицит на антитела са податливи на вируса варицела зостер (който причинява 

варицела) и други вирусни инфекции, но след като се заразят, те могат да контролират 

болестта по същия начин като имунокомпетентно лице, стига да имат нормален Т-клетъчен  

(23).  

Пасивна защита. Ясно е установено, че интрамускулната или интравенозната инфузия на 

екзогенни антитела може да осигури защита срещу някои инфекции. Най-очевидният 

пример е този за пасивен трансфер на майчините антитела през плацентата, който осигурява 

на новородените бебета защита срещу голямо разнообразие от патогени, поне за няколко 

месеца след раждането. Ваксинирането на майката с ваксини против коклюш (24), тетанус 

(25) и грип (26) използва тази важна защитна адаптация за намаляване на риска от 

заболяване скоро след раждането и ясно показва ролята на антителата в защитата срещу тези 

заболявания. Все още не е доказано, че ваксинацията на бременни жени срещу стрептококи 

от група В (27) и респираторен синцитиален вирус (RSV) (28) е ефективна за 

предотвратяване на инфекция при новородени или при бебета, но има потенциал да намали 

тежестта на заболяването при най-малките бебета. Други примери включват използването 

на специфични неутрализиращи антитела, пречистени от имунни донори, за да се 

предотврати предаването на различни вируси, включително вирус на варицела зостер, HBV 

и вирус на морбили (29). Хората с наследствен дефицит на антитела са без защита срещу 

сериозни вирусни и бактериални инфекции, но редовното прилагане на серумни антитела 

от имунокомпетентен донор може да осигури почти напълно нормална имунна защита 

срещу дефицит на антитела. 

                                                           
13 Допълваща (комплементарна) система - мрежа от протеини, които формират важна част от имунния отговор 
чрез засилване на опсонизацията на патогени, клетъчно лизиране (унищожаване) и възпаление. 
14 Опсонизиран - Състояние на патоген, при което антитела или фактори на комплемента са свързани с 
повърхността му. 
Опсонофагоцитни антитела - Антитела, които се свързват с патоген, който впоследствие може да бъде 
елиминирани чрез фагоцитоза. 
 
 



Имунологични данни. Повишаването на познанията по имунология дава представа за 

механизмите на защита, опосредствани от ваксините. Например, полизахаридни ваксини, 

които се произвеждат от повърхностни полизахариди на инвазивни бактерии като 

менингококи (N. meningitidis) (30) и пневмококи (S. pneumoniae) (31) осигуряват значителна 

защита срещу тези заболявания. Сега е известно, че тези ваксини не индуцират Т-клетъчни 

отговори, тъй като полизахаридите са независими от Т клетките антигени15 и по този начин 

те трябва да посредничат в тяхната защита чрез зависими от антитела механизми. Протеин-

полизахаридни съединени ваксини съдържат същите полизахариди от бактериалната 

повърхност, но в този случай те са химически конюгирани (т.е. съединени) с протеинов 

носител (най-вече токсоид на тетанус или дифтериен токсоид или мутантни протеини, 

получени от него, известни като CRM (32-34). Т-клетките, индуцирани от ваксината, 

разпознават протеиновия носител (Т-клетъчно зависим антиген16) и тези Т-клетки оказват 

помощ на В-клетките, които разпознават полизахарида, но не се индуцират Т-клетки, които 

да разпознават полизахарида и по този начин само антитялото участва в осигуряването на 

отлична защита като резултат от тези ваксини (35). Освен това изследванията на човешки 

предизвикателства17 предлагат възможност за ефективна оценка на корелатите на защитата 

(каре 2) при контролирани обстоятелства (36) и са използвани за демонстриране на ролята 

на антителата в защитата срещу малария (37) и тиф (38). 

______________________________________________________________________________ 

Каре 1 Кратка история на ваксинирането  

Епидемии от едра шарка обхващат цяла Европа през седемнадесети и осемнадесети век, 

което обхваща до 29% от смъртността на децата в Лондон (137). Първоначалните усилия за 

овладяване на болестта водят до практиката на вариолация, която е въведена в Англия от 

лейди Мери Уортли Монтагу през 1722 г., използвана в Далечния изток от средата на 1500-

те (вж. Естествени важни етапи при ваксините). При вариолацията материалът от 

струпеите на едра шарка се надрасква върху кожата в опит да осигури защита срещу 

болестта. Изглежда, че вариолацията наистина е предизвиквала защита, намалявайки 

високите нива на проявление по време на епидемии, но за съжаление някои от онези, които 

са били вариолирани, развиват болестта и понякога дори умират. В този контекст Едуард 

Дженър е написал „Разследване за причините и последиците от вариолните ваксини ...“ през 

1798 г. Неговата демонстрация, предприета чрез надраскване на материал от лезии на 

кравешката шарка, взети от ръцете на доячка, Сара Нелмс, в кожата на 8-годишно момче, 

                                                           
15 Независими от Т клетки антигени -  Антигени, срещу които В клетките могат да предизвикат отговор на 
антитела без помощ от Т клетки. 
 
16 Т-клетъчно зависим антиген - Антиген, за който Т-клетъчната помощ е необходима, за да могат В-клетките 
да реагират на антитела. 
 
17 Изследвания на човешки предизвикателства - Проучвания, при които доброволците са умишлено заразени 
с патоген, при внимателно проведено проучване, за да се оцени биологията на инфекцията и ефикасността 
на лекарствата и ваксините. 
 



Джеймс Фипс, което впоследствие е предизвикано да се справя с болестта едра шарка, 

предоставя ранни доказателства, че ваксинацията може да работи. По този начин приносът 

на Дженър към медицината не е техниката на инокулация (т.е. ваксинация), а потресаващото 

му наблюдение, че млекопроизводителките, които са имали леки инфекции от кравешка 

шарка, не се заразяват с едра шарка и необичайното предположение, че материалът от лезии 

на кравешката шарка може да имунизира срещу едра шарка. Освен това Дженър блестящо 

предсказва, че ваксинацията може да доведе до ликвидиране на едра шарка; през 1980 г. 

Световната здравна асамблея обявява, че светът е свободен от вариола.  

Почти 100 години след Дженър, работата на Луи Пастьор върху ваксината срещу бяс през 

80-те години на 20 век обявява началото на френетичния (т. е. бързо развиващ се) период на 

разработване на нови ваксини, така че до средата на ХХ век ваксините срещу много 

различни заболявания (като дифтерия, коклюш и коремен тиф) са разработени като 

инактивирани патогенни продукти или токсоиди. Въпреки това координирането на 

имунизацията като основен инструмент за обществено здраве от 50-те години насам доведе 

до въвеждането на цялостни програми за ваксини и тяхното забележително въздействие 

върху детското здраве, на които се радваме днес. През 1974 г. Световната здравна 

организация стартира разширената програма за имунизация и през 1977 г. беше поставена 

целта до всяко дете в света да достигат ваксини за дифтерия, коклюш, тетанус, полиомиелит, 

морбили и туберкулоза до 1990 г. За съжаление тази цел все още не е постигната; въпреки 

че общото покритие на 3 дози от ваксината срещу дифтерия - тетанус - коклюш се е 

увеличило до над 85%, все още има над 19 милиона деца, които не са получили основни 

ваксинации през 2019 г. (ReF.105). 



 

 

Ваксините се нуждаят от помощта на Т-клетките 

Въпреки че повечето доказателства сочат, че антителата са ключовите медиатори 

(спомагателни средства) на стерилизиращия (противовъзпалителния) имунитет, 

предизвикан от ваксинацията, повечето ваксини също индуцират Т-клетъчен отговор. 

Ролята на Т-клетките в защитата е слабо характеризирана, с изключение на тяхната роля в 

осигуряването на помощ за развитието на В-клетките и производството на антитела в 

лимфните възли. От проучвания на лица с наследствен или придобит имунодефицит е ясно, 

че докато дефицитът на антитела увеличава податливостта към придобиване на инфекция, 

Каре 2 Корелати (съответствия) на защита 

Идентифицирането на корелати на защита е полезно при разработването на ваксини, тъй 

като те могат да се използват за сравняване на продукти и за прогнозиране на 

вероятността от използването на ефикасна ваксина в нова популация (например различна 

възрастова група, медицински произход или географско местоположение), за да осигури 

същата защита като тази, наблюдавана в оригинална среда. В литературата съществува 

значително объркване относно определението на корелат на защита. За целите на тази 

дискусия е полезно да се отделят две различни значения. Механистичен корелат на 

защитата е специфичният функционален имунен механизъм, за който се смята, че 

осигурява защита. Например, антитоксиновите антитела, които се индуцират от 

ваксината срещу тетанус, осигуряват защита директно чрез неутрализиране на 

активността на токсина. Немеханистичният корелат на защитата сам по себе си не 

осигурява защитна функция, но има статистическа връзка с механизма на защита. Пример 

за немеханистичен корелат на защитата е общото ниво на имуноглобулинови (IgG) 

антитела срещу пневмококи. Тези имуноглобулинови (IgG) антитела съдържат 

механистичния корелат (смята се за подвид на опсонофагоцитните антитела), но 

механизмът на защита не се измерва директно. Корелатите на защитата могат да се 

измерват в клинични изпитвания, ако са налични постваксинални серуми, взети от лица, 

които развиват или не развиват заболяване, въпреки че мащабното събиране на серуми 

от участниците рядко се предприема във фаза III на клиничните изпитвания за 

ефикасност. Алтернативен подход е да се изчислят корелатите на защитата чрез 

екстраполиране от сероепидемиологични проучвания във ваксинирана популация и 

свързване на данните с честотата на заболяванията в популацията. Проучванията с 

предизвикателства при хора също са били използвани за определяне на корелати на 

защитата, въпреки че дозата на предизвикващата бактерия или вирус и 

експерименталните условия може да не са свързани в голяма степен с естествената 

инфекция, което може да ограничи полезността на тези наблюдения. 



