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Светът  вече преживя два сериозни  епидемични взрива  с пандемичен 

потенциал, свързани с   коронавируси:  Тежък остър респираторен синдром   (SARS)  

през  2002-2003 г., причинен от  SARS-CoV  и  Близко-източен респираторен синдром  

(MERS) през 2011 г., причинен от MERS-CoV. И в двата случая се касае за 

новоидентифицирани  вируси от род Betacoronavirus, причинители на зоонози.  

Новият патоген SARS-CoV-2, причиняващ  COVID-19,  има  сродна, но отличаваща се 

геномна последователност.  

Хипотезите и заключенията за взаимодействието на  SARS-CoV-2 с имунната 

система  се базират на все още ограничения  брой изследвания върху новата инфекция 

и предимно, на натрупаните данни  за  генетично сходните   SARS-CoV и  MERS-CoV.    

Най-типичните появи на COVID-19, подобно на SARS и MERS, са повишена 

температура, умора и респираторна симптоматика вкл. суха кашлица, възпалено 

гърло и затруднено дишане. Повечето пациенти  развиват двустранна пневмония с 

типична рентгенова находка  За разлика от SARS и  MERS, чревната симптоматика е 

много рядка.   

 

Характеристики на антивирусния имунен отговор   

Защитата срещу вирусни инфекции се осъществява на две нива, които са тясно 

свързани и взаимно се регулират:  естествен и адаптивен имунен отговор.  Първата 

линия на защита включва механичните бариери  на лигавиците с многобройните им 

приспособления, клетъчни елементи (предимно NK клетки) и разтворими продукти  

(предимно интерферони и проинфламаторни цитокини).  Водеща роля в адаптивната 

фаза имат Th1 отговорите, активирани от микросредата, която се генерира от 

естествените имунни механизми.  CD4 T лимфоцитите имат индуктивна роля, докато 

вирус – специфичните цитотоксични CD8 T лимфоцити са решаващи за унищожаване 

на заразените от вируса клетки. Антителата, синтезирани от диференцирани вирус-

специфични В лимфоцити  неутрализират вируса в извънклетъчното пространство, 

ограничават разпространението му и предотвратяват реинфекцията.  

 

Имунен отговор срещу SARS-CoV-2 

Навлизане в организма. Вроден имунен отговор 

Навлизането на SARS-CoV-2 в организма се опосредства от вирусния S-протеин,  

който се свързва с клетъчня рецептор ангиотензин-конвертиращ ензим 2 (ACE-2), 

подобно на SARS-CoV. За разлика от тях, MERS използва като рецептор ензима 

дипептидил пептидаза (DPP)-4. Вдишването на аерозол, съдържащ  SARS-CoV-2, 

инфектира експонираните  клетки,  експресиращи ACЕ-2.   Такива са  алвеоларните 

клетки тип 2. Навлизането се осъществява посредством мембранна фузия, или клатрин-



зависима или клатрин – независима ендоцитоза. Вътре в клетката вирусният РНК геном 

се освобождава, транслира и реплицира до формиране и екзоцитоза на нови вирусни 

частици. SARS-Co-V може да инфектира макрофаги и T лимфоцити, но засега няма 

данни дали SARS-CoV-2 инфектира директно имунни клетки. Незначителна част от   

моноцитно-макрофагеалните клетки  в белия дроб експресират  ACE-2, но не е 

изключено вирусът да използва и други рецептори за атакуване на  имунни клетки, или 

други начини за навлизане в клетките като т.нар. антитяло-медиирано усилване 

(antibody-dependent enhancement) . 

Много малко е известно за вродения имунен отговор при пациенти, 

инфектирани със SARS-CoV-2. Съобщава се за повишаване на  CRP (84% от случаите),  

повишено ниво на серумен IL-6 (52% от случаите), нарастване на броя на неутрофилите 

в периферната кръв и лимфопения (35% от случаите). Има данни, че  съотношението 

неутрофили/лимфоцити (NLR) е  значимо повишено   при  пациентите с по-тежко 

протичане на инфекцията и летален изход. При пациентите, нуждаещи се от 

интензивни грижи, се установяват високи плазмени нива на множество цитокини (IP-

10, MCP-1, MIP-1A, TNFα, IL-6, IL-2, IL-7, IL-10, G-CSF), подобно на пациентите с 

птичи грип (H7N9) и инфекциите със SARS-CoV и MERS-CoV. Това извежда т.нар. 

