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Имунен отговор след приложение
на ваксина против хепатит А
Резюме
Öåë íà ïðîó÷âàíåòî å äà ñå èçñëåäâà èìóííèÿò îòãîâîð
ïðè ëèöà, èìóíèçèðàíè ñ âàêñèíà ïðîòèâ âèðóñåí õåïàòèò
À. Èìóíèçèðàíè ñà 88 äóøè – 51 íà âúçðàñò äî 18 ãîäèíè è 37
íàä 18 ãîäèíè. Íà 15 è 30 äåí ñëåä èìóíèçàöèÿòà òå ñà èçñëåäâàíè çà anti-HAVt. Ñåðîêîíâåðñèÿòà ïðè ëèöàòà äî 18 ãîäèíè
íà 15 äåí å â 84.31%, à íà 30 äåí – 98.04%. Ïðè âúçðàñòíèòå
íàä 18 ãîäèíè ñåðîêîíâåðñèÿòà íà 15 äåí å 51.35%, à íà 30 äåí –
89.19%. Â çàêëþ÷åíèå: Âàêñèíàòà ïðîòèâ õåïàòèò À èíäóöèðà ñåðîêîíâåðñèÿ âúâ âèñîê ïðîöåíò îò èìóíèçèðàíèòå.
Èìóííèÿò îòãîâîð ïðè âúçðàñòíèòå å ïî-çàáàâåí â ñðàâíåíèå ñ òîçè ïðè äåöàòà äî 18 ãîäèíè.
Ключови думи: âèðóñåí õåïàòèò À – ÂÕÀ, èìóíåí îòãîâîð, ñåðîêîíâåðñèÿ.
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Редица проучвания
установяват високата имуногенност и безвредност на лицензираните ваксини
против хепатит А. Най-често получените резултати
показват сероконверсия в 77–96% от имунизираните
още на 15 ден след прилагане на ваксината и в 99–100%
на 30 ден.3, 9 Има обаче и проучвания, установяващи по-

Immune Response after Vaccination with Vaccine
against Hepatitis A
Nikolay Vatev,1 Penka Gatseva,1 Maryiana Stoycheva,2
Andrei Petrov,2 Maria Atanasova,3 Chavdar Venchev2
1
Dept. Hygiene, ecology and epidemiology, Medical University,
Plovdiv
2
Dept. Infectious diseases, parasitology and Tropical medicine,
Medical University, Plovdiv
3
Dept. Microbiology, Virology and Immunology, Medical University, Plovdiv

Abstract
The aim of the study is to examine the immune response
among persons, immunized with vaccine against viral hepatitis A. 88 people have been immunized – 51 aged under
18 years and 37 above 18 years. On the 15th and 30th day
after the immunization they are tested for anti-HAVt. The
seroconversion among persons aged under 18 years on the
15th day is 84.31% and on the 30th day – 98.04%. Among the
older than 18 years the seroconversion on the 15th day is
51.35% and on the 30th day – 89.19%. In conclusion: the vaccine against hepatitis A induce high seroconverion among
the immunized persons. The immune response among the
people above 40 years appears later than among these, aged
under 18 years.
Key words: viral hepatitis A – VHA, immune response,
seroconversion.

нисък процент на сероконверсия до 15 ден.5 Bryan и съавт. откриват настъпила сероконверсия на 15 ден при
43% от имунизираните с Vaqta и 32% от имунизираните
с Havrix. На 30 ден процентите нарастват съответно
на 93% и 87%, а 26 седмици след имунизацията достигат 100%. Изтъкват се предположения, че имунният отговор може да бъде по-бавен при лица от мъжки пол, въз-
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растни над 40 години, упражняващи по-тежък физически
труд или активна спортна дейност и др. Ваксината е
безвредна и за лица, които са претърпели чернодробна
трансплантация.2 При тях обаче настъпва сероконверсия по-късно (до 5–6 месец) и в значително по-нисък процент – до 35–36%.2
Проучен е ефектът на бустер дозата при прилагането й по-късно от препоръчаното по схемата (6–12
месец след първата).11 На 268 души е приложена бустер
доза средно след 27 месеца20–31 от първата. При последвалото количествено изследване на образуваните антитела не се откриват съществени разлики в сравнение с лицата, които са получили бустер доза по схема.
Сравнителни проучвания за имуногенността на ваксината показват, че тя е еднакво имуногенна, независимо дали ще се приложи самостоятелно като моноваксина или едновременно ще бъдат приложени моноваксини
против ВХА и ВХБ, или ще се приложи комбинирана ваксина против хепатит А и Б.6
Почти всички проучвания, свързани с постваксиналния имунитет и постваксиналните реакции на ваксините против хепатит А, установяват тяхната висока
имуногенност и безвредност.10, 12