дефицитът на Т-клетки води до невъзможност за контрол на патоген след инфекция. 

Например, дефицитът на Т-клетки води до неконтролирана и фатална инфекция с вирус на 

варицела зостер, докато индивидите с дефицит на антитела лесно развиват инфекция, но се 

възстановяват по същия начин като имунокомпетентните индивиди. Относителното 

потискане на Т-клетъчните отговори, което се случва в края на бременността, увеличава 

тежестта на инфекцията с грип и варицела зостер вируси (39). 

Въпреки че доказателствата за участието на Т-клетки в индуцираната от ваксина защита са 

ограничени, това вероятно се дължи отчасти на трудностите до достъпа до Т-клетки за 

изследване, тъй като самата кръв е лесно достъпна, докато многото Т-клетки живеят в 

тъкани като лимфните възли. Освен това все още не разбираме напълно кои видове Т клетки 

трябва да бъдат измерени. Традиционно Т клетките са категоризирани като цитотоксични Т 

клетки (клетки - убийци)  или помощни Т клетки. Подтиповете на Т помощните клетки (TH 

клетки) могат да бъдат разграничени по техните профили на производство на цитокини. T-

помощните клетки 1 (TH1) и Т-помощните клетки 2 (TH2) са важни главно за установяване 

на клетъчен имунитет и съответно хуморален имунитет (имунитет от антителата), въпреки 

че клетките TH1 са свързани и с генерирането на подкласовете имуноглобулин 1 (IgG1) и 

имуноглобулин 3 (IgG3) от имуноглобулинните антитела. Други подтипове на TH клетки 

включват TH17 клетки (които са важни за имунитета на лигавичните повърхности като 

червата и белите дробове) и Т фоликуларните помощни клетки (разположени във вторични 

лимфоидни органи, които са важни за генерирането на антитела с висок афинитет (Фиг. 3 )). 

Тип ваксина  Лицензирани 

ваксини, 

използващи тази 

технология 

Първоначално 

въведена през 

Жива 

атенюирана 

(отслабена или 

инактивирана) 

 

Морбили, паротит, 

рубеола, жълта 

треска, грип, орален 

полиомиелит, тиф, 

японски енцефалит, 

ротавирус, БЦЖ, 

варицела зостер 

 

 

 

1798 г. (едра 

шарка) 

 

Убит цял  

организъм 

 

 

цялоклетъчен 

коклюш, 

полиомиелит, грип, 
японски енцефалит, 

хепатит А, бяс 

 

1896 г. 

(коремен тиф) 



Токсоид 

(токсин) 

 

Дифтерия, тетанус  

 

1923 г. 

(дифтерия) 

Субединица 

(пречистен 

протеин, 

рекомбинантен 

протеин, 

полизахарид, 

пептид) 

  

Коклюш, грип, 

хепатит В, 

менингококов, 

пневмококов, 

коремен тиф, 

хепатит А 

 

1970 г. 

(антракс) 

Вирусоподобна  

частица 

 

 

човешки папиломен 

вирус  

1986 г. (хепатит 

В) 

Външна 

мембрана  

везикула 

 

Патоген антиген Грам-

отрицателен 

Бактериална външна 

мембрана 

 

Група В 

менингококова  

 

1987 г. (група В 

менингококова)  

 

Протеин-

полизахарид 

конюгат 

 

Полизахарид 

Протеин носител 

 

Хемуфилус грипен 

вирус тип B, 

пневмококов, 

менингококов, 

коремен тиф 

 

1987 г. (грипен 

вирус тип B) 

Вирусни 

вектори 

 

Вирусен вектор 

Патоген 

Гени на Вирусния вектор 

 

Ебола 2019 г. (ебола) 

Ваксина на база 

нуклеинова 

киселина 

Дезоксирибонуклеинова 

киселина (ДНК - DNA) 

SARS-CoV-2 2020 (SARS-

CoV-2) 



Рибонуклеинова киселина 

(РНК - RNA) 

Липидно покритие

 

Бактериални 

вектори 

Ген на патогена 

Бактериален вектор

 

Експериментална  

Клетка 

представляваща 

антиген 

Антиген на патогена 

МНС - основен комплекс за 

хистосъвместимост 

 

Експериментална  

 

Фиг. 2 | Различни видове ваксини. Схематично представяне на различни видове ваксини 

срещу патогени; текстът посочва срещу кои патогени са лицензирани определени ваксини и 

кога за първи път е въведен всеки вид ваксина. БЦЖ - BCG, Mycobacterium bovis bacillus 

Calmette – Guérin. 

Проучванията показват, че стерилизиращият (противовъзпалителният) имунитет срещу 

пренасяне на пневмокока (S. Pneumoniae) при мишки може да се постигне чрез прехвърляне 

на Т клетки от мишки донори, изложени на пневмокока (S. Pneumoniae) (40), което показва, 

че по-нататъшното изследване на медиирания от Т клетки имунитет е оправдано за по-

доброто разбиране на естеството на отговорите на Т-клетките, които могат да бъдат 

използвани за подобряване на защитния имунитет.  

Макар и донякъде опростени, доказателствата следователно сочат, че антителата имат 

основната роля в превенцията на инфекцията (подкрепяни от TH клетките), докато за 

контрола и изчистването на установената инфекция са необходими цитотоксични Т-клетки 

(клетки-убийци). 

Характеристики на защитата, индуцирана от ваксина  

През последните два века са разработени ваксини, които осигуряват директна защита на 

имунизирания индивид чрез механизмите, зависими от В-клетките и Т-клетките, описани 

по-горе. Тъй като развитието на нашето имунологично разбиране търпи развитие, относно 

ваксините става ясно, че тази защита до голяма степен се проявява чрез производството на 



антитела. Друга важна характеристика на индуцираната от ваксина защита е индукцията на 

имунна памет18. Ваксини обикновено се създават за предотвратяване на клинични прояви 

на инфекция. Въпреки това, някои ваксини, в допълнение към предотвратяването на 

болестта, могат също да предпазват от асимптоматична инфекция или колонизация, като по 

този начин намаляват придобиването на патоген и така неговото предаване по-нататък, 

създавайки колективен имунитет. Всъщност индуцирането на колективен имунитет е може 

би най-важната характеристика на имунизационните програми, като всяка доза ваксина 

защитава много повече индивиди, отколкото самия получател на ваксината. Някои ваксини 

също могат да доведат до промени в реакцията към бъдещи инфекции с различни патогени, 

така наречените неспецифични ефекти, веротно чрез стимулиране на продължителни 

промени в състоянието на активиране на вродената имунна система. 

Фиг. 3 |Генерирането на имунен отговор на ваксина. Имунният отговор след имунизация 

с конвенционален протеинов антиген. Ваксината се инжектира в мускулите и протеиновият 

антиген се поема от дендритни клетки, които се активират посредством рецептори за 

разпознаване на образци (PRR) чрез сигнали за опасност в адюванта и след това се 

пренасят в дрениращия лимфен възел. Тук представянето на пептиди на ваксиналния 

протеинов антиген от молекули MHC върху дендритната клетка активира Т-клетките чрез 

техния Т-клетъчен рецептор (TCR). В комбинация със сигнализиране (посредством 

разтворим антиген) чрез В-клетъчния рецептор (BCR), Т-клетките стимулират развитието 

на В-клетките в лимфния възел. Тук развитието на В-клетките, зависещо от Т-клетките, води 

до узряване на отговора на антителата за увеличаване на афинитета на антителата и 

индуциране на различни изотипове на антитела. Производството на плазмени клетки с 

кратък живот, които активно секретират антитела, специфични за ваксинния протеин, води 

до бързо покачване на нивата на серумните антитела през следващите 2 седмици. Също така 

се произвеждат B-клетки на паметта, които медиират имунната памет. Плазмените клетки с 

дълъг живот, които могат да продължат да произвеждат антитела в продължение на 

десетилетия, пътуват, за да пребивават в нишите на костния мозък. CD8 + Т-клетките на 

паметта могат да се размножават бързо, когато се сблъскат с патоген, а CD8 + ефекторните 

Т-клетки са важни за елиминирането на заразените клетки. 

  

Имунна памет. При среща с патоген, имунната система на индивид, който е бил ваксиниран 

срещу този специфичен патоген, е в състояние да постигне по-бързо и по-стабилно защитен 

имунен отговор. Доказано е, че имунната памет е достатъчна за защита срещу патогени, 

когато инкубационният период е достатъчно дълъг, за да се развие нов имунен отговор (фиг. 

4а). Например в случая на вирус от хепатит Б (HBV), който има 
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Инкубационен период - Периодът от придобиване на патоген до развитие на симптоматично заболяване. 