„цитокинова буря“ като основен имунопатогенетичен механизъм при тежко 

протичащите респираторни вирусни  инфекции. 

Ефективният вроден имунен отговор срещу вируси разчита предимно на 

секрецията на  интерферони от първи тип (IFN-I). РНК-вирусите се разпознават от 

ендозомните Toll-like рецептори TLR3 и TLR7, както  и от РНК- сензора  RIG-I/ MDA5. 

Следва активиране на  факторите на транскрибция  NF-κB и IRF3, ядрената им 

транслокация и индукция на  гените за синтез на  IFN-I и други провъзпалителни 

цитокини.   IFN-I активират сигналния път JAK-STAT  и   инициират транскрипция на 

т.нар IFN-стимулирани гени (ISGs). IFN-I- медиираният отговор има три основни 

ефекта: ограничаване разпространението на вирусния патоген, стимулиране функциите 

на NK клетките и представянето на антигени при ограничаване на проинфламаторните 

пътища, активиране на адаптивния имунитет. Обикновено това е достатъчно за 

справяне  с вирусната инфекция.   При инфекциите със  SARS-CoV и MERS-CoV, които 

притежават многобройни стратегии за нарушаване на описаните сигнални пътища, IFN-

I медиираният  отговор  е потиснат. Допуска се, че  SARS-CoV-2 използва  подобни 

стратегии за негативно модулиране на вродения имунен отговор в самото начало на 

инфекцията. С избягването от механизмите на вродения имунен отговор  може да се 

обясни  по-дългият инкубационен период при коронавирусните инфекции (2-11 дни, в 

сравнение с 1-4 дни при грип). Предполага се, че забавянето на  IFN-I -медиирания 

отговор компроментира контрола върху вируса и води до приток на 

хиперинфламаторни неутрофили, моноцити и макрофаги, като провокира 

имунопатологични  промени в белия дроб.   Не случайно при децата, които имат 

изключително активен вроден имунен отговор, не се наблюдават тежки форми на 

инфекцията. Лимфопения и повишено NLR са установени при под 5% от CoV-2 

положителните деца, постъпили на болнично лечение в Ухан.   

 

Адаптивен имунен отговор: протективен и патологичен. Прогностични маркери 



Представянето на вирусни пептиди от МНС-I и МНС-II антигените на 

инфектирания гостоприемник  е ключов момент за индуцирането на вирус-специфичен 

отговор. Все още липсват данни за АПК, участващи в индуцирането на SARS-CoV2-

специфичен отговор, но по аналогия със SARS, участват предимно MHC-I и в по-малка 

степен -  МНС-II молекули.  

Описани са HLA полиморфизми, които корелират с по-голяма податливост  

(HLA-B*46:01, HLA-B*07:03, HLA-DRB1*12:02, HLA-C*08:01) или – с устойчивост  

(HLA-C*15:02, HLА-A*02:01) към инфекция със SARS-CoV. Установяването на 

подобни зависимости по отношение на SARS-CoV-2 е от изключително значение за  

рационалния дизайн на ваксини . 

При инфекция със  SARS-CoV сероконверсия се наблюдава най-рано на 4-ия ден  

и в повечето случаи - не по-късно от 14-ия ден от инфектирането. Секрецията на IgM 

антитела обикновено продължава до 12-та седмица, докато  специфични IgG 

неутрализиращи антитела  се откриват до 2 години по-късно. При MERS-CoV 

сероконверсията настъпва между 2-та и 3-та седмица.  И в двата случая закъснелият и 

по-слаб хуморален имунен отговор корелира с по-тежко протичане. Серологичните 

данни за SARS-CoV-2 са оскъдни. Съобщава се за поява на специфично IgM след 4-ти 

ден, с пик на 9-ти и превключване към IgG до края на втората седмица. Интересен е 

фактът, че серумите на пациенти с потвърден   COVID-19 показват известна кръстосана 

реактивност със SARS-CoV, но не и с други коронавируси. Всички серуми от 

инфектирани  неутрализират SARS-CoV-2 ин витро.  Корелацията между титъра на 

специфични антитела и тежестта на протичане все още не е установена .  