Резултати
От групата на имунизираните 51 деца на възраст от
5–18 години на 15 ден след имунизацията 43 (84.31±5.09%)
са положителни за anti-HAVt (фиг. 1). На 30 ден резултатът от изследването е положителен при 50 (98.04±1.94%)
от тях (фиг. 2). Това увеличение е статистически значимо (z=2.09, Р<0.05). Извършихме повторно интервюиране
на родителите на осемте деца, при които не беше настъпила сероконверсия на 15 ден. При три от тях установихме данни за „чести инфекции“ на дихателната система – по няколко пъти в годината, вкл. преболедуване
от бронхопневмония. При останалите пет нямаше данни
за заболявания, които могат да се свържат с намалени
имунозащитни сили на организма. На 30 ден при едно от
децата (на 5 години) все още не се откриваха anti-HAVt.
То беше едно от децата, които често боледуват от инфекции на дихателната система.

84.31%

15.69%

Цел
Да се проучи срока за изграждане на имунитет след
прилагане на ваксината против хепатит А и се направят изводи за ефикасността й.

полож. за anti-HAVt(+)
отриц. за anti-HAVt(-)
Фиг. 1. Сероконверсия при деца до 18 години до 15 ден
1.96%

Материал и методи
В проучването са включени 88 души, 51 от които
деца от 5 до 18 години. Всички те са имунизирани по
време на проведената имунизационна кампания в ромските квартали на Пловдив във връзка с възникналата
през 2006 г. епидемия от ВХА. Останалите 37 лица (над
18 години) са имунизирани по препоръка на общопрактикуващия си лекар или други специалисти, като част
от тях са медицински персонал. Броят на изследваните единици е 0.88% от общия брой на имунизираните
в региона през това време лица. Това дава основание
получените резултати да имат достоверен характер
за имунния отговор, който възниква при имунизираните
лица.
Изследваните лица са разделени на две групи – до
18 години и над 18 години. Групирането е извършено по
този начин с оглед указанието на производителя на ваксината до 18-годишна възраст да се прилагат детски
дози от 0.5 ml, съдържащи 720 ELISA единици, а над 18
години – по 1.0 ml с 1440 ELISA единици. Серумните проби са взети двукратно: на 15–18 ден след прилагане на
ваксината и на 30–35 ден. Те са изследвани за anti-HAVt
по ELISA с апаратура и диагностични китове на Dia Sorin в катедрата по Микробиология, вирусология и имунология на МУ – Пловдив.
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98.04%

полож. за anti-HAVt(+)
отриц. заanti-HAVt(-)
Фиг. 2. Сероконверсия при деца до 18 години до 30 ден

От втората група (над 18 години) на 15 ден след имунизация сероконверсия настъпи при 19 (51.35±8.22%) от
общо 37 проучени (фиг. 3). На 30 ден anti-HAVt се откриваха в серума на 33 (89.19±5.1%) от тях (фиг. 4), като
това увеличение, подобно на децата, също е статистически значимо (z=3.31, Р<0.001). При повторно интервюиране на осемнадестте, при които не беше изграден
имунитет до 15 ден, открихме, че трима млади мъже, на
възраст 20–30 години се занимават с активна спортна
дейност. На двама души професията им беше свързана
с по-тежък физически труд, а 5 от серонегативните
бяха на възраст над 40 години. От четиримата, при които не беше изграден имунитет и до 30 ден, трима бяха
на възраст над 40 години, а на единия професията беше
свързана с тежък физически труд.
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51.35%

48.65%

полож. за anti-HAVt(+)
отриц. заanti-HAVt(-)
Фиг. 3. Сероконверсия при деца до 18 години до 15 ден

89.19%

ни след включването на ваксината против хепатит А в
Имунизационния календар на страната, заболяемостта
се снижава от 60%ооо до под 5%ооо. Редица западно-европейски и американски автори препоръчват въвеждането
на ваксината като рутинна при заболяемост в дадена
страна от ВХА над 20%ооо.
Ваксината против хепатит А е най-ефективното
средство за контрол на епидемиите. При възникналата през 2006 г. епидемия от ВХА в Пловдив се проведе
имунизация на населението от ромските квартали до
18 години. Около 30 дни след приключване на имунизационната кампания беше регистриран последният случай
от ВХА сред този контингент.

Изводи
10.81%

полож. за anti-HAVt(+)
отриц. за anti-HAVt(-)
Фиг. 4. Сероконверсия при деца до 18 години до 30 ден

Обсъждане
С разработването, лицензирането и въвеждането
в медицинската практика на убитите ваксини против
ВХА през средата на 90-те години на миналото столетие се постави нова ера в превенцията и контрола на
заболяването. Техните качества (висока имуногенност
и безвредност) дават възможност те да се използват
за значително снижение на заболяемостта при въвеждането им като рутинна имунизация в страните с висока
и средна ендемичност. Така напр. в Израел няколко годи-
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