
БРИТАНСКИ УЧЕНИ ЗАПОЧВАТ ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА 

ДВЕ ДОЗИ ВАКСИНИ СРЕЩУ COVID-19 ОТ РАЗЛИЧНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

 

Великобритания стартира проучване за оценка на генерираните имунни отговори, ако 

дозите на ваксините COVID-19 от Pfizer и AstraZeneca се комбинират последователно, 

информира Zdrave.net на 04.02.2021 г. като се позова на Агенция „Ройтерс“. 

 

Британските изследователи зад процеса заявиха, че данните за ваксинирането на 

хората с двата различни типа ваксини срещу коронавирус могат да помогнат да се 

разбере дали различните видове ваксини могат да бъдат използвани с по-голяма 

гъвкавост по света. Очаква се първоначалните данни за имунните отговори да бъдат 

получени около юни. 

 

Проучването ще изследва имунните отговори на начална доза ваксина Pfizer, 

последвано от бустерна доза ваксина AstraZeneca, както и обратно, с интервали от 4 и 12 

седмици. 

 

Към момента и двете ваксини - иРНК ваксината, разработена от Pfizer/BioNTech, и 

аденовирусната векторна ваксина, разработена от Оксфордския университет и 

AstraZeneca, се прилагат във Великобритания. 

 

Очаква се към изпитването да бъдат добавени още ваксини, когато бъдат одобрени и 

пуснати за употреба. Набирането на кандидати за проучването започва на 4 февруари 

2021 г., като се очаква в него да се включат над 800 участници - много по-малко в 

сравнение с клиничните изпитвания. 

 

Проучването няма за цел да оцени общата ефикасност на комбинациите от ваксините, 

но изследователите ще измерват отговорите на антитела и Т-клетки, ще следят и за 

неочаквани странични ефекти. 

 

Според ръководителя на изследването Д-р Матю Снейп, ваксинолог от Оксфорд, 

първоначалните резултати могат да дадат представа за възможностите от въвеждане на 

други ваксини през втората половина на годината. „Очакваме до юни или малко след 

това да сме наясно относно използването на бустерните дози в общата популация“, 

заяви той пред репортери. 

 

Проучването търси да наеме хора на възраст над 50 години, които са изложени на по-

висок риск от по-младите хора и още не са ваксинирани. 

 

Ваксината на AstraZeneca също се тества в комбинация с руската ваксина Спутник V, 

а ръководителят на научните изследвания на британския производител на лекарства е 

категоричен, че са необходими повече изследвания за комбинирането на ваксини. 

 