T-клетъчният отговор срещу SARS-CoV е изследван подробно.   Установено е, 

че при пациенти в реконвалесцентна фаза CD8 T-клетъчните отговори  са с по-широк 

обхват и сила, в сравнение с медиираните от CD4 T лимфоцити. В сравнение с 

пациенти с умерена тежест на инфекцията,  при тежко протичане вирус-специфичните  

T лимфоцити са предимно с фенотип на централно-паметови  полифункционални CD4   

(IFNγ+TNFα+IL-2+) и CD8 (IFNγ+TNFα+Per/Gr+) T лимфоцити. Силните T-клетъчни 

отговори корелират с титъра на неутрализиращи антитела  в серума. От друга страна, 

преобладаването на Th2 цитокини (IL-4, IL-5, IL-10) е характерно за групата с фатален 

изход.       

Една от последните публикации, изследващи имунния отговор при оздравял 

пациент, насочва вниманието към няколко показатели на клетъчния имунитет в 

периферна  кръв като възможни маркери на благоприятен клиничен изход: поява и 

преходно нарастване на антитяло-секретиращи В лимфоцити (CD19+CD27hiCD38hi), 

Tfh (CD19+CXCR5+PD1+) и активирани (CD38+HLA-DR+PD1+) CD8 T, както и по-

ниска честота на патологични CD16+CD14+ моноцити.  Заедно с това, при оздравяващи 

пациенти се откриват минимални количества проинфламаторни цитокини в серума. 

Няколко публикации описват сходни биомаркери, свързани с тежко протичащ COVID-

19: лимфопения с нарастване на NLR, нисък процент Mo, значително намален 

абсолютен брой  на  CD4 T лимфоцитите, с преобладаване на наивни за сметка на 

диференцираните субпопулации, нарастване  на силно проинфламаторните CCR6+ 

Th17 CD4 T и намаление на регулаторните Т клетки. Същевременно  CD8 T клетките са 

с персистиращ хиперактивиран фенотип (HLA-DR+CD38+) и високи нива на 



цитотоксични гранули. Аналогично на инфекцията с вируса на птичи грип (H7N9),  

персистирането на CD38+HLA-DR+PD-1+ CD8  T изглежда е свързано с 

неблагоприятен изход .   

Данните до този момент показват, че новият коронавирус нарушава 

балансираната  диференциация на ефекторни T лимфоцити. Това, заедно с нарушения 

естествен отговор към вируса, възпрепятства развитието на протективен адаптивен 

имунен отговор и потенцира имунопатологичните промени в белия дроб.  По всяка 

вероятност от водещо  значение за успешния контрол на SARS-CoV-2 е балансираната 

диференциация на Th1 и Treg субпопулации, които от своя страна осигуряват добре 

контролиран CD8 T-клетъчен отговор, без да се допусне белодробна патология. 

Проследяването на NLR и някои ефекторни и регулаторни лимфоцитни субпопулации 

би подпомогнало ранния скрининг на критичните случаи, техния мониторинг  и 

лечение. 

 

Имунобазирани тестове 

Възможностите за директно даказване на вируса в секрети от дихателната 

система и други телесни течности са две: количествен RT-PCR или  секвениране на 

целия вирусен геном. За практическите цели на диагностиката е приемлив единствено 

първият подход. Това понастоящем е референтният диагностичен тест. 

Въз основа на наличните данни за специфичния имунен отговор към SARS-CoV-

2 са   разработени   няколко типа имунобазирани тестове.  

Бързи тестове (тип имуноблот),  откриващи вирусен антиген.  Въпреки 

заявената висока специфичност, простота на изпълнение и ниска стойност, те имат 

само скринингово значение и не отменят необходимостта от потвърдителен PCR тест. 

Тестове, откриващи  вирус-специфични антитела в периферната кръв. Те 

дават информация за приблизителното време на инфекция и имат важно 

епидемиологично значение, когато се търси връзка между няколко случая с различна 

давност. Логично е да се предположи, че динамиката на хуморалния имунен отговор 

срещу вируса ще корелира с клиничното протичане. Предстои да се натрупат данни за 

самостоятелното прогностично значение на вирус-специфичните антитела от клас  IgG 

и IgA. Комерсиализирани са имуноензимни тестове (ELISA), позволяващи 

количествено измерване на анти-SARS CoV-2 IgM, IgG и IgA антитела, както и 

автоматизирана имунофлуоресцентна система за количествена или полуколичествена 

оценка на вирус-специфични IgM/IgG, или на вирусен антиген. 

