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ЛЕКЦІЯ № 7 

ВАКЦИНИ 

з навчальної дисципліни 

«ОСНОВИ ІМУНОЛОГІЇ» 
 

План лекції. 

1. Вакцини. 

2.  Імунопрофілактика.  

3. Імунобіологічна суть щеплення. 

 

Тривалість лекції – 2 академічні години. 

 

Лекцію підготувала доктор медичних наук, професор Мазепа Марія Андріївна. 

Вакцинологія – розділ профілактичної імунології, завдання якого 

створення запасу міцності ІС проти екстремального антигенного впливу. Це 

торкається збудників інфекційних захворювань: пандеміків, що актуальні для 

жителів планети (поліомієліт, дифтерія, туберкульоз, кір, грип тощо), ендеміки 

– актуальні для певних регіонів або країн (кліщовий енцефаліт, лептоспіроз, Ку-

лихоманка, бруцельоз тощо). 

Арсенал вакцинології великий, клінічні випробування вже пройшли 

вакцини проти 60 захворювань. Інтенсивно проводиться пошук вакцин проти 

ендоантигенів, наприклад, проти пухлинних антигенів, розробляються 

терапевтичні вакцини, які, окрім протективної дії проти конкретного антигену, 

мають виражений загальний імуномодулюючий ефект. 



В 1980 році ВООЗ оголосила ліквідацію натуральної віспи, що стало 

можливим завдяки щепленню проти неї, в найближчі 10 – 15 років 

передбачається попередити загибель близько 8 млн дітей завдяки щепленню, 

прибуток від вакцинації на 1 долар 7,7 – 14,4 дол. 

Вакцини. 

Вакцини – це спеціально розроблені форми імуногенів, що призначені для 

імунізації людини і тварини з метою продукції протективного по відношенню 

до певної хвороби імунітету. 

Вакцини поділяють на живі та вбиті. 

Вбиті (інактивовані) вакцини за допомогою хімічного або фізичного 

впливу на мікроорганізми чи їх токсини. Ці вакцини стабільні, безпечні, однак 

слабо імуногенні, стійкий ефект можливий при повторному введенні (бустер-

ефект). Вони частіше вводяться парентерально і вони досить реактогенні. До 

таких вакцин відносяться: АКДС, АДС, АДС-М, антирабічна, черевнотифозна, 

проти кліщового енцефаліту, лептоспірозна, менінгококова, інактивована 

поліомієлітна, правцевий анатоксин, холерна, проти японського енцефаліту, 

інактивована грипозна. 

Живі вакцини – це завис вакцинних (апатогенних) штамів 

мікроорганізмів. Оскільки ці збудники позбавлені лише патогенних 

властивостей, імуногенність їх дуже велика, протективний імунітет на їх основі 

міцний і тривалий, наближається до постінфекційного. Для отримання 

захисного ефекту достатньо одного введення, яке може бути і парентеральним і 

оральним. Протективний імунітет живих вакцин повязаний з розмноженням 

вакцинних штамів, тому не варто за 1 – 2 дні до і впродовж 7 днів після 

вакцинації призначати антибактеріальні препарати. Живі вакцини добрі і 

достатньо поширені, однак є певні застереження. Живі вакцини отримують на 

основі атенуації, маніпуляцій in vitro  або in vivo з генами, що відповідають за 

вірулентність, тобто, позбавляють збудників патогенних властивостей. Однак 

вводячи такий штам в живий організм не можна контролювати його подальшу 

еволюцію як в сторону набуття патогенності так і в сторону генетичних 

рекомбінацій з іншими мікроорганізмами і утворення нових форм життя. Добре 



відомий факт виникнення паралітичних форм поліомієліту, що викликані 

вакцинними штамами. Тому застосування живих вакцин – це завжди ризик і 

для конкретної людини і для людства в цілому. 