 

 



инкубационен период от 6 седмици до 6 месеца, ваксинираното лице обикновено е защитено 

след ваксинация, дори ако излагането на вируса се случи известно време след ваксинацията 

и нивата на индуцираните от ваксината антитела вече са намалели (41). И обратно, смята се, 

че имунната памет може да не е достатъчна за защита срещу бързо инвазивни бактериални 

инфекции, които могат да причинят тежко заболяване в рамките на часове или дни след 

придобиването на патогена (42) (Фиг. 4б). Например, има доказателства в случая както на 

хемофилен ифлуенце вирус тип B (HIB), така и на капсулна група C менингококова 

инфекция, че лица с индуцирана от ваксина имунна паметта все още могат да развият болест, 

след като нивата на антителата отслабнат, въпреки нарастващите стабилни, макар и 

недостатъчно бързи реакции на паметта (43,44). Намаляването на нивата на антитела варира 

в зависимост от възрастта на получателя на ваксината (като е много бързо при кърмачета в 

резултат на липсата на костномозъчни ниши за оцеляване на В-клетките), естеството на 

антигена и броя на прилаганите бустерните дози19. Например, вирусоподобните частици, 

използвани във ваксината срещу човешки папилома вирус (HPV), индуцират отговори на 

антитела, които могат да продължават десетилетия наред, докато относително 

краткосрочните отговори на антителата се индуцират от ваксини срещу коклюш; и 

инактивираната ваксина срещу морбили предизвиква по-краткотрайни отговори на 

антитела, отколкото живата атенюирана ваксина срещу морбили. 

Така че за инфекции, които се проявяват скоро след придобиване на патогена, реакцията на 

паметта може да е недостатъчна за контрол на тези инфекции и може да бъде трудно да се 

постигне устойчив имунитет за индивидуална защита чрез ваксинация. Едно от решенията 

за това е осигуряването на бустер дози ваксина през детството (какъвто е случаят например 

за ваксини срещу дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиелит), в опит да се поддържат 

нивата на антителата над защитния праг. Известно е, че осигуряването на пет или шест дози 

от тетанус (45) или дифтерия (46) ваксина в детска възраст осигурява доживотна защита и 

затова прилагането на бустер дози от тези ваксини през живот на възрастния индивид не са 

рутинна практика в повечето страни, в които може да се постиге високо покритие с 

многократни детски дози. Като се има предвид, че за някои инфекции основната тежест е 

сред малките деца, не се предприема продължително стимулиране след втората година от 

живота (например инвазивните бактериални инфекции включително хемуфулус инфлуенце,  

вирус HIB и капсулни менингококи от група В.  

Изключение е ваксината срещу коклюш, където фокусът на ваксинационните програми е 

предотвратяването на заболяванията в ранна детска възраст; това се постига както чрез 

директно ваксиниране на бебета, така и чрез ваксиниране на други възрастови групи, 

включително юноши и бременни жени в някои програми, за да се намали предаването на 

бебетата и да се осигури защита чрез трансфер на антитела през плацентата. За отбелязване 

е, че в условия с високи доходи много страни (започвайки през 90-те години) са преминали 

към използването на безклетъчната ваксина срещу коклюш, която е по-малко реактогенна 

от (и поради това се смята, че е за предпочитане пред) по-старата ваксина срещу коклюш с 
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цели клетки, която все още се използва в повечето страни с ниски доходи. Понастоящем е 

очевидно, че ацелуларната (безклетъчната) коклюшна ваксина предизвиква по-кратка 

продължителност на защита срещу клиничен коклюш и може да бъде по-малко ефективна 

срещу бактериално предаване, отколкото ваксината срещу коклюш с цели клетки (47). 

Много държави с високи доходи наблюдават ръст на случаите на коклюш след въвеждането 

на ацелуларната (безклетъчната) ваксина, явление, което не се наблюдава в страните с ниски 

доходи, използващи ваксината с цели клетки (48). 

За разлика от това, осигуряването на защита през целия живот изглежда се постига, 

следвайки единична доза с някои от живите атенюирани вирусни ваксини, като ваксината 

срещу жълта треска (49) (фиг. 4в), въпреки че е очевидно, че защитата е непълна в сравнение 

с други. В случая на ваксини срещу варицела зостер и морбили - паротит са описани някои 

случаи на важни научни открития по време на възникването на огнища на болести сред 

онези лица, които преди това са били ваксинирани, въпреки че не е ясно дали това 

представлява група, при която имунитетът е отслабнал (и поради което се нуждае от 

бустерна ваксинация ) или група, за която първоначалната ваксина не е предизвикала 

успешен имунен отговор. Случаите на важни научни открития са по-малко вероятни при 

тези лица, които са имали две дози ваксина срещу морбили – паротит – рубеола (50) или 

ваксина срещу варицела зостер (51), а случаите, обикновено са леки, което показва, че има 

известен траен имунитет към патогена. 

Илюстрация за сложността на имунната памет и значението на разбирането на нейните 

подлежащи имунологични механизми с цел подобряване на ваксинационните стратегии 

дава концепцията за „оригинален антигенен грях“. Това явление описва как имунната 

система не успява да генерира имунен отговор срещу щам на патоген, ако гостоприемникът 

е бил изложен преди това на тясно свързан с този патоген щам, и това е доказано при 

няколко инфекции, включително денга вирус (52) и грип (53). Това може да има важни 

последици за развитието на ваксината, ако във ваксината е включен само един патогенен 

щам или патогенен антиген, тъй като получателите на ваксина могат да имат нарушен 

имунен отговор, ако впоследствие бъдат изложени на различни щамове на същия патоген, 

потенциално излагайки ги на повишен риск от инфекция или по-тежко заболяване. 

Стратегиите за преодоляване на това включват използването на адюванти, стимулиращи 

вродените имунни отговори, които могат да индуцират достатъчно кръстосано реактивни 

В-клетки и Т-клетки, които разпознават различни щамове на същия патоген, или 

включването на възможно най-много щамове във ваксина. Последният подход очевидно е 

ограничен от възможността от появата на нови щамове в бъдеще (54).  

Фиг. 4 | Имунната памет е важна характеристика на защитата индуцирана от ваксина. 

Нивата на антителата в кръвообръщението отслабват след първичната ваксинация, често до 

ниво под необходимото за защита. Дали имунната памет може да защитава срещу бъдеща 

среща с патоген зависи от времето на инкубация на инфекцията, качеството на реакцията на 

паметта и нивото на антителата, индуцирани от В-клетките на паметта.  

Фиг 4 а. Отговорът на паметта може да бъде достатъчен, за да предпази от заболяване, ако 

има дълъг инкубационен период между излагането на патогени и появата на симптоми, за 



да се осигурят 3-4 дни, необходими на В-клетките на паметта да генерират титри на антитела 

над защитния праг. 

 Фиг 4 б.  Отговорът на паметта може да не е достатъчен, за да предпази от заболяване, ако 

патогенът има кратък инкубационен период и има бързо начало на симптомите преди нивата 

на антителата да са достигнали прага на защита.  

Фиг 4 в.  В някои случаи нивата на антитела след първична ваксинация остават над защитния 

праг и могат да осигурят имунитет през целия живот. 

Колективен имунитет. Въпреки че фокусът на повечето ваксини е пряката защита на 

хората чрез ваксинация, от решаващо значение и това е от критично значение при 

лицензирането на нови ваксини, стана ясно, че ключов допълнителен компонент на 

защитата, предизвикана от ваксини, е колективният имунитет (фиг. 5). Ваксините не могат 

да защитят директно всеки индивид в популация, тъй като някои индивиди не са 

ваксинирани по различни причини, а други не предизвикват имунен отговор въпреки 

ваксинацията. За щастие, обаче, ако достатъчно хора в една популация са ваксинирани и ако 

ваксинацията предотвратява не само развитието на болестта, но и самата инфекция 

(обсъдена подробно по-долу), предаването на патогена може да бъде прекъснато и честотата 

на заболяването може да се понижи повече от очакваното в резултат на непряката защита на 

лица, които в други случаи биха били податливи. 

За силно трансмисивни (т.е. бързо предаващи се) патогени, като тези, които причиняват 

морбили или коклюш, около 95% от населението трябва да бъде ваксинирано, за да се 

предотврати избухването на зараза, но за по-малко трансмисивни организми може да е 

достатъчен по-нисък процент на покритие на ваксината, за да има значително въздействие 

върху болестта (например при полиомиелит, рубеола, паротит или дифтерия обхватът на 

ваксината може да бъде ≤86%). За грипа прагът на колективния имунитет е силно променлив 

от сезон на сезон и също се влияе от променливостта в ефективността на ваксината всяка 

година (55). Скромното покритие от ваксини, от 30–40%, вероятно ще окаже влияние върху 

сезонните грипни епидемии, но ≥80% покритие вероятно ще бъде оптималното (56). 

Интересното е, че много високите нива на ваксинация могат да имат и лоша страна, тъй като 

липсата на предаване на патогени в този случай ще предотврати естественото стимулиране 

на ваксинираните лица и може да доведе до отслабване на имунитета, ако не се използват 

бустер дози от ваксината. 