 

Имунотерапия и имунопрофилактика 

Ефективното лечение на SARS-CoV-2 изисква специфични терапевтични 

молекули, които да прекъснат ключови стадии от жизнения цикъл на вируса  или  да 

блокират рецепторите,  опосредстващи навлизането на вируса в клетките:  инхибитори 

на сливането, анти-АСЕ-2 моноклонални антитела или протеазни инхибитори. До 

момента няма официално одобрени антивирусни терапевтични средства или ваксини за 

лечение на COVID-19 или друга CoV инфекция. Прилага се изключително поддържаща 

терапия. Същевременно се работи  интензивно върху проекти за CoV-2 ваксини и други 

имунобазирани терапевтични подходи.  



Изхождайки от данните за имунопатогенeзата на COVID-19, биха могли да се 

приложат няколко имунотерапевтични подхода: 

 

Терапия с IFN-I; данните, получени с миши модели  на SARS-CoV или MERS-

CoV показват, че при този тип лечение времето на прилагане е решаващо за постигане 

на протективен имунен отговор.   

Антагонисти на ключови проинфламаторни  цитокини (IL-6, IL-1b). На 

базата на данните за връзка между нивата на IL-6 и вирусния товар при тежки случаи 

на COVID-19. IL-6 се счита за потенциална мишена на терапия при пациенти с 

хипервъзпалителна реакция. Влизат в съображение както  лицензирани  антагонисти на 

IL-6, прилагани широко за лечение на ревматоиден артрит и други хронични 

възпалителни заболявания (Satralizumab, Actemra), така и нови препарати в различен 

етап на разработка. Свързването на вируса сTLR води до активиране на инфламазомите 

и продукция на активен  IL-1b - медиатор на белодробно възпаление и фиброза. От своя 

страна   IL-37 и най-новият IL-38 потискат имунните отговори и  образуването на 

проинфламаторни цитокини  и имат  имунотерапевтичен  потенциал   в условия на 

COVID-19 . 

Пасивна терапия със специфични антитела  

Трансфузията  на  антитела разпознаващи специфично епитопи на SARS-CoV-2 

може да забави  вирусната  репликация, да намали тежестта на заболяването и да 

предотврати реинфекция. Такива антитела могат да се изолират от кръвта на 

реконвалесцентни пациенти или да бъдат изкуствено произведени.  Опитът при грип, 

SARS, MERS и ебола показва, че ранното въвеждане на реконвалесцентна плазма или 

хиперимунен серум от пациенти с висок титър на специфични антитела значимо 

понижава вирусния товар и смъртността. Основни предизвикателства и въпроси, които 

трябва предварително да се изяснят са наличието на достатъчно донори, тяхното 

състояние, вирусната кинетика и взаимодействия с гостоприемника. 

 

Понастоящем се работи върху значителен брой проекти за профилактични 

ваксини.  Тъй като основните мишени на имунния отговор срещу SARS-CoV-2  все още 

не са добре проучени,  проектите използват предимно наличната  информация за SARS-

CoV, който е най-добре епитопно-характеризираният коронавирус. Идентифицирани са 

множество региони  от  SARS-CoV-2, високо хомоложни  на  SARS-CoV и съдържащи 

потенциално имуногенни  B- и T- клетъчни епитопи. Въпросните региони се  отнасят  

предимно към т.нар. S (spike)-протеин (мембранен компонент, медииращ навлизането 

на вируса и основен индуктор на неутрализиращи антитела)   и нуклеокапсидния (N) 

протеин. При изолираните до края на м. февруари 2020 г. над 120 щама от  новия вирус   

няма данни за мутации в тези области, т.е. – те са потенциално протективни. На 

16.03.2020 Националния институт за здравеопазване на САЩ обяви началото на  

клинично проучване за оценка на различни дози от експериментална ваксина, насочена 

срещу епитопи от S-протеина на SARS-CoV-2 за безопасност и способност за 

индуциране на имунен отговор . 

  



 Разработването на ваксина срещу SARS-CoV-2 ще трябва да отговори на редица 

предизвикателства, като основното е бързина. Предимство ще имат проектите в 

напреднала фаза, с налични данни за безопасност, особено при хора, с  възможности за 

мащабно GMP производство, предлагащи глобален и равнопоставен достъп до 

ваксината. Като се има пред вид, че имунопатогенезата е основен механизъм при 

SARS-2, рискът новата ваксина  да предизвика неблагоприятни имунни реакции също е 

реален. В процеса на разработка особено важно значение ще има идентифицирането на 

корелати на протективния имунен отговор, както и изследването на дългосрочната 

имунна памет срещу вируса.   Най-сетне, идеалният кандидат ще бъде онази ваксина, 

която би осигурила по-широка протекция с цел предотвратяване на  бъдещи взривове 

от сродни патогенни коронавируси.   
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