Аналогічна ситуація складається з новим напрямком розробки вакцин – 

ДНК-вакцин. При введенні препаратів ДНК, що містять певну послідовність 

нуклеотидів, які кодують задані білки-антигени, після їх проникнення в клітини 

організму відбувається синтез антигенів і розвиток специфічної імунної 

відповіді на них. За висловом Хаїтова Р.М. “...як  тільки людина випускає ДНК- 

вакцину з рук, в прямому розумінні проводить інєкцію препарату в живе тіло, в 

той же момент вона втрачає контроль над цією ДНК: вона може почати 

рекомбінуватись з нашим геномом або вірусними чи бактеріальними 

нуклеїновими кислотами, мутувати, розмножуватись. Наслідки для організму в 

цілому і для виду (якщо технології ДНК-вакцинації стануть масовими) в 

принципі прогнозувати неможливо”. Фактично ДНК-вакцини – це рукотворні 

віруси.  

До живих атенуйованих вакцин відносяться: бруцельозна, жива грипозна, 

проти жовтої лихоманки, протикорова, проти коревої краснухи, проти Ку-

лихоманки, паротитна, жива поліомієлітна, проти сибірки, проти висипного 

тифу, протитуберкульозна (БЦЖ), туляремійна, протичумна. 

Ідеальна вакцина повинна бути абсолютно безпечною, дуже ефективною, 

однак сьогодні таких вакцин не існує, проводяться пошуки ідеальних вакцин. 

Одним з перспективних напрямків цього плану є генно-інженерна або 

рекомбінантна технологія (рекомбінантні вакцини), що базуються на 

клонуванні і вклиненні генів, які відповідають за синтез необхідних антигенів в 

клітини-продуценти або спочатку в носій (вектор) а потім в клітини-

продуценти. В подальшому відділяють і очищають антиген і звязують його з 

адювантом для отримання вакцини. (Адювант – речовина, що неспецифічно 

посилює імунну відповідь). Можливо також використання клітин - продуцентів 

або векторів як вакцин. Як вектори використовують послаблені віруси чи 

бактерії, в геном яких вбудований генний матеріал, що забезпечує синтез 

необхідних антигенів. Як вектор використовують, наприклад, вірус коров’ячої 



віспи. При цьому імунна відповідь розвивається не тільки проти продуктів 

вбудованого гену, але і проти вектора. 

В принципі, отримання різноманітних високоочищених антигенів, в тому 

числі і рекомбінантною технологією, не є проблемою. Однак відомий факт 

зниження імуногенності антигену в залежності від ступеня його чистоти і 

виникає проблема оптимального ад’юванту. Створюються полімерні молекули-

носії для цільових антигенів. Приклад – російська вакцина “Гриппол”, створена 

на основі кон’югації основних антигенів грипу (гемаглютинін, нейрамінідаза) і 

полімерного імуномодулятора поліоксидонію. Аналогічні вакцини 

розробляються в Росії проти бруцельозу, туберкульозу, лепри та інших 

інфекцій. Це перспективно, особливо у імунокопрометованих осіб, кількість 

яких в популяції невпинно зростає. 

Близький до цього напрямок – створення кон’югованих вакцин, в основі 

яких лежить принцип звязування антигенів, що погано розпізнаються імунною 

системою і проти яких потрібно створити протективний імунітет з протеїнами 

або анатоксинами інших мікроорганізмів, що добре розпізнаються. Прикладом 

конюгованої вакцини є вакцина проти H. Influenzae typ b. 

Синтетичні пептидні вакцини. 

Базуються на отриманні штучних антигенів. У цих вакцин практично 

немає недоліків: вони безпечні, неможлива реверсія патогенних властивостей, 

слабореактогенні, без консервантів, відзначаються високим ступенем 

стандартності. Однак синтетичні пептиди слабоімуногенні і подальші 

дослідження проводяться саме в цьому напрямку – забезпечення їх високої 

імуногенності. 

Антиідіотипові вакцини, базуються на внутрішніх образах антигену – 

антиідіотипових антитілах, що є дзеркальним відображенням антигену. Їх 

також можна  було б віднести до ідеальних вакцин, однак виникає та ж сама 

проблема низької імуногенності, що гальмує їх впровадження в практику. 

