
Проф. Сорен Хайрабедян: 

ИМУНИТЕТЪТ СРЕЩУ COVID-19, ПОЛУЧЕН СЛЕД ИМУНИЗАЦИЯ, 

ЩЕ БЪДЕ ПО-УСТОЙЧИВ ОТ ИМУНИТЕТА, 

ПОЛУЧЕН ПО ЕСТЕСТВЕН ПЪТ 

 

„Ваксината, разработена в Оксфорд, е многообещаваща по две причини. Едната е, 

че повечето от хората, които прекарват COVID-19 без странични ефекти и без тежка 

патология, най-вероятно имат силен Т-клетъчен имунитет, и обратно – тези, които 

развиват тежка инфекция с дихателна недостатъчност и т.н., обикновено това 

протича със силно потискане на Т-клетъчния отговор. Това е ваксина, която развива и 

двете рамена на имунния отговор – и клетъчен имунитет, и продукция на антитела. И 

всъщност това е правилният подход в превенцията на COVID-19“. Това коментира пред 

Bulgaria on AIR имунологът от Института по биология и имунология на размножаването 

към БАН проф. Сорен Хайрабедян във връзка с информацията от Великобритания за 

разработвана обещаваща ваксина срещу новия коронавирус, информира на 22.07.2020 г. 

Zdrave.net. 

 

Проф. Хайрабедян обясни, че ваксината се базира на специфично модифициран 

маймунски аденовирус и още между април и май тя е стигнала до фаза I – фаза II на 

клиничното проучване. „Това означава, че безопасността на ваксината е тествана при 

реални хора. Преди това експериментално са заразени маймуни, установено е, че след 

прилагане на ваксината не се развива вирусна пневмония, вирусът вече не може да се 

размножава“, посочи той. Според него, тази ваксина най-вероятно ще бъде реалност, а 

компанията производител ще направи над 2 млрд. бройки. Очаква се ваксината да бъде 

готова до края на идната година. 

 

„Тествани са около 1077 души. 90% от тях още при първа ваксинация за две седмици 

развиват клетъчен отговор и за 28 дена развиват неутрализиращи антитела, т.е. 

пречат на вируса да заразява нови клетки. При 10% трябва да се направи втора 

ваксинация, но това е при 1000 души. Сега започва втора фаза на проучване, в която 

САЩ се включват с 30 000 доброволци. Първата група е между 18 и 55 години, сега 

започва тестването и при деца“, разказа проф. Хайрабедян. 

 

Специалистът прогнозира, че имунитетът, получен след имунизация с такава ваксина, 

ще бъде по-устойчив от този, получен по естествен път след заразяване с COVID-19, но 

отбеляза, че при мутиране на вируса ще се налага да се правят нови ваксини. 

 