Освен ваксината срещу тетанус, всички други ваксини в рутинната имунизационна схема 

предизвикват известна степен на колективен имунитет (фиг. 5), което значително подобрява 

защитата на населението повече от тази, която може да бъде постигната само чрез 

ваксинация на едно лице. Тетанусът е токсин-медиирано заболяване, придобито чрез 

инфекция на прекъсвания в кожата, замърсена с произвеждащата токсин бактерия 

Clostridium tetani от околната среда - така, ваксинацията на общността с тетанус токсоид 

няма да предпази неваксинирано лице от това то да придобие инфекцията, ако то е изложено 

на нея. Като пример за успеха на колективния имунитет, ваксинирането на деца и млади 

хора (до 19-годишна възраст) с капсулна менингококова ваксина от група С в масова 

кампания през 1999 г. доведе до почти пълно елиминиране на болестта във Великобритания 



при възрастни както и пи деца (57). Понастоящем стратегията за контрол на капсулните 

групи A, C, W и Y менингококи във Великобритания е ваксинирането на юноши, тъй като 

те са главно отговорни за предаването на болестта и така медиираната от ваксинацията 

защита на тази възрастова група води до защита на общността чрез колективен имунитет 

(58). Първоначално ваксината срещу човешки папиломавирус (HPV ваксината) е въведена 

за контрол на HPV-индуциран рак на маточната шийка, с програми за ваксинация, насочени 

изключително към момичета, но впоследствие е установено, че също така осигурява защита 

срещу HPV инфекция при хетеросексуални момчета чрез колективен имунитет, което води 

до забележимо намаляване на общата тежест на HPV сред населението (59,60).  

Фиг. 5 | Колективният имунитет е важна характеристика на индуцираната от ваксина 

защита. Концепцията за колективния имунитет за силно заразна болест като морбили. 

Податливите индивиди включват тези, които все още не са имунизирани (например, твърде 

млади), тези, които не могат да бъдат имунизирани (например в резултат на имунодефицит), 

тези, за които ваксината не е предизвикала имунитет, тези, за които първоначалният 

имунитет, предизвикан от ваксината, е отслабнал и тези, които са отказали имунизация. 

Предотвратяване на инфекция срещу предотвратяване на болест. Дали ваксините 

предотвратяват инфекцията или, по-скоро, развитието на болест след инфекция с патоген 

често е трудно да се установи, но по-доброто разбиране на това разграничаване може да има 

важни последици за проектирането на ваксината. БЦЖ ваксинацията може да се използва 

като пример, за да се илюстрира тази гледна точка, тъй като има някои доказателства за 

предотвратяване както на заболяването, така и на инфекцията. БЦЖ ваксинацията 

предотвратява тежки болестни прояви като туберкулозен менингит и милиарна туберкулоза 

при деца (61), а проучванията върху животни показват, че ваксинацията намалява 

разпространението на бактерията на туберкулозата в кръвта, опосредствано от Т-клетъчния 

имунитет (62), като по този начин ясно показва, че ваксинацията има защитни ефекти срещу 

развитието на болест след инфекция. Съществуват обаче и добри доказателства, че БЦЖ 

(BCG) ваксинацията намалява риска от инфекция. При огнище на туберкулоза в училище в 

Обединеното кралство, 29% от преди това ваксинираните с БЦЖ деца са имали Т-клетъчен 

отговор на паметта срщу инфекцията, както е посочено от положителния тест за 

освобождаване на интерферон-γ20 в сравнение с 47% от неваксинираните деца (63). Подобен 

ефект се наблюдава при проучване на членове на индонезийско домакинство, които са били 

пациенти с туберкулоза. Те са имали 45% намален шанс за развитие на положителен тест за 

освобождаване на интерферон-у към туберкулоза, ако преди това са били ваксинирани с 

БЦЖ (64). Липсата на Т-клетъчен отговор при предварително ваксинирани индивиди 

показва, че БЦЖ ваксината предизвиква вроден имунен отговор, който води до „ранно 

изчистване“ на бактериите и предотвратява инфекция, която предизвиква адаптивна имунна 

реакция. За бъдещото разработване на ваксини ще бъде изключително ценно да се разбере 

                                                           
20 Тест за освобождаване на интерферон-y - Тест, при който кръвта се стимулира с антигени на 
Mycobacterium tuberculosis, след което се измерват нивата на интерферон-γ (произведени от специфични Т-
клетки на паметта, ако те са налице). 
 



по-добре индукцията на такива защитни вродени имунни отговори, така че те да могат да 

бъдат възпроизведени за други патогени.  

В случая на настоящата пандемия на вируса SARS-CoV-2, ваксина, която да предотврати 

протичането на заболяването в тежка форма и съответната хоспитализация, причинена от 

болестта, може да има значително въздействие върху общественото здраве. Въпреки това, 

ваксина, която също може да блокира придобиването на вируса и по този начин да 

предотврати както асимптоматичната, така и леката инфекция, би имала много по-голямо 

въздействие чрез намаляване на предаването сред обществото и чрез потенциалното 

установяване на стаден имунитет. 

Неспецифични ефекти. Няколко доказателства показват, че имунизацията с някои ваксини 

нарушава имунната система по такъв начин, че са налице общи промени в имунната 

реакция, които могат да увеличат защитата срещу несвързани патогени (65). Този феномен 

е най-добре описан при хората във връзка с БЦЖ и ваксините срещу морбили, като няколко 

проучвания показват значително намаляване на смъртността от всички причини, когато тези 

ваксини се прилагат на малки деца, като това е далеч над очакваното намаление на смъртни 

случаи от туберкулоза или морбили, съответно (66). Тези неспецифични ефекти могат да 

бъдат особено важни при условия на висока смъртност, но не всички проучвания са 

идентифицирали този феномен. Въпреки че са предложени няколко имунологични 

механизма, най-правдоподобният от които е, че епигенетичните промени21 могат да 

настъпят във вродените имунни клетки в резултат на ваксинацията, няма окончателни 

проучвания при хора, които свързват имунологичните промени след имунизация с важни 

клинични резултати и остава неясно как настоящите имунизационни графици могат да бъдат 

адаптирани за подобряване на защитата на населението чрез неспецифични ефекти. 

Интересни за настоящия дебат са скорошни проучвания, които показват, че болестта на 

морбили хвърля продължителна „сянка“ върху имунната система, с изчерпване на 

съществуващата имунна памет, така че децата, които са имали болестта, имат повишен риск 

от смърт от други причини през следващите няколко години (67,68). В тази ситуация 

ваксинацията срещу морбили намалява смъртността от морбили, както и несвързаните с 

болестта други заболявания, които биха се появили по време на „сянката“, което води до 

полза, която изглежда неспецифична, но всъщност е пряко свързана с профилактиката на 

морбили и нейните последици. Това илюстрира един вид ограничение на протоколите за 

проучване на ваксини: тъй като те обикновено са предназначени да открият специфични за 

патогена ефекти, не може да се оцени възможността за важни неспецифични ефекти. 

Фактори, влияещи върху защитата на ваксината 

Нивото на защита, предоставено от ваксинацията, се влияе от много генетични и екологични 

фактори, включително възраст, нива на майчините антитела, предварително излагане на 

антиген, схема на ваксинация и дозировка на ваксина. Въпреки че повечето от тези фактори 

не могат да бъдат лесно променени, възрастта, на която се прави ваксинацията и графикът 

                                                           
21 Епигенетични промени - Промени в експресията на гени, които не са резултат от промени във веригата на 
ДНК. 
 



на ваксинацията са важни и ключови фактори при планирането на имунизационните 

програми. Дозата на ваксината се установява по време на ранната клинична разработка на 

базата на оптимална безопасност и имуногенност. Въпреки това, за някои групи население, 

като възрастни хора, по-високата доза може да бъде от полза, както е доказано за 

противогрипната ваксина (69,70). Освен това е доказано, че интрадермалната ваксинация е 

имуногенна при много по-ниски (фракционни) дози, отколкото интрамускулната 

ваксинация срещу грип, бяс и HBV ваксини (71). 

Възраст на ваксинация. Най-голямата тежест и смъртност от инфекциозни заболявания се 

проявяват през първите 5 години от живота, като най-малките бебета са най-засегнати. По 

тази причина имунизационните програми се фокусират до голяма степен върху тази 

възрастова група, където има най-голяма полза от индуцираната от ваксина защита. Въпреки 

че това има смисъл от епидемиологична гледна точка, тази практика е малко неудобна от 

имунологична гледна точка, тъй като предизвикването на силни имунни отговори през 

първата година от живота е предизвикателство. В действителност, ваксинирането на по-

големи деца и възрастни би предизвикало по-силни имунни реакции, но би било от малка 

стойност, ако тези, които биха спечелили от ваксинацията, вече са загинали от болестта. 

Не е напълно ясно защо имунният отговор на ваксините не е толкова силен в ранна детска 

възраст, отколкото при по-големите деца. Един фактор, който все по-добре се документира, 

е влиянието на майчините антитела (72) - придобити вътреутробно чрез плацентата - което 

може да намали появата на антиген, да намали репликацията на вируса (в случай на живи 

вирусни ваксини като морбили (73)) или да регулира отговори на В-клетките. Съществуват 

обаче и доказателства, че има физиологично зависимо от възрастта увеличение на 

отговорите на антителата в ранна детска възраст (72). Освен това нишите на костния мозък 

за подпомагане на В-клетките са ограничени в ранна детска възраст, което може да обясни 

много краткотрайните имунни отговори, документирани през първата година от живота 

(74). Например, след имунизация с 2 дози от капсулната менингококова ваксина от група С 

в кърмаческа възраст, само 41% от кърмачетата все още са имали защитни нива на антитела 

към момента на бустерната доза, приложена 7 месеца по-късно (75). 

