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ВАКСИНАЦИЯ СРЕЩУ SARS-CoV-2 И РИСК ОТ COVID-19 ПРИ ХОРА,
ЖИВЕЕЩИ С HIV
М. Баев
Фондация "Сингъл Степ"

VACCINATION AGAINST SARS-CoV-2 AND THE RISK OF COVID-19 IN PEOPLE
LIVING WITH HIV
M. Baev
Single Step Foundation
Резюме. Статията разглежда риска за хора, живеещи с HIV, от инфектиране с вируса, причиняващ
COVID-19 – SARS-CoV-2, и препоръките за прилагане на ваксина срещу коронавируса при тези
пациенти. Заради данните, че лицата със съпътстващи или имунокомпрометиращи заболявания са с
повишен риск от заболяване с COVID-19 или че при тях заболяването ще протече по-тежко, нуждата
от научна информация за тази специфична популация се увеличава. Съществуват малко емпирични
данни в световен мащаб за прилагането на ваксини срещу SARS-CoV-2 при лица с HIV, поради което
медицинската общност е колеблива в това решение. Тревогата сред пациентите с HIV е увеличена,
а медицинското познание за безопасността и ефективността на ваксините при тази група пациенти е
малко. Известната информация категорично насърчава ваксинирането срещу COVID-19 при наличие
на HIV инфекция и дори демонстрира, че групата трябва да е приоритетна при ваксинация. Редица
клинични проучвания в света натрупват информация по въпроса, но нищо от нея не е достъпно на
български език, което обоснова необходимостта от този обзор.
Ключови думи: HIV, COVID-19, SARS-CoV-2, ваксини
Abstract. The article presents an overview of the risk for people living with HIV of infection with the virus
causing COVID-19 – SARS-CoV-2, and recommendations for vaccination against the coronavirus for the
same groups of patients. Due to data showing that people with comorbidities or immunocompromising
conditions are exposed to an increased risk of contracting COVID-19 or that the disease would have a more
severe progression in those patients, the need for scientific information for this specific group of patients
is increased. Limited empirical data for vaccines application against SARS-CoV-2 on people living with
HIV is available worldwide which makes the medical community hesitant in such decision. Worries among
patients with HIV are increased, while the medical knowledge about safety and efficacy of the vaccines in
this particular group of patients is little. The available information so far is assertive that vaccine against
COVID-19 should be encouraged for people with HIV infection and even demonstrates that the group should
be a priority in vaccination programs. Number of clinical trials worldwide are compiling data on the matter,
but none of it is available in Bulgaria which justifies the need for this review.
Key words: HIV, COVID-19, SARS-CoV-2, vaccines

Въведение

В контекста на провеждащи се имунизационни
кампании срещу коронавирусната инфекция, която
порази всички части на света, медицинските специалисти, работещи с пациенти с имунокомпрометиращи заболявания, са изправени пред предизвикателството, от една страна, да опазят здравето
им, а от друга ‒ да преценят и понесат отговорността за ваксинирането им срещу вируса при малко
налична информация. Няколко производители на

ваксини срещу COVID-19 включват лица с HIV в
своите проучвания, но по-голямата част от тази информация не е публикувана. В настоящата статия
са разгледани някои достъпни данни от проведени изпитвания. Анализирана е също информация
за употребата на антиретровирусни препарати за
лечение на COVID-19 заради зачестилите предположения, че HIV медикаментите може да повлияят
положително изхода от заболяване с COVID-19.
Голяма част от информацията се анализира и

