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COVID-19 пандемията постави редица въпроси свързани с клетъчно-медираните и хуморални 

отговори при заразяване с SARS-Cov-2.  Проучванията върху  В-клетките и техните популации при 

пациентите с COVID-19 са ограничени и противоречиви. 

Целта ни е да проучим  връзката между В-клетъчните субпопулации и неспецифичния и 

специфичен хуморален имунен отговор при пациенти с COVID-19. 

Материали и методи: На 23 хоспитализирани пациенти с потвърдена чрез PCR инфекция с 

SARS-CoV-2  от  УМБАЛ „ Александровска” и УМБАЛ ”Св. Анна” са изследвани  B лимфоцитите и 

техните субпопулации чрез флоуцитометрия. Серумните имуноглобулини (IgG, IgA, IgM) и С3 и С4 

фракциите на комплемента са изследвани чрез турбидиметрия. Специфични IgG и IgA  антитела 

срещу SARS-CoV-2 S-протеин са определяни с търговски ELISA китове.  

Резултати: Седемнадесет (73,9%) от изследваните са положителни за IgA и IgG SARS-Cov-2 

специфични антитела. При 4 от пациентите се наблюдава сероконверсия в хода на 

проследяването. Преобладават (75,7%),  високи нива както на ИгА (Ratio: 7.56±3.0 vs. >1.1), така и 

на ИгГ (Ratio: 9.52±4.47 vs. >1.1) SARS-Cov-2 специфичните антитела, като в 65,4% от пробите 

стойностите на IgG антителата са по-високи от тези на ИгА. При 42,5% от пациентите се 

установяват повишени серумни нива на IgA. Процентът на В лимфоцитите е повишен при 11 

(47,8%) от изследваните, като при 8 от тях е увеличен и абсолютния им брой.  При 12 (52,2%) 

пациента са повишени плазмобластите, при 7 (30,4%) - изтощените, а при 9 (39,1%) са намалени 

непревключилите класа В клетки. Високите стойности на антителата корелират с повишен процент 

на общи В клетки (р=0,049).  

Заключение: Резултатите от това пилотно проучване  показват  активиране на В-клетъчния 

имунен отговор при хоспитализирани пациенти с COVID-19. Установена е и корелация с 

хуморалния имунен отговор срещу SARS-CoV-2.  


