
ВАКСИНА И ВАКСИНАЦИЯ

Ваксина и ваксинация. Какво представлява ваксината?
Ваксината е aнтигенен материал от болестотворни агенти в ниска доза или отслабена
форма / под формата на протеини получени по генетичен път, имащи прилика с
болестотворните агенти/, който цели да  стимулира производството на антитела, като 
по този път създаде имунитет срещу дадено заболяване.  

  
Видове ваксининации
Активната ваксинация стимулира образуването на антитела от страна на организма.
Пасивната ваксинация включва даването на антитела от друг човек, който вече е бил
заразен от дадена болест, пасивната ваксинация е наречена гама-глобулин. Пасивната
имунизация не трае много дълго. Тя е подходяща да се приложи на хора, които пътуват
в дадена страни и там има опасност, да речем  да развият хепатит А. Тези хора може да
се ваксинират с гама глобулин.
Активните ваксинации са по-често прилагани.  

  
Какво представлява колективния имунитет?
За колективен имунитет говорим, когато достатъчно голяма част от населението е
ваксинирана срещу определено заболяване, неговия имунитет защитава останалата част
от общността.
Колко ефективна е ваксината при изграждане на имунитета?
Ваксинирането не винаги работи. Ако ваксините не се съхраняват добре те могат да
загубят ефективността си.  Но дори и да се съхраняват добре те могат да стимулират
имунитета само  определен период от време. Ефективността на ваксината може да
варира в зависимост от  възраст, пол, както и здравето на пациента. Понякога
различните щамове на ваксината могат да имат различна ефективност.  

  
Как се измерва ефективността на ваксината?
Ефективността на ваксината се измерва по два начина.
На първо място ефективността се определя от нивата на антителата след поставяне на
ваксината.
И  на второ - ефективността се определя от факта дали пациентите, на които е
поставена ваксина ще развият ли заболяването или не.  

  
Рискове при ваксиниране
Дадени хора могат да бъдат алергични към някои от компонентите на ваксината. Тази
алергия може да доведе до анафилактичен шок.
Ваксините могат да дадат симптоми като тези при даденото заболяване, срещу което се
поставя ваксината.
Като цяло ваксините са опасни при хора с отслабена имунна система. При тях  може да
се проявяват следните симптоми - подуване на мястото на имунизация и повишена
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температура.
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