Ваксинация срещу SARS-CoV-2 и риск...
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обобщава от Европейското клинично дружество
по СПИН (EACS), Британската асоциация по HIV
(BHIVA) и други научни организации. Част от тази
информация е представена тук.
Целта на настоящия обзор е да представи
обективен преглед и анализ на научна информация за риска от заболяване от COVID-19 сред HIVпозитивни лица и някои препоръки за ваксинация
срещу SARS-CoV-2 при същата група пациенти,
които да подпомогнат медицинските специалисти,
консултиращи или полагащи грижи за лица с HIV.
Направен е преглед на научна литература от
наукометрични платформи и са анализирани данни от клинични проучвания в Европейския и Американския регистър за клинични проучвания.
Повечето първоначални клинични проучвания
и кохортни анализи при хора, живеещи с HIV (ХЖ
HIV), с COVID-19 [1-17] не показват ясни доказателства за по-висока разпространяемост или за
различия в протичането на болестта между лица
със и без HIV. Тези продължаващи проучвания
обаче не са особено силни и често проучват помлади хора с HIV, отколкото лица на средна възраст сред хоспитализираните HIV-негативни пациенти с COVID-19, което позволява допускането,
че пациенти с компрометирана имунна система
може да прекарат по-тежко боледуване от коронавирусната инфекция.
При повече данни, все по-голям брой проучвания сочат по-висок риск за неблагоприятен изход
от COVID-19 при инфектирани с HIV хора. Две големи кохортни проучвания от Великобритания показват увеличена смъртност при ХЖ HIV. Анализ
върху хоспитализираните пациенти установява
коригиран коефициент на риска (adjusted hazard
ratio [aHR]) от 1.69 (95% доверителен интервал
[CI] 1.15-2.48; p = 0.008), макар и без данни за
това дали лицата са на антиретровирусна терапия, за вирусния им товар или нивата им на CD4
клетки [18]. На второ място, анализ на данни от
първичната медицинска помощ във Великобритания, при контролиране на променливите възраст,
пол, социоикономически статус, етнос, пушене и
затлъстяване, показва коригиран коефициент на
риска от 2.59 (95% CI 1.74-3.84; p < 0.0001), макар
че също не е коригиран за всички променливи,
включително и за свързаните с HIV; важно е да
се каже, че повечето починали ХЖ HIV са имали
съпътстващи заболявания [19]. Скорошни данни
от щата Ню Йорк демонстрират по-висока хоспитализация при COVID-19 сред ХЖ HIV (RR [95%