В случай на независими от Т клетки антигени - с други думи, обикновени полизахариди от 

HIB, бактерии, причиняващи тиф, менингококи и пневмококи - данните при животни 

показват, че отговорите на антителата зависят от развитието на маргиналната зона на далака, 

което е необходимо за узряване на В клетките на маргиналните зони и това се случва едва 

на възраст около 18 месеца при бебетата на хора (76). Тези обикновени полизахаридни 

ваксини не индуцират В-клетки на паметта (фиг. 6) и дори при възрастни осигуряват защита 

само за 2-3 години, като защитата е резултат от антитяло, произведено от плазмени клетки, 

получени от В-клетки от маргинална зона (77). Превръщането на обикновени 

полизахаридни ваксини в зависими от Т клетки протеин-полизахаридни конюгирани 

ваксини, които са имуногенни от 2-месечна възраст и индуцират имунна памет, е 

трансформирало профилактиката на заболяването, причинено от капсулираните бактерии 

(пневмококи, HIB и менингококи ) през последните три десетилетия (78). Това са най-

важните инвазивни бактериални патогени в детството, причиняващи повечето случаи на 

детски менингит и бактериална пневмония и развитието на конюгираната ваксинна 



технология през 80-те години на миналия век промени детското здраве в световен мащаб 

(9).  

Имунните реакции също така са лоши при по-възрастното население и повечето от 

ваксините, използвани при възрастни, предлагат ограничена защита или ограничена 

продължителност на защитата, особено сред тези на възраст над 75 години. Намаляването 

на имунната функция с възрастта (известно като имуносенесценция) е добре документирано 

(79), но въпреки тежестта на инфекциите в тази възрастова група и нарастващия брой на 

населението, това досега не е станало предмет на достатъчно внимание сред имунолозите и 

ваксинолозите. Интересното е повдигането на хипотезата, че хроничната инфекция с 

цитомегаловирус (CMV) може да има роля в имуносенесценцията чрез неблагоприятни 

ефекти върху имунната система, включително клоново разширяване на CMV-специфични 

Т-клетъчни популации, известни като „инфлация на паметта“, и намалено разнообразие на 

наивни Т клетки (80,81).  

В страните с високи доходи много възрастни получават противогрипни, пневмококови и 

варицела зостер ваксини, въпреки че липсват данни, показващи значителни ползи от тези 

ваксини през последните няколко десетилетия при най-възрастните (на възраст над 75 

години). Новите данни след неотдавнашното разработване и внедряване на ваксини против 

грип от ново поколение, с високи дози или с адювант  (82) и с адювантна ваксина срещу 

гликопротеин варицела зостер (83) показват, че предоставянето на допълнителни сигнали за 

имунната система от някои адюванти (като AS01 и MF59) могат да преодолеят 

имуносесенцията. Сега е необходимо да се разбере как и защо се случва това и да се 

използват тези знания, за да се разширят възможностите за индуцирана от ваксина защита в 

края на живота. 

Схема на ваксинация. За повечето ваксини, които се използват през първата година от 

живота, се прилагат 3-4 дози до 12-месечна възраст. Обикновено в науката за ваксиниране 

на хора „първоначалните“ дози са всички, които се прилагат на възраст под 6 месеца, а 

„бустер“ дозата се дава на 9–12-месечна възраст. Така например, стандартната схема на СЗО 

за ваксини, съдържащи дифтерия-тетанус-коклюш (която е въведена през 1974 г. като част 

от Разширената програма за имунизация (84)), се състои от 3 първоначални дози на възраст 

6, 10 и 14 седмична възраст без бустер. Този график бива избран, за да осигури ранна защита, 

преди нивата на майчините антитела да са отслабнали (майчините антитела имат период на 

полуразпад около 30-40 дни (85), така че много малко защита се предоставя на бебетата от 

майката, когато те са на възраст над 8-12 седмици) и тъй като беше известно, че отговорът 

на ваксината е по-добър, когато дозите се дават в близост. Графиците за имунизация на 

кърмачета по целия свят обаче са силно променливи (малко държави с високи доходи или 

средни доходи използват Разширената програма за имунизационния график) - и до голяма 

степен са въведени без да се има прадвид как най-добре да се оптимизират имунните 

отговори. Всъщност графиците, които започват по-късно на възраст 8-12 седмици (когато 

има по-малко смущения от майчините антитела) и имат по-дълги интервали между дозите 

(8 седмици, а не 4 седмици), са по-имуногенни. От 1974 г. са въведени голям брой нови 

ваксини в резултат на забележително развитие в технологиите, но те обикновено са вписани 

в съществуващите графици, без да се отчита оптималното планиране за тези нови продукти. 



Основните схеми, използвани в световен мащаб за ваксина срещу дифтерия-тетанус-

коклюш, са представени в допълнителна таблица 1, а промените в имунизационния график 

на Обединеното кралство от 1963 г. са представени в допълнителна таблица 2. Трябва също 

така да се отбележи от това което показват изследванията, че в много страни ваксините 

рядко се доставят по график и така публикуваният график може да не е начинът, по който 

ваксините действително се доставят на място. Това важи особено за отдалечените райони 

(например, там където здравните специалисти имат посещения само от време на време) и 

региони с ограничени или хаотични здравни системи, които правят децата уязвими към 

инфекция. 

Фиг. 6 | Имунни отговори на полизахаридни и протеин-полизахаридни конюгирани 

ваксини.  

Фиг 6. a | Полизахаридните ваксини индуцират произвеждащи антитела плазмени клетки 

чрез омрежване на В-клетъчния рецептор (BCR). Въпреки това, афинитетно узряване на 

отговора на антителата и индуциране на В-клетки на паметта не се случват.  

Фиг 6. b | Конюгираните протеин-полизахаридни ваксини могат да ангажират Т-клетки, 

които разпознават протеина носител, както и В-клетките, които разпознават полизахарида. 

Т-клетките осигуряват помощ на В-клетките, което води до афинитетно съзряване и 

производство както на плазмени клетки, така и на В-клетки на паметта. TCR, Т-клетъчен 

рецептор. Springer Nature Limited. 

Безопасност и странични ефекти на ваксините 

Въпреки обществените възгледи, че ваксините са свързани със специфични опасения за 

безопасността, съществуващите данни показват, че ваксините са изключително безопасни 

като интервенции за защита на човешкото здраве. Честите нежелани реакции, особено тези, 

свързани с ранния вроден имунен отговор към ваксините, са внимателно документирани в 

клиничните изпитвания. Въпреки че редки нежелани реакции може да не бъдат 

идентифицирани при клиничните изпитвания, разработването на ваксини е строго 

контролирано и в много страни съществуват стабилни системи за постмаркетингово 

наблюдение, които имат за цел да отстранят потенциални нежелани реакции, ако такива се 

появят. Това може да направи процеса на разработване на ваксини доста трудоемък, но е 

този процес е същностен, тъй като за разлика от повечето лекарства, ваксините се използват 

за профилактика при здраво население, а не за лечение на болести. Може би тъй като 

ваксините работят толкова добре и болестите, които те предотвратяват, вече не са често 

срещани, има няколко фалшиви асоциации между ваксините и различни несвързани с тях 

здравни състояния, които се срещат естествено сред населението. Разграничаването на 

фалшивите твърдения за вредата от реалните свързани с ваксинирането негативни ефекти 

изисква много внимателни епидемиологични проучвания. 

Чести нежелани реакции. Лицензирането на нова ваксина обикновено изисква проучвания 

за безопасност, включващи от 3000 до десетки хиляди лица. По този начин често срещаните 

странични ефекти са много добре известни и се публикуват от регулатора по време на 

лицензирането. Честите нежелани реакции на много ваксини включват болка на мястото на 



инжектиране, зачервяване и подуване и някои системни симптоми като треска, 

неразположение и главоболие. Всички тези странични ефекти, които се появяват в първите 

1-2 дни след ваксинацията, отразяват възпалителните и имунни отговори, които водят до 

успешното развитие на защита, индуцирана от ваксина. Около 6 дни след ваксинация срещу 

морбили – паротит – рубеола, около 10% от 12-месечните бебета развиват лека виремия, 

която може да доведе до повишена температура и обрив, а понякога и фебрилни гърчове (1 

на 3000) (86). Въпреки че тези нежелани реакции са самоограничаващи се и относително 

леки - и са тривиални в сравнение с високата заболеваемост и смъртност от болестите, от 

които ваксините предпазват - те могат да бъдат много тревожни за родителите и тяхното 

значение често се подценява от клиничните работници, които консултират семействата за 

имунизацията. 

Имунодефицит и ваксинация. Повечето текущи ваксини са инактивирани, пречистени или 

с убити организми или протеинови и / или полизахаридни компоненти на патоген; тъй като 

те не могат да се възпроизвеждат в получателя на ваксината и по този начин те не са в 

състояние да причинят значителни странични ефекти, което води до много малко 

противопоказания за тяхната употреба. Дори при имунокомпрометирани индивиди няма 

риск от употребата на тези ваксини, въпреки че индуцирането на имунитет може да не е 

възможно, в зависимост от естеството на дефекта на имунната система. Необходимо е 

повече внимание при използването на живи атенюирани, репликиращи се ваксини (като 

жълта треска, варицела зостер, БЦЖ и ваксини срещу морбили) в контекста на лица с 

имунодефицит на Т-клетки, тъй като съществува теоретичен риск от неконтролирана 

репликация, а живите ваксини са обикновено се избягват в тази ситуация (87). Особен риск 

трябва да се отбележи при ваксината срещу жълта треска, която е противопоказана при лица 

с Т-клетъчен имунодефицит и понякога причинява тежко висцеротропно или невротропно 

заболяване при лица с тимусна болест или след тимектомия, при малки бебета и при 

възрастни над 60 години (88). При лица с дефицит на антитела може да има известна полза 

от прилагането на рутинни живи ваксини, тъй като паметта на Т-клетките може да бъде 

индуцирана, която, макар и малко вероятно да предотврати бъдеща инфекция, може да 

подобри контрола на заболяването, ако се появи инфекция. 