Рослинні вакцини. Їх поява стала можливою завдяки розвитку нової 

науки – геноміки. На відміну від генетики (науки про спадковість та мінливість 

живих систем) геноміка – наука про структури і механізми функціонування 



геному в живих системах. Досягненням геноміки є трансгенні тварини і 

рослини. Якщо ввести структурний ген, що кодує необхідний нам вірусний чи 

бактеріальний антиген в рослинний вектор (наприклад вірус рослин), то 

вклинення цього вектора в генетичний апарат рослин призведе до продукції 

необхідних нам антигенів рослинами. Вживання в їжу таких рослин викликає 

вироблення слизовою шлунка та кишечника так званих мукозальних антитіл. 

Сьогодні вирощені банани, що експресують антигени холерного вібріону, 

вірусу гепатиту А. Такі рослинні вакцини вже проходять клінічні 

випробування. 

Проблема рослинних вакцин тісно повязана з проблемою мукозальних 

вакцин, що застосовуються перорально або назально. Основу таких вакцин 

складає білок-адгезин, який присутній, зокрема, у холерного вібріона і сприяє 

прикріпленню вібріона до слизових. При кон’югації цього білка з будь-яким 

іншим антигеном і попаданні його на слизові викликається сильна імунна 

реакція не тільки на ділянці контакту, але й в усій системі слизових оболонок, а 

також в лімфоїдній тканині, не зв’язаній із слизовими. При цьому утворюються 

специфічні антитіла переважно із класів Ig A та Ig G. Відомо, що при 

оральному введенні антигену до нього достатньо швидко формується 

імунологічна толерантність, особливо якщо він викликає клітинну імунну 

відповідь. На цьому засновані спроби створення мукозальних вакцин для 

пригнічення запальних реакцій при аутоімунних захворюваннях і 

гіперчутливості сповільненого типу. 

Б.Ф. Семенов, Г.Г. Онищенко і співавт. (1996) на ХХІ століття дають 

наступний прогноз відносно вакцин: вакцини будуть містити антигени багатьох 

збудників (комплексні вакцини), що дозволить значно збільшити число 

інфекцій, що контролюються за допомогою вакцинації, без істотної корекції 

календаря щеплень. Вакцини дозволять створювати протективний імунітет при 

непарентеральних методах введення (в основному через рот), будуть володіти 

активністю, достатньою для створення протективного імунітету після однієї, 

максимум двох аплікацій. Вакцини будуть мати вартість, сприйнятливу для 

різних умов розвитку економіки, і, звичайно ж, вони будуть нешкідливі. 



Попередня характеристика нових напрямків створення вакцин дозволяє 

вважати цей прогноз реальним, необхідне тільки уточнення з приводу 

комплексних вакцин. 

В своєму докладі на 4-му конгресі Російської асоціації алергологів і 

клінічних імунологів Н.В. Медуніцин (2001) сформулював наступні положення, 

які характеризують імуногенні особливості комплексних вакцин: 

 “сильні” антигени можуть пригнічувати активність “слабких” 

антигенів. Це залежить не від числа антигенів, а від їх властивостей. 

При введенні комплексних препаратів може відбуватись запізнення і 

швидке згасання імунної відповіді на окремі компоненти вакцини 

порівняно з моновакцинами; 

 в деяких випадках спостерігається феномен синергії, активації одним 

компонентом вакцини іншого антигенного компонента; 

 імунізація комплексною вакциною істотно не впливає на інтенсивність 

імунної відповіді на введення інших вакцин при умові дотримання 

визначеного проміжку часу після вакцинації комплексним препаратом; 

 реактогенність комплексної вакцини може бути рівною, дещо вищою 

або навіть нижчою реактогенності окремих вакцин. 

На думку Н.В. Медуніцина, це створює ряд труднощів в розробці та 

застосуванні комплексних вакцин: можливість конкуренції антигенних 

компонентів вакцин, фізико-хімічна несумісність компонентів вакцин, 

недостатня стабільність складних комбінацій із антигенів, різна тривалість 

набутого імунітету до окремих компонентів вакцини і в звязку з цим 

невизначеність оптимального інтервалу між повторними введеннями. 

Частина з цих труднощів може бути вирішена з допомогою нових 

технологій, зокрема з допомогою мікрокапсулювання. Для отримання 

мікрокапсульованих вакцин використовують біодеградуючі мікросфери, які 

оберігають антиген від впливу середовища і вивільняють його в заданий час. 

Кожна мікрокапсула може містити декілька антигенів, а для імунізації можна 

брати суміш різних мікрокапсул (Медуніцин Н.В., 1999). 