CI]: 2.61 [2.45-2.79], sRR [95% CI]: 1.38 [1.29-1.47],
896 ХЖ HIV), както и по-висока смъртност при
хоспитализираните [20]. Трябва да се отбележи,
че по-напреднал стадий на HIV и несупресиран
вирусен товар са били значително асоциирани с
увеличен риск от хоспитализация [20]. Анализ на
данни от Западен Кейп, ЮАР, след контролиране
на променливите на други рискови фактори, също
показва, че HIV увеличава риска от смъртност
при COVID-19 с 2.14 пъти (95% CI 1.70-2.70) [21].
По-голямото разпространение на HIV в Африка
позволява проучването на по-големи популации.
Може обаче да съществуват важни разлики в базовите характеристики и рискови фактори, влияещи върху смъртността при COVID-19, сравнено
с други части на света, включително възраст, коморбидности (вкл. туберкулоза), затлъстяване и
социоикономически статус (данни за последните
две не са събрани). Много по-малък анализ от
Западен Лондон, Великобритания, индикира за
възможна значително увеличена заболяемост и
смъртност от COVID-19 сред чернокожи ХЖ HIV,
дори и сред тези на супресивна антиретровирусна терапия [22]. Подобни данни има и във Франция [23]. Това наблюдение повдига въпроса дали
африканските райони с широко разпространение
на HIV може да са особено уязвими на COVID-19.
Забележимо е, че с нарастването на информацията за ХЖ HIV започва да се откроява по-изразена асоциация между имунодефицит (дефиниран като ниво на CD4 < 350/µL) и увеличен риск
от тежко протичане на COVID-19 (adjusted odds
ratio 2.85, 95% CI 1.26-6.44, p = 0.01) [24]. Единственият, свързан с HIV фактор, асоцииран със
смъртност в това проучване, е бил ниско минимално ниво на CD4 клетки [24]. Също така в проучването сред хоспитализирани от Западен Кейп,
ЮАР, нива на CD4 под 200/µL са били асоциирани
с увеличен риск от смъртност [21].
Настоящите доказателства индикират, че рискът от тежък COVID-19 се увеличава с възрастта,
при мъжки пол и при определени хронични състояния като артериална хипертония, сърдечно-съдови заболявания, хронични белодробни заболявания, затлъстяване и диабет. Почти половината
ХЖ HIV в Eвропа са на възраст над 50 години и
коморбидностите при тях са по-чести. Трябва да
се отбележи, че във великобританското проучване увеличеният риск от смъртност при хора с HIV,
спрямо хора без HIV, се забелязва при лица с допълнителни коморбидности.
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Накратко, последните открития предполагат,
че при ХЖ HIV, при неконтролирана HIV инфекция
или напреднал имунен дефицит и при наличието
на коморбидности може да има увеличен риск от
смърт от COVID-19. Следователно ХЖ HIV трябва
да се разглеждат като приоритетна група относно
ваксинацията срещу SARS-CoV-2. Въпреки това
необходимостта от събиране на данни за ХЖ HIV
и COVID-19 коинфекция трябва да се подчертае,
за да се намалят съмненията относно рисковите фактори за по-лош изход от COVID-19 и да се
дефинират по-добре специфичните нужди на ХЖ
HIV от ваксинация.
Пушенето е рисков фактор за респираторни
инфекции и спирането му трябва да се насърчава
за всички. Ваксинациите за инфлуенца и пневмококови инфекции трябва да се спазват съгласно
препоръките на BHIVA/EACS.
Въпреки че не всички проучвания са демонстрирали връзка между сурогатните маркери за
HIV и смъртността от COVID-19, продължава да
се счита, че имунната супресия, индикирана от ниски нива на CD4 (< 200 кл./µL), или неприемането
на антиретровирусна терапия са рискови фактори. При ХЖ HIV с ниски нива на CD4 (< 200 кл./
µL) или при тези, при които те паднат по време на
COVID-19 инфекция, трябва да започне профилактика срещу опортюнистични инфекции с цел предотвратяване на усложнения. Повече информация
относно профилактиката и терапиите за специфични опортюнистични инфекции може да се намери в препоръките за HIV/СПИН на BHIVA/EACS.
Потенциалът за вертикална трансмисия на
COVID-19 остава спорен. Въпреки че има докладвани случаи с предполагаема перинатална трансмисия, други големи проследяващи проучвания
не са успели да открият никакви случаи на вертикална трансмисия [28-32]. При бременни жени
с критичен COVID-19, които раждат по време на
болестта, раждането най-често е преди термина с
цезарово сечение [32]. Въпреки че повечето майки са изписани без значителни усложнения, има
докладвани тежка заболяемост на майката поради COVID-19 и случаи на перинатална смърт. Оправдани са особеното внимание към бременните
с COVID-19 и мерките за предотвратяване на неонатална инфекция.
Съществуващите национални препоръки относно намаляване на риска от заразяване с
COVID-19 и симптоматично третиране трябва да
се спазват [33-36].