Митът за антигенното претоварване. Едно от важните притеснения на родителите е, че 

ваксините могат да надвият имунната система на децата им. В телефонно проучване в САЩ 

23% от родителите са съгласни с твърдението „Децата получават повече имунизации, 

отколкото са полезни за тях“, а 25% посочват, че са загрижени, че имунната система на 

детето им може да бъде отслабена от твърде многото имунизации (89). Съществуват обаче 

достатъчно доказателства, които да опровергаят тези вярвания. Въпреки че броят на 

ваксините в имунизационните програми се е увеличил, общият брой на антигените 

всъщност е намалял от повече от 3200 на приблизително 320 в резултат на прекратяването 

на ваксината срещу едра шарка и замяната на цялоклетъчната ваксината срещу коклюш с 

безклетъчната ваксина (90,91) . Ваксините включват само малка част от антигените, на които 

децата са изложени през нормалния си живот, с бърза бактериална колонизация на 

стомашно-чревния тракт след раждането, множество вирусни инфекции и антигени от 

околната среда. Освен това многобройни проучвания показват, че децата, които са 



получавали ваксинации, имат сходен или дори намален риск от несвързани инфекции  

през следващия период (92–95). Наблюдавайки деца в спешното отделение с инфекции, 

които не са включени във ваксиналната програма, не се установява разлика по отношение 

на тяхното предишно излагане на антиген чрез ваксинация (96). 

Значителни редки нежелани реакции. Сериозните нежелани реакции от ваксините са 

много редки, като анафилаксията22 е най-честата от тези редки нежелани реакции при 

парентералните ваксини23, настъпващи след по-малко от една на милион дози (97). Лица с 

известни алергии (като яйца или латекс) трябва да избягват ваксини, които могат да имат 

следи от тези продукти, останали от производствения процес със специфичния алерген, 

въпреки че повечето случаи на анафилаксия не са предсказуеми предварително, но лесно се 

контролират, ако се прилагат ваксини от обучен медицински персонал.  

Обикновено не се наблюдават много редки странични ефекти на ваксините по време на 

клиничната разработка, като са документирани много малко и те се разпознават само чрез 

внимателно наблюдение на ваксинираното население. Например, има много нисък риск от 

идиопатична тромбоцитопенична пурпура24 (1 на 24 000 получатели на ваксина) след 

ваксинация срещу морбили (86). От 1 на 55 000 до 1 на 16 000 получатели на пандемична 

ваксина срещу грип H1N1 от 2009 г., адювант на AS03 (98,99), които са имали особена 

генетична чувствителност (HLA DQB1 * 0602) 100, са развили нарколепсия25, въпреки че 

продължава дебатът дали причината е ваксината, адювантът или някаква комбинация, като 

вероятно също има роля и циркулиращият вирус. 

Въпреки широко разпространената подвеждаща информация за връзките между ваксината 

срещу морбили – паротит – рубеола и аутизма от края на 90-те години, няма доказателства, 

че някои ваксини или техните компоненти причиняват аутизъм (101, 102). В действителност, 

сега доказателствата в по-голямата си част показват, че няма повишен риск от аутизъм при 

ваксинираното население. Тиомерсалът (известен също като тимерозал) е консервант, 

съдържащ етилов живак, който се използва широко във ваксините от 30-те години на 

миналия век, без да има доказателства за нежелани събития, свързани с него, и също така 

няма научни доказателства за каквато и да е връзка между тиомерсал и аутизъм, въпреки 

фалшивите твърдения за такава (102). Тиомерсал е изтеглен доброволно от повечето 

ваксини от производителите като предпазна мярка, а не поради каквито и да било научни 

                                                           
22 Анафилаксия - Тежка и потенциално животозастрашаваща реакция към алерген. 
 
23 Парентерални ваксини - Ваксини, които се прилагат чрез избягване на стомашно-чревния тракт (например 
чрез интрамускулни, подкожни или интрадермални пътища). 
 
24 Идиопатична тромбоцитопенична пурпура -  Придобито автоимунно състояние, характеризиращо се с 
ниски нива на тромбоцити в кръвта, причинени от антитела срещу тромбоцитни антигени. 
 
25 Нарколепсия - Рядко хронично нарушение на съня, характеризиращо се с екстремна сънливост през деня и 
внезапни пристъпи на сън. 
 



доказателства за липса на безопасност и понастоящем се използва главно при 

производството на ваксини срещу цялоклетъчен коклюш. 

Рискът от хоспитализация, смърт или дългосрочна заболяемост от болестите, за които са 

разработени ваксини, е толкова висок, че рисковете от често срещани локални и системни 

странични ефекти (като възпаление на мястото на убождане и треска) и редки по-сериозни 

странични ефекти са далеч омаловажени в сравнение с огромното намаляване на 

заболяванията, постигнато чрез ваксинация. Продължаващата оценка на безопасността на 

ваксините след издаването на лиценз е важна за откриването на редки и по-дългосрочни 

странични ефекти и за да се улесни това трябва да има ефективни системи за докладване 

(103). Това е особено важно при пандемична ситуация, като пандемията на COVID-19, тъй 

като е вероятно да се осъществи бързата клинична разработка на няколко ваксини и голям 

брой хора да бъдат ваксинирани за кратко време. 

Предизвикателства пред успеха на ваксинацията 

Ваксините действат само ако се използват. Може би най-голямото предизвикателство за 

имунизационните програми е да се гарантира, че силнoвлиящите мерки пречещи на 

разработката на ваксини, вариращи от лоша инфраструктура и липса на финансиране до 

колебливост на ваксините и търговски приоритети, не пречат на успешната защита на най-

уязвимите в обществото. Трябва да се отбележи, че това не са класически научни 

предизвикателства, въпреки че ограничените знания за това кои антигени са защитни, кои 

имунни отговори са необходими за защита и как да се подобрят правилните имунни 

отговори, особено при по-възрастното население, също са от важните съображения. 

Достъп до ваксини. Най-голямото предизвикателство за защита на населението срещу 

сериозни инфекциозни заболявания чрез ваксинация остава достъпът до ваксини и 

огромното съществуващо неравенство до този достъп. Понастоящем достъпът до ваксини е 

ограничен в различна степен в различните региони поради липсата на здравна 

инфраструктура за доставяне на ваксини, липсата на удобно осигуряване на ваксини за 

семействата, липсата на финансови ресурси за закупуване на налични ваксини (на 

национално, местно или индивидуално ниво) и маргинализирането на общностите в нужда. 

Това е може би най-належащият проблем за общественото здраве, тъй като покритието на 

ваксините в световен мащаб е преустановено; например, обхватът на ваксините, съдържащи 

дифтерия-тетанус-коклюш, се е увеличил само от 84% на 86% от 2010 г. (ReF.104). Тази 

цифра обаче крие огромни регионални различия, с почти 100% покритие в някои райони и 

почти без ваксинирани деца в други. За най-бедните страни в света, Гави, Алиансът на 

ваксините осигурява финансиране за подпомагане на въвеждането на нови ваксини и 

значително ускори разширяването на достъпа до нови ваксини, които преди бяха достъпни 

само за страните с високи доходи. Това обаче все още оставя големи финансови 

предизвикателства за страни, които не отговарят на критериите, за спазване на условията за 

финансиране от Гави (Gavi), но все още не могат да си позволят нови ваксини. 

Неравенството остава, като приблизително 14 милиона деца не получават никакви 

ваксинации, а други 5,7 милиона деца са само частично ваксинирани през 2019 г. (ReF.105). 



Други важни проблеми могат да застрашат наличието и достъпа на ваксини. Например, 

повечето ваксини трябва да се съхраняват в хладилник при 2–8 ° C, изисквайки 

инфраструктурата и капацитета за хладилно съхранение и хладилна верига до клиниката, 

където се доставя ваксината, което е ограничено в много страни с ниски доходи. Маршрутът 

на администрацията също може да ограничи достъпа; орални ваксини (като ротавируси, 

полиомиелит или холера ваксини) и назални ваксини (като жива атенюирана грипна 

ваксина) могат да се доставят бързо в голям мащаб от по-малко квалифицирани работници, 

докато повечето ваксини се инжектират, което изисква повече обучение за инжектиране, 

чието администриране отнема и повече време. Въпреки това тези препятствия могат да 

бъдат преодолени: в провинция Синд, Пакистан, 10 милиона дози инжектирана конюгирана 

ваксина срещу коремен тиф са били прилагани на деца за контролиране на 

разпространението на екстензивно резистентен към лекарства тиф само за няколко седмици 

в края на 2019 г. (reF.106). 

