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Цел: Изследване на хуморален и клетъчен имунитет при лица, ваксинирани с mRNA- ваксина.  

Материали и методи: В проучването бяха включени 35 лица, ваксинирани с Comirnaty   

(BNT162b2, BioNTech, Pfizer) и разпределени в две групи: изследвани на трети и шести месец 

след втора доза на ваксината. При всички участници бяха изследвани серумни IgG антитела   

срещу S1 RBD (VIDAS® SARS-CoV-2, приравнени към BAU/ml), вирус- неутрализиращи  

антитела (ВНА) (cPass SARS-CoV-2 sVNT, GenScript) и специфичен срещу Spike пептиди (Аg1 и 

Ag2) T-клетъчен отговор като бе измерен секретираният INF (QuantiFERON® SARS-CoV-2, 

QIAGEN).  

Резултати: На 3-ти месец след ваксинацията установихме наличие на специфични IgG и ВНА 

при 100% от изследваните лица, докато на 6-ти месец честотата бе 92% . Количественият им 

анализ показа, че на трети месец серумните нива на специфичните IgG са статистически 

значимо по-високи в сравнение с шести месец (453,36 ± 146,38 BAU/ml vs 226,68 ± 141,31 

BAU/ml, р<0,05). Функционалните ВНА, следват същата тенденция (91±11 % 3 месец vs 78±16 % 

на 6 месец р<0,05).  

Специфичен Т-клетъчен имунитет се установи при 78% от изследваните на трети и при  81% на 

шести месец. Kоличествaта на специфично секретирания INF на третия месец са: за Ag1 - 0,46 

± 0.2 IU/ml u за Ag2 - 0,85 ± 0,5 IU/ml. На шестия месец наблюдавахме тенденция към 

намаление на секретирания INF (Ag1, стимулиращ CD4+ T-клетки - 0,18 ± 0.15 IU/ml и Ag2, 

стимулиращ CD4+ и CD8+ T-клетки - 0,55 ± 0,55 IU/ml. Доказа се умерена корелация между 

специфичния антивирусен хуморален и Т-клетъчен имунен отговор на 3-ти месец след 

поставяне на ваксината (r=0,41), докато на шестия месец липсваше такава. 

Заключение: Получените резултати демонстрират убедително, че над 90% от ваксинираните с 

mRNA ваксина образуват специфичен хуморален и/или клетъчен имунитет, който намалява към 

шестия месец.  
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