М. Баев

Лечение на COVID-19:
индивидуални антиретровирусни
препарати, използвани при HIV
инфекция
Продължава дискусията дали определени антиретровирусни препарати могат да предпазят от
инфекция с COVID-19. В испанско проучване, оценяващо разпространението на COVID-19 и риска от
хоспитализация сред 77 590 ХЖ HIV на антиретровирусна терапия, рискът от хоспитализация е найнисък при TDF/FTC сред терапиите с нуклеотидните инхибитори на обратната транскриптаза (NRTI)
[25]. Забележително е, че за ХЖ HIV, които остават
на TDF/FTC, е по-малка вероятността от бъбречни
заболявания, артериална хипертония и диабет ‒
коморбидности, свързани с по-тежко протичане на
инфекция с COVID-19 [26]. В наскоро публикуван
допълнителен анализ на испанската кохорта се
предполага, че поради неизмерени клинични характеристики не се обяснява напълно асоциацията
между TDF/FTC и по-рядкото диагностициране на
COVID-19 и хоспитализация [27]. В проучването от
Западен Кейп, ЮАР, на COVID-19 пациенти с HIV
на антиретровирусна терапия, при получаващите
TDF (сравнено с други терапии) също има асоциация с по-ниска смъртност от COVID-19, дори след
контролиране на променливите за бъбречни заболявания, вирусна супресия и продължителност на
антиретровирусната терапия [21].
Ускорени проучвания и публикации се приемат в научни платформи с предупреждението,
че резултатите може да бъдат разпространени
преди публикация и/или публикувани без обичайното рецензиране (peer review) и впоследствие
да бъдат изменени или оттеглени. Рандомизирани клинични проучвания, включително голямото проучване RECOVERY, изследващо lopinavir,
бустиран с ritonavir (LPV/r), демонстрира липса на
ползи пред стандартните терапии за възрастни,
хоспитализирани с COVID-19 [37, 38]. Няма доказателства, поддържащи употребата и на други
протеазни инхибитори (PIs); структурен анализ
демонстрира липса на свързване на darunavir
(DRV) с протеазата на SARS-CoV-2, което е консистентно и с наблюдаваната липса на въздействие върху риска от заболяване с COVID-19 или
тежестта на заболяването в италианско продължаващо проучване [39].
Данните относно ефективността на TDF срещу SARS-CoV-2 са противоречиви. Данни от ком-
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пютърни симулации предполагат, че TDF може да
се свързва с Nsp1 протеина на SARS-CoV-2 [40].
Същото сочи и непубликуван доклад, базиран
на безклетъчно изпитване [41]. Лабораторни изследвания дават противоречиви резултати: едно
in vitro проучване демонстрира антивирусна активност на TDF [42] и животински модели предполагат по-краткотрайна симптоматика, и вероятно
инфекциозност [43]. Две изследвания обаче не
са демонстрирали никаква in vitro активност на
tenofovir срещу SARS-CoV-2 [44, 45], поради което
са необходими повече данни.
В момента се провежда голямо рандомизирано проучване в 3-та фаза с плацебо-контролна
група в Испания и Латинска Америка, използващо
TDF/FTC и ниска доза hydroxychloroquine (HCQ)
като профилактика за COVID-19 сред здравни работници [46]. Провежда се и проучване на TDF/
FTC като терапия за леки случаи на COVID-19.
В момента няма доказателства смяната на настоящите антиретровирусни терапии на ХЖ HIV
да е оправдана. Предекспозиционната профилактика за HIV (PrEP) трябва да се използва според
предписанието и няма настоящи доказателства
да е ефективна срещу COVID-19.
Съществуват предположения, че CCR5 инхибиторите имат активност срещу SARS-CoV-2 и се
очаква maraviroc (MVC) да се свързва със SARSCoV-2 протеаза [47]. Към януари 2021 г. има две
клинични проучвания, набиращи участници, и
едно планирано, изследващи MVC като терапия
за COVID-19. PRO 140 (Leronlimab) е хуманизирано моноклонално антитяло, насочено към CCR5
рецептора на човешките Т-лимфоцити, което се
изследва за потенциално лечение на HIV инфекция, COVID-19 и рак на гърдата. Резултати от 10
души, третирани с PRO 140 (leronlimab), за критично тежка COVID-19 инфекция (две дози leronlimab
по индивидуални индикации за спешна употреба),
са показали статистически значимо намаляване
на интерлевкин-6 (IL-6) в плазмата, възстановяване на съотношението CD4/CD8 и справяне със
свързаната със SARS-CoV-2 плазмена виремия
[48]. Обещаващи данни за безопасност и високи
нива на клинично възстановяване на хоспитализирани тежки/критични пациенти с COVID-19,
получаващи leronlimab експериментално, извън
проучване, оправдават провеждането на такива
по-големи клинични проучвания [49].