Движението срещу ваксинацията. Въпреки че достъпът е основният проблем, засягащ 

обхвата на ваксините в световен мащаб, в момента значителен фокус е поставен върху 

предизвикателствата, които представя движението срещу ваксинацията, до голяма степен в 

резултат на тревожните тенденции за намаляване на обхвата на ваксините в условия с 

високи доходи, което води до огнища на животозастрашаващи инфекциозни заболявания, 

като морбили. През 2018 г. има 140 000 смъртни случая от морбили в целия свят, а броят на 

случаите през 2019 г. е най-високият в сравнение с всяка година от преди 2006 г. (ReF.107). 

Много е писано за опасната роля на социалните медии и онлайн търсачките в 

разпространението на дезинформация за ваксините и възхода на движението срещу 

ваксинацията, но учените са виновни и за това, че не успяха ефективно да предадат 

информацията за ползите от ваксинацията на неспециалистите в публичното пространство. 

Ако това трябва се промени, учените не трябва да се противопоставят или да се ангажират 

с движението срещу ваксинацията, а да използват своя опит и разбиране, за да осигурят 

ефективна комуникация за науката, която стои в основата на нашата забележителна 

способност да използваме силата на имунната система чрез ваксинация, за да защитаваме 

здравето на нашите деца. 

Търговска жизнеспособност. Трети важен въпрос е липсата на ваксини за някои 

заболявания, за които няма търговска инициатива за тяхното разработване. Обикновено това 

са заболявания, които имат ограничено географско разпространение (като треска в долината 

на Рифт, Ебола, болест на Марбург или чума) или се срещат в спорадични огнища и засягат 

само бедни или разселени общности (като ебола и холера). Списъци с патогени на огнища 

са публикувани от различни агенции, включително СЗО (108), а скорошни инициативи за 

финансиране, включително тези от правителствата на САЩ и Европа, увеличиха 

инвестициите в развитието на ваксини за сираци26. Коалицията за иновации при 

                                                           
26 Ваксини за сираци - Ваксини, които са предназначени за ограничен обхват или са насочени към инфекции, 
които са редки, в резултат на което разходите за развитие надвишават пазарния им потенциал. 
 



подготовката за епидемии (CEPI) е съставена, за да играе съществена роля във 

финансирането и ръководството на разработването на ваксини срещу тези патогени. 

Имунологични предизвикателства. За други патогени вероятно ще има търговски пазар, 

но има имунологични предизвикателства за разработването на нови ваксини. Например, 

силно променливите патогени, включително някои с широко разпространение в световен 

мащаб, като ХИВ и хепатит С, представляват особено предизвикателство. Генетичното 

разнообразие на тези патогени, което се проявява както между, така и вътре в 

гостоприемниците, затруднява идентифицирането на антиген, който може да се използва за 

имунизиране срещу инфекция. В случай на ХИВ могат да се генерират антитела, които 

неутрализират вируса, но бързата мутация на вирусния геном означава, че вирусът може да 

избегне тези отговори в рамките на един и същ гостоприемник. Някои индивиди наистина 

произвеждат широко неутрализиращи антитела по естествен път, които са насочени към по-

консервирани области на вируса, което води до вирусен контрол, но не е ясно как да се 

свържат тези антитела с ваксина. В действителност, няколко ваксини срещу ХИВ са 

тествани в клинични изпитвания, които са били в състояние да предизвикат отговори на 

антитела (например, ваксината RV144 показва 31% защита109) и / или Т-клетъчни отговори, 

но тези ваксини не са показали съответното доказателство за осигуряване на защита в 

последващи изследвания и няколко изследвания установяват повишен риск от инфекция 

сред получателите на ваксина (110).  

За други патогени, като Neisseria gonorrhoeae (която причинява гонорея) и Treponema 

pallidum (която причинява сифилис), не са определени антигенни цели за защитен имунен 

отговор, което отчасти се дължи на ограничените инвестиции и слабо разбиране на 

механизмите на имунитет на лигавичните повърхности или досега са довели само до 

ограничена защита. Например лицензираната ваксина срещу малария, RTSS, осигурява само 

30-40% защита и е необходима допълнителна работа за разработване на подходящи 

продукти (111). Новите ваксини срещу малария в разработка са насочени към по-

консервирани антигени на повърхността на паразита или са насочени към различни етапи 

от жизнения цикъл на паразитите. Комбинации от тези подходи във ваксината (може би 

насочени към множество етапи от жизнения цикъл), заедно с антивекторни стратегии като 

използването на генетично модифицирани комари или бактерии Wolbachia за заразяване на 

комари и намаляване на способността им да пренасят паразити от комари (112), както и 

избягването на ухапване от комари, имат потенциал значително да намалят предаването на 

паразити от малария. 

През последните десетилетия сезонните противогрипни ваксини се използват за защита на 

уязвими лица в страните с високи доходи, включително възрастни хора, деца и лица със 

съпътстващи заболявания, които увеличават риска от тежък грип. Тези ваксини са 

направени от вирус, който се отглежда в яйца; пречистен антиген, разцепени вириони или 

цели вириони могат да бъдат включени в крайния ваксинен продукт. Произвеждането на 

ваксините отнема около 6 месеца и имат силно варираща ефикасност от един сезон на друг, 

отчасти поради трудността при прогнозирането кой вирусен щам ще циркулира през 

следващия грипен сезон, така че ваксинният щам може да не съвпада щамът, причиняващ 

болестта (113). Друг проблем, който все по-често се разпознава, е адаптацията на 



яйцеклетките, при което ваксинният щам на вируса се адаптира към яйцеклетката, 

използвана за производство, което води до ключови мутации, които означават, че тя не е 

добре съчетана и не предпазва от циркулацията на вирусен щам (114). Защитата, 

предизвикана от ваксини, може да бъде подобрена чрез разработването на системи за 

култивиране на клетки от бозайници или насекоми за отглеждане на грипен вирус, за да се 

избегне адаптация на яйцеклетките, и използването на MF59 адювантни ваксини и високи 

дози грипни ваксини за подобряване на имунния отговор. Поради годишните разходи за 

закупуване на сезонни противогрипни ваксини и проблемът с антигенното разнообразие, 

търсенето на универсална противогрипна ваксина получава значително внимание, с особен 

фокус върху ваксини, които индуцират TH клетки или антитела към запазените епитопи 

(115), но в момента няма продукти, които да са в късен етап на развитие. 

Въпреки че БЦЖ е най-широко използваната ваксина в световен мащаб, тъй като 89% от 

световното население я е получило през 2018 г. (ReF.105), все още глобалната тежест от 

туберкулоза е огромна и е ясно, че са необходими по-ефективни ваксини срещу тази болест. 

Оптималните характеристики на профилактичната туберкулозна ваксина обаче, кои 

антигени трябва да бъдат включени и естеството на защитния имунитет остават неизвестни, 

въпреки повече от 100 години изследвания на туберкулозната ваксина. Вирусен вектор, 

експресиращ туберкулозен протеин, 85А, е тестван в голямо проучване за профилактика на 

туберкулоза в Южна Африка, но тази ваксина не показва защита, което се приписва от 

авторите на лошата имуногенност при ваксинираните деца  (116). Въпреки това, 

публикуването на проучване през 2019 г., показващо, наличието на нова ваксина срещу 

туберкулоза, M72 / AS01E (ваксина с адювант AS01, съдържаща М. туберкулозен антиген 

MTB32A и MTB39A), може да ограничи прогресията от активно туберкулозно заболяване 

до латентно инфектирани лица с ефективност от 50% за 3 години. Това дава повече надежда, 

че контролът върху туберкулозата може да бъде реализиран в бъдеще чрез нови подходи за 

ваксини (117). Остават въпроси относно продължителността на ефекта, но демонстрираната 

ефикасност вече може да бъде проучена задълбочено, за да се определи естеството на 

защитния имунитет срещу туберкулоза. 

Бъдещо развитие на ваксини 

Има няколко важни заболявания, за които са необходими нови ваксини за намаляване на 

заболеваемостта и смъртността в световен мащаб, които вероятно ще имат пазар както в 

страните с високи доходи, така и в страните с ниски доходи, включително ваксини за 

стрептококи от група Б (основна причина за неонатален менингит), Респираторният 

синцитиален вирус (RSV) и CMV. В момента ваксините срещу стрептококи от група Б са в 

процес на опити за ваксиниране на майки, с цел да се индуцират антитела на майката, които 

преминават през плацентата и защитават новородено пасивно (118). Респираторният 

синцитиален вирус (RSV) причинява инфекция на долните дихателни пътища, бронхиолит, 

в ранна детска възраст и е най-честата причина за хоспитализация на бебета в развитите 

страни и в световен мащаб една от водещите причини за смърт при тези на възраст под 12 

месеца. Около 60 нови кандидати за разработка на RSV ваксина са в процес на разработване 

на ваксини за майки или ваксини за кърмачета, или включват имунизация със специфични 

за RSV моноклонални антитела, които имат удължен полуживот. Лицензираната RSV 



ваксина би имала огромно въздействие върху здравето на бебетата и приемането в 

педиатрични болници. CMV е повсеместен херпес вирус, който е отговорен за значителната 

тежест на болестта при кърмачетата; 15–20% от новродените заразени деца развиват 

дългосрочни последици, най-важното сензоневрална загуба на слуха, и по този начин CMV 

причинява повече вродени заболявания, отколкото всеки друг заразен агент. Ваксината, 

която ефективно предотвратява вродената инфекция, би осигурила значителни ползи за 

индивидуалното и общественото здраве. Липсата на разбиране за същността на защитния 

имунитет срещу CMV затруднява развитието на ваксини в миналото, но тенденцията сега е 

по-обещаваща (119, 120). 

