
Д-р Марияна Свещникова, 
педиатър, ДКЦ 12, ДКЦ УМБАЛ “Св.Ив.Рилски” 



Малко    фактология 



Естествен имунитет 

След инфекция 
 
 
 

Активен 

Предаване на 
антитела през 

плацентата 
 

Пасивен 

Излагане на 
антиген 

 
 
 

Активен 

Изкуствено създаден 
имунитет 

Инжектиране 
на антитела 

 
 
 

Пасивен 

Пасивен и активен имунитет 



Инжектиране на  
антитела 

 на 
индивид без имунитет 

Донор 
(индивид, който притежава  

имунитет) 

Антитела 
от индивид, 

който притежава 
имунитет 

Пасивно имунизиран  
индивид 

Пасивна имунизация 



Получател 
(субект без имунитет) 

Прилагане на 
антиген (ваксина) 

на 
индивид без имунитет 

Активно имунизиран индивид 

Ваксинация 



Функцията на антителата 

Антиген 
Антитяло 

Антиген-антитяло  

комплекси 



Видове ваксини 

Вирусни ваксини 

 
Живи атенюирани – вирусът е толкова 
отслабен, че да престане да бъде 
болестотворен, но да бъде в състояние да 
индуцира имунен отговор (ротавирусната 
ваксина, ваксина срещу морбили паротит и 
рубеола) 

Убити инактивирани – вирусът преминава 
термична обработка и не може да се 
размножава в организма на ваксинирания 
(ваксина срещу хепатит В) 

Субединични - ваксини, които съдържат 
определени антигени (части от вируса) - 
грипна ваксина. Също не могат да се 
размножават в организма, тъй като това са 
само отделни части 

 

Размножаване на див вирус 
в неподходяща клетъчна 

култура 

Процесът се 
повтаря няколко 

пъти… 

… до получаването на 
атенюиран, 

неболестотворен щам 

Вирусът се отглежда в 
подходящи условия 

Пречиства се… 

… за да бъде 
инактивиран, 

но все още  
имуногенен 

… и преминава 
термична или 

химична 
обработка… 

Вирусът се пречиства до 
получаване на 

необходимите антигени 



Бактериални ваксини 
Токсоидни – ваксината срещу дифтерия и 
тетанус 

 

Субединични -  съдържат определени 
части от бактерия – ДТК (дифтерия, 
тетанус, коклюш) ваксината 

 

Полизахаридни – съдържат 
полизахариди, често свързани с носител 
– конюгирана пневмококова ваксина 

 

 

Комбинирани ваксини 

Видове ваксини 

Антигенни 
детерминанти 

Токсични групи 

Токсин 

Токсоид 

Антигенните 
детерминанти 

стимулират 
образуването на 

антитела 

Ключов антиген 
за защита от   

S.pneumoniae 

 
Спусък за създаване 

на имунна памет 

Белтъчен носител 

Str.pneumoniae 



Предимства на комбинираните ваксини 

• Намаляват дискомфорта от 
убожданията на ваксинирания 
(вместо 3 или 5 моноваксини му се 
поставя 1 комбинирана) 

• Подобряват ваксинационния обхват 
(повече хора ще си поставят ваксини 
срещу повече заболявания) 

• Носят икономически ползи 
– По-ефективна логистика от гледна точка 

на разходите  
– По-ниски административни разходи 
– Освобождават здравни ресурси 

 



ефективна от гледна точка на 
разходите 

безопасност 

дълготрайна защита 

Предимства: 
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Седмици 4 8 12 16 20 

Инжектиране на ваксина 

Ваксинация 



 

 

 

 

Благодарение на ваксините ние и нашите деца вече  
не сме застрашени от много инфекциозни болести 

Ваксините изкорениха 
едрата шарка (1980), от 

която умираха ~ 5 милиона 
деца годишно  

*WHO 



 “Най-големите 
успехи на ваксините 

са тези, които не 
можем да видим - 
всички хора, които 
не са страдали или 

починали от 
ваксинопредотврати

ми заболявания” 

(1) Уебстраница на СЗОhttp://www.who.int/immunization_safety/aefi/en/– последен достъп Август 2009 

(2) Walter Orenstein, MD, National Immunization Conference April 29, 2002 



Благодарение на ваксините ние и нашите деца вече не 
сме застрашени от много инфекциозни болести 

Намаляване на случаите на ваксинопредотвратими болести 
в Европа между пиковете на заболявания и 2004 (1) 