Грижа за пациенти с HIV по време
на пандемията от COVID-19
Въвеждането на карантина, социално дистанциране и обществени мерки за предотвратяване
разпространението на COVID-19 създава трудности при достъпа до рутинно тестване за HIV,
което препятства изпълнението на първия 90-9090 таргет на UNAIDS в световен мащаб [50]. Освен
това навременния достъп до медицински грижи за
хората с HIV и за продължаване на антиретровирусната терапия е затруднена по време на пандемията от COVID-19, тъй като много лекари от HIV
клиники поемат COVID-19 дежурства, както докладваха наскоро от Euroguidelines in Central and
Eastern Europe (ECEE) Network Group за повече
от 50% от клиниките в Централна и Източна Европа [51]. Сходна е ситуацията и в България, където
функционират пет специализирани отделения за
продобита имунна недостатъчност (ОПИН). Част
от техния персонала се наложи да бъде насочен
към отделения за лечение на COVID-19, което
стесни ресурса на ОПИН. В много страни с висока
COVID-19 заболяемост е необходима подготовка
за работа при минимални медицински ресурси с
цел осигуряване продължаването на антиретровирусната терапия.
Неправителствените организации са крайно
необходими, за да подпомагат медицинските усилия за осигуряване продължаването на доставката на антиретровирусната терапия, за лечение и
за превенция. В България пациентски и общностни организации продължиха критично важната си
дейност по консултиране, подкрепа, насочване
към лечение и изпращане на антиретровирусните
лекарства до пациентите. Пандемичната ситуация почти напълно преустанови тестването за HIV
в действащите към Министерството на здравеопазването центрове за тестване (КАБКИС), разположени в Регионалните здравни инспекции в 13
области на страната. Това наложи стартирането
на програма за самотестване, фокусирана към
групата в най-голям риск от инфектиране с HIV –
мъжете, които правят секс с мъже (МСМ), от страна на Фондация "Сингъл Степ". Програмата стартира в началото на август 2020 г. и продължава и
през 2021 г. Всички услуги, свързани с HIV, трябва
да осигурят план при непредвидими обстоятелства за осигуряването на минимален стандарт на
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грижи и наблюдение на лечението. Пациентският
опит е крайно необходим, за да се направлява отговорът към бъдещи вълни от COVID-19 и други
подобни пандемии, които са възможни в бъдещето. В Испания GeSIDA издаде насоки за телеконсултации [52], а в България Фондация "Сингъл
Степ" предоставя дигитално консултиране и гореща линия за подкрепа на новодиагностицирани
лица с HIV.