Друга основна линия на разработване на нови ваксини е борбата с придобити в болница 

инфекции, особено с устойчиви на антибиотици Грам-положителни бактерии (като 

Staphylococcus aureus), които са свързани с инфекции на рани и венозни катетри и различни 

Грам-отрицателни организми (като Klebsiella spp. и Pseudomonas aeruginosa). Напредъкът е 

бавен в тази област и важно съображение ще бъде разработването на продукти към 

рисковите групи пациенти преди болничен прием или операция. 

Може би най-развиващата се област при разработването на ваксини е ваксинирането на 

възрастни хора, като в момента малко продукти са насочени специално към това население. 

Тъй като населението на възрастните ще се увеличи значително (делът на населението на 

възраст над 60 години се очаква да нарасне от 12% на 22% до 2050 г. (ReF.121)), 

предотвратяването на инфекции сред това население трябва да бъде приоритет в 

общественото здравеопазване. Усилията за по-добро разбиране на имуногенесценцията и 

как да се подобрят ваксиналните реакции при най-възрастните са голямо предизвикателство 

за имунолозите днес. 

Нови технологии. Важни предизвикателства за преодоляване през следващите години са 

генетичното разнообразие (например на вируси като ХИВ, вирус на хепатит С и грип), 

изискването за по-широк имунен отговор, включително Т-клетки за защита срещу 

заболявания като туберкулоза и малария, и необходимостта да се реагира бързо на 

възникващи патогени и огнища. Традиционно разработването на ваксини отнема повече от 

10 години (122), но пандемията COVID-19 демонстрира неотложността на технологии за 

ваксиниране, които са гъвкави и улесняват бързото развитие, производството и 

мащабирането (123).  

Новите технологии за борба с тези препятствия ще включват платформи, които позволяват 

подобрено доставяне на антигени и лекота и бързина на производство, прилагане на 

структурната биология и имунологични знания, за да подпомогнат подобрения дизайн на 

антигена и откриването на по-добри добавки за подобряване на имуногенността. За щастие, 

неотдавнашният напредък в имунологията, системната биология, геномиката и 

биоинформатиката предлага големи възможности за подобряване на нашето разбиране за 

индуцирането на имунни отговори от ваксините и за трансформирането на разработването 

на ваксини чрез все по-рационален дизайн (124). 

Новите платформи включват вирусни векторни ваксини и ваксини на основата на 

нуклеинова киселина. Клетки, представящи антиген, като дендритни клетки, ваксини на 



базата на Т-клетки и бактериални вектори също се изследват, но все още са в ранен стадий 

на развитие за използване срещу инфекциозни патогени. Докато класическите платформи 

за ваксини с цели организми изискват култивирането на патогена, следващите поколения 

вирусни вектори или базирани на нуклеинова киселина ваксини могат да бъдат 

конструирани, като се използва само генетичната последователност на патогена, като по 

този начин значително се увеличава скоростта на развитие и производствени процеси (125). 

Вирусните векторни ваксини се основават на рекомбинантен вирус (репликиращ се или не), 

при който геномът е променен, за да експресира целивият антиген на патогена. 

Представянето на патогенни антигени в комбинация със стимули от вирусния вектор, 

имитиращи естествена инфекция, води до индуциране на силни хуморални и клетъчни 

имунни отговори, без да е необходим адювант. Потенциален недостатък на вирусните 

вектори с ваксини е наличието на съществуващ имунитет, когато се използва вектор като 

човешки аденовирус, който често причинява инфекция при хората. Това може да бъде 

преодоляно чрез използване на вектори като маймунски аденовирус, срещу който почти не 

е наличен предварително съществуващ имунитет при хората (126). Дали имунните отговори 

срещу вектора ще ограничат употребата му за многократни ваксинации с различни антигени 

ще трябва да бъдат изследвани.  

Ваксините на основата на нуклеинова киселина се състоят или от ДНК, или от РНК, 

кодираща целевия антиген, което потенциално позволява индуциране както на хуморален, 

така и на клетъчен имунен отговор, след като кодираните антигени се експресират от 

получателя на ваксината след поемане на нуклеиновата киселина от техните клетки. 

Огромно предимство на тези ваксини е, че те са много гъвкави и бързи и лесни за адаптиране 

и производство в случай на възникващ патоген. В действителност, базирана на SARS-CoV-

2 mRNA ваксина mRNA-1273 влезе в клинични тестове само 2 месеца след генетичната 

верига на идентифициране на SARS-CoV-2127 и липидът BNT162b2 формулиран на 

наночастици. Нуклеозидно модифицираната РНК ваксина е първата ваксина срещу SARS-

CoV-2, която е лицензирана (128). Един от недостатъците на тези ваксини е, че те трябва да 

се доставят директно в клетките, което изисква специфични инжекционни устройства, 

електропорация или носител молекула и носи със себе си риск от ниска степен на 

трансфекция и ограничена имуногенност (129). Освен това приложението на РНК ваксини 

е ограничено от липсата на стабилност и изискването за студена верига, но постоянните 

усилия за подобряване на разработките обещаватжпреодоляването на тези ограничения 

(130,131).  

Прекрасен пример за това как имунологичният поглед може да революционизира 

развитието на ваксината е новата RSV ваксина DS-Cav1. Протеинът на повърхностния 

синтез RSV (F) може да съществува или в конформация преди сливане (pre-F), която 

улеснява навлизането на вируса, или във форма след сливане (post-F). Докато предишните 

ваксини съдържаха главно форма след сливане (пост-F форма), вникването в структурата на 

атомното ниво на протеина позволи стабилна експресия на форма преди сливане (pre-F) на 

протеина, което води до силно засилен имунен отговор и предоставя доказателство за 

концепцията за дизайн на ваксина, базиран върху структурата (132,133). 



В допълнение към новите платформи за ваксини, споменати по-горе, продължават усилията 

за разработване на усъвършенствани методи за доставяне на антиген, като липозоми 

(сферични липидни от два слоя), полимерни частици, неорганични частици, везикули на 

външната мембрана27 и имуностимулиращи комплекси. Тези и други методи като 

самосглобяване на протеинови наночастици имат потенциала да подобрят оптимално и да 

насочат имунния отговор към патогени, срещу които традиционните ваксинални подходи са 

се оказали неуспешни (129, 134). Освен това се разработват иновативни методи за доставка, 

като микроиглени пластири, с потенциалните предимства като подобрена термостабилност, 

лекота на приложение с минимална болка и по-безопасно приложение и изхвърляне (135). 

Доказано е, че инактивираната противогрипна ваксина, доставена чрез пластир с микроигли, 

се понася добре и е имуногенна при фаза 1 от изпитването (136). Това може да позволи 

самопоставяне на ваксината, въпреки че би било важно да е налична професионална 

медицинска помощ, ако съществува риск от тежки странични ефекти като анафилаксия.  

Заключения и бъдещи указания 

Имунизацията предпазва населението от болести, които преди това са отнемали живота на 

милиони хора всяка година, предимно деца. Съгласно Конвенцията на ООН за правата на 

детето, всяко дете има право на възможно най-добро здраве и чрез екстраполация – има 

право на ваксинация. 

Въпреки изключителния успех на ваксинацията в защитата на здравето на нашите деца, има 

важни пропуски в знанията и предизвикателства, които трябва да бъдат решени. Непълно 

разбиране на имунните механизми на защита и липсата на решения за преодоляване на 

антигенното разнообразие възпрепятстват проектирането на ефективни ваксини срещу 

основни заболявания като ХИВ / СПИН и туберкулоза. Огромни усилия доведоха до 

лицензирането на частично ефективна ваксина срещу малария, но ще са необходими по-

ефективни ваксини, за да се победи тази болест. Освен това става ясно, че разнообразието в 

отговора на гостоприемника е важен фактор, който трябва да се вземе предвид. Новите 

технологии и аналитични методи ще подпомогнат очертаването на един комплексен имунен 

механизъм и тези знания ще бъдат важни за създаването на ефективни ваксини за в бъдеще. 

Освен научните предизвикателства, социално-политическите бариери пречат на 

сигурността и ефективността на една достъпна за всички ваксинация. Достъпът до ваксини 

е едно от най-големите препятствия и подобряването на инфраструктурата, 

продължаващото образование и засилването на ангажираността на общността ще бъдат от 

съществено значение за преодоляването на този проблем, а новите платформи за доставка, 

които премахват необходимостта от студена верига, могат да имат голямо значение. 

Нараства типът население, който е скептично настроен към ваксинирането и това изисква 

реакция от страна на научната общност, за да се осигури прозрачност относно 

съществуващите пропуски в знанията на населението и стратегиите за преодоляването на 

тези пропуски. Ще се наложи конструктивното сътрудничество между учени и между 
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научни институции, правителства и индустрия да се развие. Пандемията на COVID-19 

наистина показа, че в случай на извънредна ситуация много страни с различни подбуди 

могат да се обединят, за да гарантират, че ваксините се разработват с безпрецедентна 

скорост, но също така подчерта някои от предизвикателствата на националните и 

търговските интереси. Като имунолози, ние носим отговорност да създадем среда, в която 

имунизацията е нормална, науката е достъпна и стабилна, а достъпът до ваксинацията е 

право и очакване на всеки. 

Публикувано онлайн на 22.12.2020 г.  
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