 

1. WHO 

2. WHO Europe, September, 2005 

Целта на 
Европейските страни 

членки на СЗО е 
елиминацията на 

морбили и рубеола 
до 2010. (2) 

 

Полио Морбили 

Пик  2004 

Дифтерия 

Пик  2004 

Хемофилус  

инфлуенце тип b 

Пик 2004 Пик 2004 

0 

54,645 

688 

2,391 

229 

624,847 

28,789 

1008 

-90,4% -95,4% -98,7% -100% 

Ваксините 
премахнаха едрата 

шарка (1980), от 
която умираха около 

5 милиона души 
годишно.(1) 

Ваксините отстраниха 
полиомиелита в 
Европа (2002) и 

спасиха 5 милиона 
души от паралич по 

света. (1) 



Да не забравяме успехите в България с 
отдавна въведени имунизации – срещу 

Хепатит В 
 

Общ брой новородени, имунизирани срещу Хепатит В през 

периода 1988-2009 г. и заболяваемост от вирусен Хепатит В при 

децата от 0 до 14 г. 

 

*НЦЗПБ – Отдел епидиомология и надзор на заразните болести 

Масова  
Ваксинация 



Митовете относно ваксините се 

увеличават с овладяване на 

заболяването, от което предпазват 



• Ваксините могат да причинят 
увреждания 

• Ваксините претоварват имунната система 

• Детето не е в риск от заразяване 

• Заболяването не е опасно 

• Ваксините може да не действат 

 

КАКВИ СА МИТОВЕТЕ? 

*Arch Pediatr Adolesc Med 2005; 159:470-6 



Тези митове водят след себе си  до 
възникване на следните въпроси: 

? Необходимо ли е да се ваксинираме ? 
 

? Не е ли по-добре да създадем естествен имунитет ? 
 

? Безопасни ли са ваксините ? 



• Ваксините не са необходими, 
ваксинопредотвратимите болести са 
редки  и маловажни 

 

• Ние можем да забравим болестите, но 
те никога няма да ни забравят! 

 

Необходими ли са 
ваксините? 



МОРБИЛИ В БЪЛГАРИЯ  

 2002 – 2008 – няма случаи 
на морбили 

 
 2009 – 2010 – 24 000 болни 

 

 24 смъртни случая 
 

*http://www.mh.government.bg/ 



• По-добре е да се прекара дадено 
заболяване, за да се изгради доживотен 
имунитет. При ваксините трябва в 
повечето случаи реваксинация. 

 

• При прекарване на определени 
заболявания последствията могат 

    да бъдат тежки. Рискът е необоснован. 
 

Не е ли по-добре да  
създадем естествен имунитет? 



Предотвратяването на морбили 

може да ни предпази от пневмонии, 

енцефалит и смърт.   

 

Превенцията на коклюш може да ни 

предпази от гърчове, мозъчни 

увреждания и дори смърт. 

 

Natural Infection vs. Immunization” by Paul Offit, MD                              
http://www.chop.edu/service/vaccine-education-center/hot-topics/natural-infection-vs-immunization.html 
NNii’s “Exposure Parties” http://www.immunizationinfo.org/exposure_parties.cfm 
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http://www.chop.edu/service/vaccine-education-center/hot-topics/natural-infection-vs-immunization.html


• Ваксините не са безопасни. Те могат да 
предизвикат редица други заболявания 

 

• Една нежелана реакция, наблюдавана 
след ваксинация, може да е или да не е 
причинена от самата ваксинация 

(1) Уеб-страница на СЗО http://www.who.int/immunization_safety/aefi/en/ - вж. Документ за проучване на нежеланите реакции след 

ваксинация http://www.who.int/vaccines-documents/DocsPDF05/792.pdf – последен достъп август 2009; (2) UK Department of Health. 

Green Book « Immunisation against Infectious Disease »– Chapter 8, August 2007- 

http://www.dh.gov.uk/en/Publichealth/Healthprotection/Immunisation/Greenbook/index.htm - accessed 26 June 2009 

Безопасни ли са ваксините? 



НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ 

Съвпадения  

Естествено възникващо събитие, 

което не е причинено от ваксината… 

…но се наблюдава след ваксинацията 

Нежелана реакция 

Нежелани реакции 

Всички реакции, 

наблюдавани във 

времева връзка с 

ваксинацията 

Последователност не значи последствие 

Най-честите нежелани 

лекарствени реакции след 

ваксинация са покачване на 

температурата, зачервяване, 

подуване, болка на мястото на 

убождане .   