Съвети за лица с HIV над
18 години относно ваксинация
срещу SARS-CoV-2 (COVID-19)
Като цяло ХЖ HIV, тези с по-изразен имунодефицит (дефиниран като нива на CD4 < 350/µL),
доловима виремия и тези с коморбидности може
да са с увеличен риск от тежко протичане на коронавирусната инфекция и затова се препоръчва
приоритизирана ваксинация срещу COVID-19.
Освен това приоритизирана ваксинация се препоръчва за всички ХЖ HIV с рискови фактори за
лош изход при COVID-19, както при общото население ‒ възраст, коморбидности, социоикономическа неравностойност и др.
Първите резултати от изпитанията на ваксини
срещу SARS-Cov-2 чрез метод на mRNA, проследяващи режим от две дози на ваксината с работно
име BNT162b2 (tozinameran; 2 ваксинации през 3
седмици) на Pfizer-BioNTech и mRNA-1273 (2 ваксинации през 28 дни) на Moderna при възрастни,
удостоверяват респективно 95% и 94,1% защита
срещу COVID-19 [53, 54]. Безопасността за период от около 2 месеца след апликацията и в двете
изпитвания е била подобна на безопасността на
други противовирусни ваксини. Трябва да се отбележи, че сериозни алергични реакции са отбелязани в редки случаи след ваксинация с ваксината на Pfizer-BioNTech, но основно при пациенти
с история за множество алергии. И двете mRNA
ваксини са одобрени от Европейската агенция по
лекарствата (EMA) и се прилагат активно навсякъде в Европа, включително и в България.
В крайна сметка ХЖ HIV бяха включени в
изпитанията на Pfizer-BioNTech, Moderna и Astra
Zeneca – Oxford, но отделен анализ за ефикасност и безопасност при тази подгрупа все още не
е представен. Като част от изследваните популации за ваксината на Pfizer-BioNTech са включени
196 лица с „добре контролирана“ HIV инфекция.
Сред тях не се докладват разлики в безопасност-
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та в сравнение с останалите изследвани лица. В
доклад на СЗО [59], обоснован от специализирана група експерти, се посочва, че HIV-позитивни
лица, които са с добре контролирана инфекция и
са на високоактивна антиретровирусна терапия, и
са част от група, препоръчана за ваксинация, могат да бъдат ваксинирани. Няма данни за лица с
HIV, които не са с добре контролирана инфекция
и на антиретровирусна терапия, защото такива не
са включвани в клиничните изпитвания на ваксината. Отчитайки факта, че ваксината под търговско наименование Comirnaty не съдържа жив вирус и mRNA не навлиза в ядрото на клетката, и се
разгражда бързо, информация и консултиране за
това, че липсват доказателства за безопасността
и ефективността на ваксината при лица с недобре контролирана HIV инфекция, трябва да бъдат
предоставени на пациентите, за да се направи
оценка полза-риск.
Трета ваксина, от Astra Zeneca – Oxford, получи одобрение от европейския регулатор в края
на януари 2021 г., но по-рано беше лицензирана
и се прилага във Великобритания. Тази ваксина
използва вирусен вектор на аденовирус и в изпитанията е показала 82,4% ефикасност при поставяне на втората доза 12 семици след първата
[55]. Клиничното проучване на ваксина срещу HIV
‒ STEP HIV, показва, че необрязани мъже, които са получили HIV ваксина, базирана на активен
вирусен вектор аденовирус (и които са били естествено изложени преди това на Ad5), са имали
малко по-голям риск да се инфектират с HIV, което е предупреждение относно ваксините срещу
COVID-19, използващи аденовирусен вектор (и
по-специално Ad5) [56, 57]. Въпросът дали използването на подобна на Ad5 платформа за ваксина срещу COVID-19 може да увеличи риска от
инфектиране с HIV в държави, където HIV е много
разпространен, все още няма отговор. Няма данни, които да предполагат и че този вектор може да
увеличи риска от инфекция с коронавирус.
Рандомизирано клинично проучване на Astra
Zeneca – Oxford [60], изследващо ваксината с работно име ChAdOx1 nCoV-19, което се провежда
във Великобритания и се очаква да приключи
през септември 2021 г., включва 12 390 участници. Сред тях са лица с HIV инфекция на възраст
18-55 години. Не се съобщава какъв е броят на
HIV-позитивните сред всички участници. Условията за включване на имунокомпрометираните в
проучването е да приемат антиретровирусна те-
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рапия, да имат неоткриваем вирусен товар и ниво
на CD4 клетки > 350/µL. Оценката на ваксината
се провежда в следните посоки: 1) безопасност;
2) наличие на имунен отговор към ваксината; 3)
взаимовръзка на ниски нива на CD4 клетки със
степента на ваксинален имунен отговор и 4) взаимовръзка на възрастта към момента на включване в проучването със степента на ваксинален
имунен отговор.
Четвърта ваксина, обект на тази статия, в
проучванията на която са включени лица с HIV,
е тази на американската Novavax. Биотехнологичната компания специализира в разработката
на ваксини за инфекциозни заболявания и изследва ваксина с работното име SARS-CoV-2 rS
with Matrix-M1™ адювант (NVX-CoV2373) срещу
COVID-19 [61]. Едно от проучванията ѝ се провежда в Южна Африка и обхваща между 2960 и 4164
здрави HIV-негативни лица и около 240 HIV-позитивни лица в медицински стабилно състояние,
в 15 изследователски центъра в Южна Африка.
Проучването включва и контролна плецебо-група,
като предвижда 2 апликации в интервал от време
помежду им. Очаква се то да приключи през ноември 2021 г.
За групата на лицата с HIV се прилагат няколко условия за включване – трябва да приемат антиретровирусна терапия и терапевтичният режим
да не е променян поне 8 седмици преди включване в проучването, макар че изключения се допускат; да имат вирусен товар < 1000/µL и CD4 клетки
> 300/µL 45 дни, преди да бъдат рандомизирани
в проучването; да не са имали опортюнистични
инфекции през последната 1 година, предхождаща първата апликация на ваксината, за да бъдат
включени в изследването.
Ваксината на Novavax показва ефективност
от 89,3% при предварителни резултати от друго
клинично изпитване в Обединеното кралство [62].
В същото време според данни от споменатото
проучване в Южна Африка ваксината изглежда
значително по-малко ефективна срещу южноафриканския вариант на вируса. Важно е да се отбележи, че там проучването цели да установи колко е ефективна и безопасна ваксината при лица
с HIV инфекция (при сравнение с HIV-негативни
лица), което не е експлицитно посочено в статията на STAT news. Това трябва да се отчете предвид компрометирания имунитет на лицата с HIV,
поради което е възможно да се очаква по-слаб
имунен отговор към ваксината.