 В сучасних умовах при вакцинації враховують: 



- появу нових знань про особливості формування протективного 

імунітету; 

- суттєве погіршення екологічної ситуації і збільшенням числа 

імунокопрометованих осіб; 

- необхілністю охоплення викцинопрофілактикою 95% населення. 

Особливості формування протективного імунітету. 

Встановлення центральної ролі генів ГКГС в імунній відповіді у кожного 

окремо взятого індивіда і на кожний конкретний антиген дозволило дати другу 

назву цьому комплексу – гени імунної відповіді. 

Наявність чи відсутність генів імунної відповіді (Ir - генів), асоційованих 

з певними алелями ГКГС у конкретної людини проти конкретних антигенів 

визначає можливість розвитку протективного імунітету, в тому числі на 

вакцини. 

Поліморфізм генів ГКГС надзвичайно великий. Вже ідентифіковано 

близько 1000 алелів гені ГКГС. Цей поліморфізм визначає імунну 

гетерогенність популяції 

Встановлена наступна важлива закономірність: імунокомпетентність 

кожної окремої людини регіонально адаптована в низці поколінь (спадково) до 

того інфекційного тиску, який віками був і залишається характерним для 

регіонального природного середовища. Як приклад можна навести  частіше 

виздоровлення від малярії у аборигенів Центральної Африки і високу 

смертність від малярії у приїзших. Встановлено, що це пояснюється високою 

частотою у аборигенів алелю ГНКС-В53. Цей білок утворює комплекси з 

пептидами малярійного плазмодію, які будучи протективними антигенами, 

забезпечують імунну відповідь і виздоровлення. З іншими варіантами молекул 

HLA малярійний плазмодій протективні антигени не утворює, імунна відповідь 

не розвивається і тому така висока смертність. У аборигенів алель В53 

закріпився природнім шляхом і забезпечує виживання популяції в умовах 

високовірулентної тропічної малярії. У приїждших за відсутністю В53 малярія 

розвивається на тлі дефіцитності імунної відповіді до плазмодію, тому 

вакцинація проти малярії у цих осіб не має сенсу. 



Таким чином, регіональні особливості імунної відповіді визначають титр 

захисних антитіл проти конкретного антигену, а їх відсутність може 

бутипов’язана не лише з якістю вакцини. Це означає, що перед проведенням 

вакцинації бажано вивчити алелі HLA-комплексу в представницьких вібірках 

даного регіону. 

КАЛЕНДАР ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЩЕПЛЕНЬ 

Вік                                         Найменування щеплення 

Новонароджені 

(в перші 12 год.)                        перше щеплення проти ВГВ 

Новонароджені 

(3-7 днів)                                     проти туберкульозу 

1 місяць                                       друге щеплення проти ВГВ 

3 місяці                                        перше щеплення проти дифтерії,   

                                                      коклюшу, правця, поліомієліту 

4,5 місяця                                    друге щеплення проти дифтерії, 

                                                      коклюшу, правцю та поліомієліту 

6 місяців                                      третє щеплення проти дифтерії,  

                                                      коклюшу, правця, поліомієліту,  

                                                       проти ВГВ 

12 місяців                                     щеплення проти кору, краснухи, 

                                                       епідемічного паротиту 

18 місяців                                     перша ревакцинація проти дифтерії, 

                                                       коклюшу, правця, поліомієліту 

20 місяців                                      друга ревакцинація проти поліомієліту 

6 років                                            ревакцинація проти кору, краснухи, 

                                                        епідемічного паротиту 

7 років                                            ревакцинація проти туберкульозу, 

                                                        друга ревакцинація проти дифтерії, 

                                                        правцю 

13 років                                          вакцинація проти краснухи (дівчатка). 

                                                        Вакцинація проти ВГВ (не щеплених) 

14 років                                           третя ревакцинація проти дифтерії, 

                                                          правця, ревакцинація проти  

                                                          туберкульозу. Третя ревакцинація  

                                                         проти поліомієліту 

Дорослі                                            ревакцинація проти дифтерії, правця  

                                                          - кожні 10 років від часу останньої 



                                                           ревакцинації 
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