(1) Уеб-страница на СЗО http://www.who.int/immunization_safety/aefi/en/ - вж. Документ за проучване на нежеланите реакции след 

ваксинация http://www.who.int/vaccines-documents/DocsPDF05/792.pdf – последен достъп август 2009; (2) UK Department of Health. 

Green Book « Immunisation against Infectious Disease »– Chapter 8, August 2007- 

http://www.dh.gov.uk/en/Publichealth/Healthprotection/Immunisation/Greenbook/index.htm - accessed 26 June 2009 



 

 

 

 

 

Склонност към приемане 
на нежелани реакции 

Размер на лекуваната 
популация 

Незабавно разбиране на 
ползата от лечението 

Лекарствени средства 

Ваксини 

(1) Bonhoeffer J, Heininger U. Curr Opin Infect Dis 2007;20,3:237-46; (2)  Адаптирано по Европейска Агенция по 

лекарствата (EMEA), концепция за препоръки за поведение за лекарствена безопасност на ваксините 

http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/phvwp/37200405en.pdf – последен достъп 26 юни 2009 

- - 

- + 

Ваксините отговарят на най-високите стандарти 
за безопасност, тъй като се прилагат на големи 

групи от здрави хора 

+ 

+ 



Притесненията относно безопасността на 
ваксините се повишават с изчезване на 

заболяването, от което предпазват 

(1) Уебстраница на СЗОhttp://www.who.int/immunization_safety/aefi/en/– последен достъп 
Август 2009 

Притеснения относно безопасността 

Дифтерия   
Едра шарка 

Полиомиелит 
… 

Опит със заболяването 

- 

+ 

+ 

- 

EMEA http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/phvwp/37200405en.pdf 



Неоправдан страх или разумен скептицизъм?  
Какво прави ваксинирането безопасно? 

 (1) СЗО – P. Duclos- pпрезентация за курс по ваксинология за напреднали (ADVAC), май 2008, p.8  

Обширно проучване 

в клинични 

изпитвания 

Цялостна и задълбочена 

оценка от регулаторните 

органи 

Стрикто наблюдение и 

проследяване на нежеланите 

реакции 

& освобождаване на 

партидите от  властите 

Подходящо 

съхранение, 

манипулация и 

приложение 

Вътрешен качествен 

контрол при процеса на 

производство 



• Ваксините не са безопасни.                                        
• Tе натоварват, “изтощават”                

недоразвитата  имунна система на бебето 
 

• Теоретично детската имунна система може да 
отговори на 10 000 ваксини, защото  само за 
сравнение за 1 ден, организмът се среща  с oколо      
10 000  антигена 

• Прилагането на 11 ваксини в съвременния 
имунизационен календар “използва” 0,1% от 
възможностите на детската имунна система 
 
 

NNii’s “The Immune System and Vaccines” 
http://www.immunizationinfo.org/assets/files/pdfs/4_IMM_SYS.pdf 
Pediatrics 2002;109:124 –129 

Безопасни ли са ваксините? 

http://www.immunizationinfo.org/assets/files/pdfs/4_IMM_SYS.pdf
http://www.immunizationinfo.org/assets/files/pdfs/4_IMM_SYS.pdf


Ваксините не “претоварват” 
имунната система 

Pediatrics 2002;109:124 –129 



• Ваксините не са безопасни.  
• Те съдържат живак 

 
• Кърмачетата приемат средно 

400 мкг метилиран живак 
през първите месеци само от 
майчиното мляко 

• 2003г – всички ваксини, 
които се прилагат до 6-я 
месец са без живак 

 

 

Практическа педиатрия, бр. 1, 2012 

Безопасни ли са ваксините? 



• Ваксините не са безопасни.     
• Ваксината срещу морбили-паротит –рубеола   

причинява аутизъм  
 
 

Практическа педиатрия бр. 8, 2011 

• Няма връзка между ваксинацията с ваксина 
срещу морбили-паротит-рубеола и аутизма при 
децата 

 

Безопасни ли са ваксините? 



Практическа педиатрия, бр. 8, 2011 



Въпрос към публиката 

Всички, които имате домашни любимци,  

ваксинирали ли сте ги? 



 “...Нито едно дете не 
трябва да умрe от 

ваксинопредотвратимо 
заболяване.” 