В проучването от Обединеното кралство са
участвали 15 000 доброволци, като ваксината
предотвратява 90% от случаите, включително
срещу новия вариант на вируса, който циркулира там. В проучването с 4400 доброволци в Южна
Африка обаче ваксината се оказва ефективна при
49%. При 94% от изследваната популация, която
не е била с HIV, ефикасността е 60%.
Съотношение на случаите в двете проучвания
на Novavax:
●● В проучването от Обединеното кралство:
–– От 62 случая на симптоматичен COVID-19,
56 са в плацебо-групата и 6 – сред ваксинираните.
Един пациент на плацебо е развил тежък
COVID-19, а в групата на ваксинираните – нито
един. Според компанията сериозните странични
ефекти са редки и балансирани между ваксинираната група в проучванията и тази с плацебо.
●● В проучването от ЮАР:
–– Наблюдавани са 29 случая на симптоматичен COVID-19 в групата с плацебо и 15 случая в
групата на ваксинираните.
Резултатите също подчертават необходимостта от разработване на бустерни дози срещу нови
варианти, особено като се има предвид, че вариантът от Южна Африка, B1.3.5.1, е открит в Южна
Каролина, САЩ. Novavax заяви, че вече работи по
нова версия на ваксината, предназначена за борба
с по-заразни варианти на SARS-CoV-2, която може
да работи като бустерна доза за хора, които вече са
били ваксинирани. Клиничното изпитване се очаква едва през второто тримесечие на тази година.
Novavax провежда още две проучвания под името
PREVENT-19 на препарата си в САЩ и Мексико.
Данните за ваксините срещу SARS-CoV-2 при
ХЖ HIV са малко, но на базата на техния профил
за безопасност досега и на естеството на ваксините, няма причина за допълнителни притеснения.
ХЖ HIV, и особено тези с по-напреднал имунодефицит (дефиниран като CD4 < 200/µL), може да
имат по-слаб имунен отговор към някои ваксини,
но засега не е категорично ясно дали това важи и
за SARS-CoV-2 ваксините.
В същото време Националният институт по
здравеопазване на САЩ чрез своята платформа
за клинична информация за HIV категорично препоръчва поставяне на ваксина на всички хора с
HIV, независимо от броя на CD4 клетките им или
вирусния им товар, поради по-голямата тежест на
потенциалните ползи от ваксината пред потенциалните рискове от нея [58].

40 ДЕТСКИ И ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ, том ХIII, кн. 1/2021

Изводи и заключение
Въпросът колко силно трябва да бъдат приоритизирани ХЖ HIV за ваксинация срещу SARSCoV-2 все още няма единодушен отговор в Европа. Някои държави препоръчват всички ХЖ HIV
да бъдат приоритизирани за ваксинация срещу
COVID-19 заедно с хората с коморбидности, след
като най-уязвимите групи като възрастните на 80
г. и здравните работници на първа линия получат
своите ваксинации. В Германия всички ХЖ HIV ще
бъдат включени в 3-та приоритетна група за ваксинация заедно с хора на възраст над 60 г., хора с
коморбидности като хронични сърдечни, бъбречни и чернодробни заболявания и тези, работещи
в ключови сектори като образованието. Във Великобритания ХЖ HIV на възраст от 16-65 г. ще
бъдат включени в 6-а приоритетна група за ваксинация, която е след тези на над 65-годишните,
здравните работници и хората с голяма клинична
уязвимост. В Португалия ХЖ HIV не са приоритизирани по параметър HIV инфекция и ваксинацията ще се извърши по критериите на националния
план и коморбидностите при ХЖ HIV.
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